Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 04.03.2017
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 11 členov výbrou, F. Szalai bol ospravedlnený, poradkyňa chovu pre
plemeno YT, za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Š. Varga.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 01.10.2016
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roka 2016 (KVT BA)
3. Príprava kynologických podujatí na rok 2017
4. Prehľad hospodárenia za rok 2016
5. Návrh a schválenie rozpočtu 2017
6. Správa kontrolnej a revíznej komisie
7. Správy poradcov chovu
8. Vyhodnotenie súťaže TOP 2015
9. Rôzne
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 01.10.2016
Ú: hľadať nový priestor na výstavu, príp. ju spojiť so skúškami poľovnej upotrebiteľnosti na Branisku
– úloha
pretrváva.
- Priestory výstavy ostávajú zatiaľ nezmenené, t.j. výstava sa uskutoční v areáli kynolog. klubu
Anička,
budú zabezpečené všetky služby spojené s výstavou, stany pre rozhodcov
a usporiadateľov, občerstvenie a pod.
Z: I. Molčányiová
Ú: vytvoriť štatút CHSBL s povýšením na Memoriál, príp. organizovať tieto skúšky ako Memoriál
S. Oujezdského – úloha splnená
- Tieto skúšky budú niesť názov: Chovné skúšky v brlohárení – Memoriál Stanislava Oujezdského
(MSO)
- Víťaz skúšok bude zároveň aj víťazom Memoriálu
- Miesto konania: umelá nora v Alžbetinom Dvore.
Ú: spracovať a predložiť materiál na Vodcovský odznak pre členov klubu, ktorí majú pracovmé plemená
–
úloha pretrváva
- Do hodnotenia sa nebudú započítavať skúšky vlôh a odvahy.
- Materiál dopracovať a preposlať na spripomienkovanie do budúceho zasadnutia výboru.
Z: L. Ostrožanská
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roka 2016 (KVT BA)
- Výstava sa konala popri MVP v Bratislave, mala pozitívny ohlas od vystavovateľov aj rozhodcov
3. Príprava kynologických akcií v roku 2017
ŠVT Viničné: 25.03.2017
- K termínu 1. uzávierky bolo prihlásených 293 jedincov.
- Sponzorom výstavy vo Viničnom (ako aj ŠVT v KE a KVT v BA) bude fy HAPPY DOG
- Kontrola chrupu: nominovaní: P. Seman, A. Cwieceková
- Je potrebné zabezpečiť personál a zakúpiť min. ešte dve čítačky pre účely kontroly čipov najmä
u plemenia STB a YT. Zakúpenie bolo schválené jednomyseľne. Objednávku u predajcu
zabezpečí E. Zacharová
Z: A. Cwieceková
ŠVT Košice: 30.06.2017
- Výbor jednomyseľne schválil doplnenie výstavného výbor o ďalšieho člena: Ing. Timaník
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Ú: osloviť ďalšieho rozhodcu pre posudzovanie na plemeno STB: Cvetka Bogovčič (SLO)
Z: A. Folťanová
KVT Bratislava: 28.10.2017
- zmena priestoru: aj klubová výstava sa tento rok uskutoční vo výstavnej hale Aréna vo Viničnom
Ú: pre odmietnutie posudzovanie p. Korosza je potrebné osloviť ďalšieho rozhodcu pre posudzovanie:
Agniezska Nowak-Patyniak (POL)
Z: A. Folťanová
Víkend s teriérom: 25.08.-27.08.2017
- po pozitívnych ohlasoch sa Víkend s teriérov uskutoční opäť v chatovej osade Manínska
Tiesňava
- opäť bude zabezpečený bohatý program (výcvik poľovných disciplín, brloh, oplôtok, prednáška
a iné)
Z: J. Ilgo
MSBLT: 27.05.-.28.05.2017 - Turá Lúka
- vzhľadom na klesajúci trend prihlásených jedincov na tieto skúšky, navrhuje výcvikárka L.
Ostrožanská pre tento rok zrušiť podmienku účasti len pre psov s už absolvovanou brlohárskou
skúškou
- P. Seman ale zároveň navrhol napriek tomu uprednostniť práve psov s už absolvovanou skúškou
a najmä slovenské jedince.
- Návrhy boli schválené jednomyseľne
- Návrh rozhodcov: R. Trojka (hl.rozhodca) Z. Fronc, G. Ostatník, ako čestný hosť: F. Švéda.
CHBL + SO Branisko: v spolupráci s P. Čuchranom
SO Tiesňava: riešiť v spolupráci s J. Ilgom v rámci VD
CHBL Miloslavov: umelú noru + bufet zabezpečí okres Senec
KFD Červeník: v spolupráci s R. Lackovičom
KDS: zabezpečený školský revír v Rozhanovciach (prenájom revíru ako sponzorský dar od Ing.
Luščáka).
Pokiaľ do termínu uzávierky nebude prihlásený dostatočný počet psov, skúšky sa zrušia.
Výcvikárka L. Ostrožanská zároveň informovala, že zmluvy na prenájmy revírov na skúšky sú
podpísané.
Z: L. Ostrožanská
Duričské skúšky brlohárov: 02.-03.12.2017
- Organizuje SPZ
- Klub má možnosť vydelegovať 2 kandidátov. Jeden ako víťaz prípadných KDS + druhý najlepší
v I. cene, jedince musia mať absolvovanú skúšku odvahy min. 3. Ak by sa KDS nekonali, na
uvedené skúšky budú oslovení víťazi z minulých ročníkov.
Z: A. Folťanová
4. + 5. Prehľad hospodárenia za rok 2016 + Návrh a schválenie rozpočtu 2017
- správu o prehľade hospodárenia predniesla ekonómka klubu A. Cwieceková. Hospodárenie
klubu v roku 2016 bolo plusové.
- Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2016 tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice
- Zároveň navrhla odmenu pre komisiu pre spracovanie a vyhodnotenie výsledkov súťaže TOP
teriér a to 25,- Eur / osobu – návrh bol prijatý jednomyseľne
- Do rozpočtu na rok 2017 boli doplnené predpokladané výdavky na zorganizovanie zájazdu na
Svetovú výstavu psov 2017 v Lipsku (zájazd bez ubytovania). P. Nemesszeghy pripraví
predbežnú prihlášku, ktorá bude zverejnená v spravodaji 1/17 a zistí záujem. Podmienka, účasť
na zájazde najmenej 20 členov klubu ostáva.
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-

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol schválený jednomyseľne.

Ú: na web stránku umiestniť informáciu o pripravovanom zájazde za účelom zistenia predbežného
záujmu.
Z: P. Nemesszeghy
6. Správa kontrolnej a revíznej komisie
- vzhľadom k tomu, že ekonomické výstupy neboli dodané podľa požiadaviek KRK a ekonomické
doklady kvôli časovej zaneprázdnenosti ekonómky a členov KRK neboli fyzicky skontrolované
do termínu konania výboru klubu, predseda KRK Ing. Varga informoval o tom, že koncoročnú
správu dodatočne predloží až po kontrole príslušných dokladov a výstupov z klubového
účtovníctva.
Z: Ing. Š.Varga, A. Cwieceková
T: do 30 dní od zasadnutia výboru
8. Správa poradcov chovu
Hl. poradca chovu MVDr. Seman poďakoval všetkým poradcom chovu za spoluprácu
v uplynulom
roku.
Správa tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice.

9. Vyhodnotenie súťaže TOP 2016
Exteriér
P. Nemesszeghy skonštatovala, že úroveň zasielaných podkladov sa zlepšuje aj vďaka tomu, že
záujemci
prihlásení do súťaže sa priebežne usmerňujú počas celého roka.
Zároveň navrhla určiť pravidlá pre výhercu, ak sa získa v súťaži rovnaký počet bodov –
uprednostniť ´´krajšieho jedinca, t.j. jedinca s menším počtom výstav.
Návrh na doplnenie bodov - zaradiť do bodovania:
ocenenie Interra - ako CACIB za medzinárodnú výstavu
ocenenie V1 v triede veteránov – úroveň ako víťaz triedy
ocenenie víťaz Slovenska mladých - úroveň ako víťaz Slovenska
ocenenie Cruft – upraviť bodovanie na úroveň Svetovej výstavy
- Návrh bol prijatý jednomyseľne
Ú: spracovať nové bodové hodnotenie súťaže TOP Exteriér a vystaviť na web stránke a v Spravodaji
Z: P. Nemesszeghy, A. Folťanová
Agility
- P Seman predniesol výsledky súťaže TOP Agility 2016. Súťaže sa z roka na rok zúčastňuje viac
a viac jedincov. Tak ako minulý rok, nebola zastúpená kategória „large“
Výkon
- Do individuálnej súťaže TOP výkon sa prihlásili 3 jedinci, do súťaže o TOP CHST – 1 chovná
stanica.
Výhercovia TOP 2016 budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže. Ceny pre
kategóriu Exteriér a Agility sa odovzdajú dňa 25.03.2017 o 14:30 pred záverečnými súťažami v rámci
špeciálnej výstavy v spoločenskom dome Arena vo Viničnom.
Výhercom TOP Teriér výkon budú ceny odovzdané v rámci MSBLT v Turej lúke v dňoch 27.0528.05.2017
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Ú: informovať a pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2016
Z: A. Folťanová
Ú: zverejniť výsledky TOP 2016 (exteriér, agility, výkon) na webe
Z: P. Nemesszeghy, P. Seman, L. Ostrožanská
9. Rôzne
EV Foxteriérov, JRT, PRT
- EV Foxteriérov a JRT sa bude konať 16.06.2018 v priestoroch golfového areálu v Báči
- Na druhý deň 17.06.2018 sa v daných priestoroch uskutoční KVT
- Organizačný garant: Ing. T. Molčányi + výstavné výbory
- Rozhodcovia na uvedené výstavy budú nominovaní a oslovení priebežne
Ú: na SKJ vyžiadať 4x mimoriadne ocenenie CAC pre EV pre uvedené plemená: JRT, PRT, Foxteriér
hrubosrstý, foxteriér hladkosrstý
Z: A. Folťanová
Konferencia KR
- Potrebné vydelegovať 3 delegátov (zástupcov) klubu do Kynologickej Rady ako aj na
Konferenciu KR.
- Navrhovaní: J. Kubaľa, P. Seman, L. Ostrožanská - Návrh bol výborom klubu prijatý
jednomyseľne
- Uvedený návrh sa zároveň predloží na schválenie na členskej schodzi vo Viničnom.
Ú: uverejniť na webe oznam o členskej schodzi ohľadom voľby zástupcov do KR SPZ (po skončení
ŠVT)
Z: A. Folťanová
Výstavné výbory
- A. Cwieceková navrhuje menovite schváliť jednotlivé výstavné výbory, boli schválené
nasledovne:
ŠVT Viničné: A. Burdátšová, I. Janovcová, M. Fülleová
ŠVT Košice: I. Molčányiová, T. Molčányi, J. Timaník
KVT BA: K. Krausová, A. Cwieceková, P. Nemesszeghy
- Návrh bol prijatý jednomyseľne
- Zároveň predniesla záväzné pokyny pre organizačné výbory na klubových akciách. Tieto pokyny
boli schválené jednomyseľne a tvoria samostatnú prílohu zápisnice.
Výročie klubu
- P. Seman navrhuje spracovať rozsiahlu publikáciu k 30. výročiu klubu, s použitím archívnych
materiálov klubu, ktoré bude v r.2020.
Ú: do budúceho zasadnutia výboru pripraviť podnety, príspevky, osnovu
Z: výbor

Rôzne
 Firma LABOKLIN (vykonávateľ zdrav. testov pre psov) prejavila záujem umiestniť ich firemné logo
na našej klubovej web stránke. Výborom schválené.

V Bratislave, 04.03.2017
Adriana Folťanová
Overovateľ zápisnice: MVDr. P. Seman
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