Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 17.02.2007
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 10 členov, p. Šedík a p. Burdátšová boli ospravedlnení. Za revíznu a kontrolnú
komisiu bol prítomný Ing. Š. Varga, prizvaní boli: poradca chovu pre border teriérov p. Ostrožanský a riaditeľka
KVT Ing. Hilmerová.
PROGRAM:
1. Správa o hospodárení za rok 2006
2. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2007
3. Vyhodnotenie kynologických podujatí v roku 2006
4. Kynologické podujatia v roku 2007
5. Správy poradcov chovu
6. Vyhodnotenie súťaží TOP TERIÉR 2006
7. Rôzne
1. Správa o hospodárení za rok 2006
Finančnú správu predniesla p. Cwieceková. Príjmy a výdavky jednotlivých položiek za rok 2006 sú uvedené
v samostatnej prílohe č.1. Skonštatovala, že akcie klubu, najmä výstavy boli ziskové, najviac KVT v Nitre.
Pracovné akcie okrem KDS sú finančne vyrovnané. Väčšiu finančnú záťaž pre rozpočet klubu predstavoval
zájazd na Svetovú výstavu, kde boli pre veľký záujem členov klubu vypravené dva autobusy. Táto položka však
bola plánovaná.
2. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2007
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2007 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2006. Ing. Kubaľa navrhol navýšiť rozpočet
kvôli prípadnému zájazdu na Európsku výstavu, ktorá bude v júni 2007 v Zagrebe, Rozpočet na rok 2007 tvorí
samostatnú prílohu č.2.
Rozpočet bol hlasovaním prijatý jednomyseľne.
3. Vyhodnotenie kynologických podujatí v roku 2006
Klubová výstava teriérov, Nitra
O výstave informovala Ing. Hilmerová:
- na výstave sa zúčastnil rekordný počet psov
- ohlasy od chovateľov a vystavovateľov boli veľmi dobré.
- bolo by treba zlepšiť organizáciu výstavnej kancelárie a výstavného výboru
K hodnoteniu výstavy sa pripojila p.Cwieceková a uviedla, že táto klubová výstava bola najziskovejšia zo
všetkých výstav aj preto, že sa jej zúčastnilo veľa zahraničných vystavovateľov. Z hľadisla organizátorov bola
príprava veľmi náročná, z rodinných dôvodov sa na príprave nemohla zúčastniť tretia členka výboru
P.Polakovičová a niektoré veci boli riešené na poslednú chvíľu v časovom strese,ale vďaka pomoci aj iných
členov klubu sa všetko stihlo tak, aby to vystavovatelia nepocítili. Oznámila, že nechce byť v tomto roku vo
výstavnom výbore na KV, funkciu ekonómky výstavy bude naďalej robiť.
Ing. Kubaľa zhodnotil KVT ako akciu, ktorá urobila dobrý dojem na vystavovateľov aj zahraničných
rozhodcov. Keďže z roka na rok rastie komplikovanosť a náročnosť prípravy výstavy a nie je možné, aby vo
výstavnom výbore KV robili len dvaja ľudia, navrhol rozšíriť výstavný výbor s tým, že prijíma pozíciu os
poverenej zodpovednosťou za organizáciu výstavy. Do výstavného výboru ďalej navrhuje p. Semana, a p.
Závackú z Nitry, p.Cwiecekovú ako ekonómku výstay. Ing.Hilmerová rezignovala na ponúknutú funkciu vo
výbore s odôvodnením, že chce vystavovať na KV, avšak ochotne prisľúbila spoluprácu a zabezpečovanie
sponzorského.
Zloženie ostatných výstavných výborov špeciálnych výstav ostáva nezmenené. Ing.Kubaľa vyjadril spokojnosť
s organizáciou a dobrou prípravou týchto výstav.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti usporiadané v roku 2006 vyhodnotil výcvikár klubu Ing. Glezgo.
Skonštatoval, že pracovná úroveň sa zvyšuje u patterdale teriérov. U border teriérov pracovná úroveň
v súčasnosti stagnuje. Pokles pracovnej úrovne u velšteriérov a foxteriérov hrubosrstých je spôsobený hlavne
tým, že sú nároční na úpravu srsti, chová ich malý počet ľudí a pri poľovnom použití sú uprednostňované iné, na
úpravu nenáročnejšie plemená.
Skúšky v brlohovaní (BL) – zúčastnilo sa 124 psov. Skúšky boli dvojkolové, na škodu bolo, že psy, ktoré v I.
kole spravili skúšku poľovnej upotrebiteľnosti, nenastúpili do II. kola. Vo všeobecnosti klesá úroveň práce
v brlohu najmä u foxteriérov a velšteriérov. Podľa štatistík brlohárenia zo 100 štartov len 7 psov skončí v I.

cene.
Farbiarske skúšky – teriér ako poľovné plemeno veľmi dobre vypracuje stopu, je treba zlepšiť prípravu psov
najmä u disciplín týkajúcich sa poslušnosti, napr. odloženie.
Lesné skúšky – úroveň skúšok aj pripravenosť psov sa zvyšuje. Väčšina skúšky absolvovala v I. cene.
Farbiarske skúšky duričov – v roku 2006 mali vysokú úroveň, nechýbala zdravá konkurencia.
Duričské skúšky – u teriérov stále pretrváva stav slabej odvahy v oplôtku, čo sa prejavilo aj na posledných
skúškach. Psy neboli dostatočne pripravené a odskúšané na tejto disciplíne. Vzhľadom na to, že ide o vrcholovú
klubovú akciu, v budúcnosti sa klubových duričských skúšok budú môcť zúčastniť len jedince, ktoré už majú
duričskú skúšku absolvovanú.
4. Akcie klubu v roku 2007
Špeciálna výstava teriérov v Bratislave, 18.03.2006
Vzhľadom na neprítomnosť p. Burdátšovej, o príprave ŠVT v Bratislave informovala Ing. Fodorová.
- ku dňu15.02.2007 bolo prihlásených 218 psov, ich počet ešte vzrastie
- výstava sa opäť uskutoční v priestoroch DK Ružinov
- výstavné pohára budú zabezpečené od firmy Discovery
sponzor Eukanuba potvrdil sponzorstvo, bolo by však dobré, ak by viac členov klubu bolo odberateľmi
krmiva tejto značky
- ďalší oslovení sponzori: Beauty Kosmetic, Novafoods
- sponzorské prisľúbili p. Pivarči, Bioveta, Biofaktory, Ing. Varga
- veterinárny dozor zabezpečí MVDr. Bučko
- na kontrolu chrupu sú delegovaní: p. Cigániková, p. Füri, p. Štefek, p. Bučko, p. Kubaľa
MVDr. Seman podotkol, že tento rok vzhľadom na vysoký počet prihlásených psov budeme potrebovať viac
priestoru, čo sa zrejme premietne do zvýšeného nájomného. Tento rok SKJ organizuje 1. ročník dvojdňovej
medzinárodnej výstavy SPRINGDANUBE, v rámci ktorej je možnosť zorganizovať aj špeciálnu výstavu.
Ú: urobiť prieskum u klubov, ktoré už tento rok organizujú v rámci Springdanube špeciálnu
výstavu a zistiť náklady za prenájom.
T: do najbližšieho zasadnutia výboru
Z: výstavný výbor ŠVT BA
Ú: delegovať rozhodcov na kontrolu chrupu
T: do 28.02.2007
Z: Folťanová
O pripravovaných pracovných akciách a skúškach poľovnej upotrebiteľnosti informoval výcvikár Ing. Glezgo.
Medzinárodné brlohárske skúšky, Vinohrady, 23.-24.6.2007
- skúšky budú po prvý krát dvojdňové
vychádzajúc z počtu zúčastnených v minulom roku a potreby líšok, je zatiaľ zabezpečený aj dostatočný
počet líšok
- navrhované štartovné 950,- Sk na tieto skúšky bolo prijaté jednomyseľne
Klubové farbiarske skúšky sa uskutočnia 28.07.2007 v Ladomerskej Vieske
Výcvikové dni sa tradične uskutočnia 01.-02.09.2007 v Belušských Slatinách
Klubové farbiarske skúšky duričov sa uskutočnia 28.10.2007 v Ladomerskej Vieske
Klubové duričské skúšky sú plánované na 17.-18.11.2007, miesto zatiaľ neurčené. Rozpracovaný je revír
v Tepličke pri Hlohovci alebo v Belušských Slatinách. Pri organizácii týchto skúšok je potrebné zohľadniť
náročnosť ekonomickej stránky. Sú to skúšky dvojdňové, je problémom zabezpečiť všetky atribúty skúšok
(ubytovanie, strava, oplôtok) v maximálnej optimalizácii.
Záverom Ing. Kubaľa poďakoval Ing. Glezgovi za organizáciu a prípravu pracovných skúšok v roku 2006.
5. Správy poradcov chovu
MVDr. Seman predniesol správu hlavného poradcu chovu. Zdôraznil, že treba zjednotiť kritériá posudzovania
a pohľady na plemeno Jack Russel teriér. Veľmi často sa začína chovať na jedincoch s jednou absolvovanou
výstavou s hodnotením VD.
Ú: zorganizovať stretnutie rozhodcov (napr. v rámci výcvikových dní)
Z: Ing. Kubaľa, MVDr. Seman

MVDr. Bučko predniesol správu pre vysokonohé teriére. Podotkol, že v súčasnosti sa pri hodnotení na výstavách
pri nových a módnych plemenách veľa toleruje. Ak prejde fáza množenia a boom týchto plemien, nastane fáza
skvalitňovania chovu.
Pri plemene Parson Russel teriér sa postupne zjednocuje výška a pohyb, je však zaznamenaná zvýšená
chudozubosť.
Pri plemene velšteriér je pokles pracovnej aktivity a výkonnosti a zároveň plemenu ako takému sa zhoršuje
kvalita srsti.
Chov KBT dosahuje pomerne dobrú úroveň, ale na 16 chovných súk boli vystavené len 2 odporúčania na
pripúšťanie. Je to spôsobené nízkou možnosťou predaja šteniat.
Správa bola doplnená aj poznatkami p. Jozefa Vargu, ktorý je poradcom pre vysokonohé teriére od 07.10.2006.
Ing. Fodorová predniesla správu o chovu YT. Vo svojej správe navrhuje zvýšiť vek súk na uchovnenie na 18
mesiacov a zavedenie povinného vyšetrenia luxácie patelly.
Ing. Kubaľa oponoval, že zvýšenie veku na uchovnenie by bol v rýchlom slede ďalší zásah do chovných
podmienok, ktoré boli pred krátkym časom upravované. Chovateľ by mal sám niesť zodpovednosť za to, v akom
veku sučku pripustí.
MVDr. Seman podporil myšlienku zvýšenia veku na použitie v chove u YT, ale hranicou by podľa jeho názoru
malo byť 15 mesiacov.
Ú: zhromaždiť poznatky a pripomienky k zmene chovateľského poriadku
T: do najbližšieho zasadnutia výboru
Z: MVDr. Seman
Návrh povinného vyšetrenia luxácie patelly pripomienkoval Ing. Kubaľa s tým, že Slovensko má vysokú úroveň
chovu plemena YT a treba hľadať cesty, ako chovateľom v tomto smere pomôcť a nie im ešte viac sprísňovať
a obmedzovať chov.
Cwieceková pripomenula, že na Slovensku ani jeden klub toto vyšetrenie nemá povinne do chovu a nie je
známe, ktorí veterinári toto vyšetrenie robia a či veterinári sú pripravení na vyšetrenie LP. Neexistujú ani
predpísané formuláre. Vyšetrenie by malo byť dobrovoľné v záujme skvalitnenia vlastného chovu, čo aj niektorí
chovatelia robia.
MVDr. Seman podotkol, že vyšetrenie luxácie patelly nie je jednoduché a môžu byť rozdielne pohľady na
posúdenie. Chovateľ si ho však vo vlastnom chove môže dať urobiť. Uviedol, že vo svojom chove cairn teriérov
si vyšetrenie na luxáciu patelly vzhľadom na požiadavky zo zahraničia už viac rokov necháva kvalifikovane
robiť. Vyšetrenie je vyhodnocované podľa preloženého nemeckého formuláru a je zaevidované na SPKP pri
každom psovi a jeho potomstve. Takéto navŕšenie požiadaviek v chove by podľa MVDr. Semana bolo riešiteľné
pozitívnou motiváciou chovateľov s tým, že by mohol byť založený tzv. „výberový chov“ s presne stanovenými
kritériami pre každé plemeno. Príslušnosť ku „výberovému chovu“ by sa vyznačovala na SPKP ku pôvodu psa
a jeho potomstvu. Podobný systém sa uplatňuje v niektorých iných štátoch. P. Cwieceková uviedla, že napr.
v chove IT v Nemecku môže do „výberového chovu“ byť zaradený len ten jedinec, ktorý absolvoval predpísaný
počet výstav výlučne so známkou výborný.
Správu poradcu chovu pre border teriérov predniesol p. Ostrožanský, správu pre AST a STB predniesol poradca
p. Szalai a správu o foxteriéroch predniesol Ing. Kubaľa.
Všetky správy poradcov chovu budú uverejnené v Spravodaji č. 1/2007.
6. TOP TERIÉR 2006
Správu o vyhodnotení TOP TERIÉRA 2006 – exteriér predniesol predseda revíznej komisie Ing. Varga.
Z vyhodnotenia súťaže TOP TERIÉR 2006 revízna komisia urobila zápis, ktorý je neodeliteľnou súčasťou
vyhodnotenia súťaže. Zápis bude uverejnený spolu s vyhodnotením na webe a v Spravodaji.
Komisia obdržala 38 ks obálok od slovenských a 10 ks obálok od zahraničných členov klubu. Všetky obálky boli
riadne zalepené a označené nápisom „Neotvárať“.
Pri kontrole termínu podania bolo zistené, že 5 obálok bolo podaných po termíne uzávierky. Uvedené súťažné
materiály neboli vôbec otvorené a v zmysle podmienok boli zo súťaže vylúčené.
Pri kontrole kompletnosti bolo zistené, že v dvoch prípadoch neboli priložené kompletné materiály. Z týchto
dôvodov boli súťažné materiály zo súťaže vylúčené.
Pri kontrole zaplateného členstva v klube za rok 2006 bolo zistené, že dvaja súťažiaci nie sú členmi klubu a ich
materiály boli taktiež zo súťaže vylúčené.
Ú: informovať menovaných o dôvodoch ich vylúčenia zo súťaže
T: do 28.02.2007

Z: Folťanová
Ostatné materiály boli vyhodnotené a bolo zostavené poradie podľa jednotlivých plemien a celkovo, podľa
zahraničných členov a podľa chovateľských staníc tuzemských i zahraničných.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov bude na ŠVT v Bratislave dňa 18.03.2007 pred začatím posudzovania. Po
oficiálnom vyhlásení budú výsledky zverejnené na webe, ako informácia budú uverejnené aj v Spravodaji č.
1/2007.
V Spravodaji bude v budúcnosti okrem pravidiel súťaže uverejnená aj tabuľka hodnotenia TOP teriéra, ktorá
bola uverejnená zatiaľ iba na webe.
Ú: uverejňovať tabuľku hodnotenia
Z: Folťanová
Výhercovia TOPov budú včas pred výstavou informovaní a pozvaní na odovzdávanie cien.
Ú: osloviť výhercov
T: do 28.02.2007
Z: Folťanová
Predseda revíznej komisie Ing. Varga pre uľahčenie vyhodnocovania navrhol stanoviť s akým min. počtom
bodov je možné prihlásiť sa do súťaže. Návrh má predložiť na budúcej schôdzi.
Ďalej navrhol zarátavať body do súťaže len do výšky ocenenia BOB, ktoré je riadne preukázateľné kartičkou.
Uviedol tiež, že niekedy je problematické posudzovať vyššie dosiahnuté ocenenie, najmä v zahraničí. Navrhol,
že aby každé ďalšie vyššie ocenenie by sa pridali len symbolické body.
Dr. Seman uviedol, že pri vyhodnocovaní poradia chovateľských staníc bol na výbore schválený návrh Ing.
Kanása, že sa budú v rámci jednej chovateľskej stanice plemená vyhodnocovať osobitne. Takto to bolo aj
uverejnené v podmienkach súťaže a preto by sa to malo dodržať.
Rozpravu ukončil Ing. Kubaľa s tým, že každé vyššie ocenenie a získaný titul ako BOB na výstave tuzemskej ale
najmä zahraničnej musí si dať vystavovateľ na výstavný posudok potvrdiť rozhodcom, ktorý titul udelil.
Záverom poďakoval revíznej komisii za korektné spracovanie a vyhodnotenie súťaže.
TOP Teriéra práce vyhodnotil výcvikár klubu Ing. Glezgo, ktorý za rok 2006 skonštatoval nízku účasť
pracovných plemien v tejto súťaži. Vyhlásenie a ocenenie TOP teriéra práce bude takisto na ŠVT v Bratislave.
7.
Rôzne
Ing. Varga, predseda revíznej komisie informoval o prevednej revízii vedenia klubového účtovníctva, ktorá bola
za účasti všetkých členov revíznej komisie dňa 24.01.2007. O prevedenej revízii bol vyhotovený zápis, kde bolo
konštatované, že všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu boli vedené podľa platných predpisov.
Ú: doplniť podpis štatutára na niektorých dokladoch
T: do konca marca 2007
Z: Cwieceková
Rozšírenie o poradcu chovu pre YT
Vzhľadom na stúpajúci chov tohto plemena a náročnejšiu administratívu, navrhol Ing. Kubaľa ďalšieho poradcu
chovu pre YT pre stredné a východné Slovensko (Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj) –
MVDr. Hoptovú. Pre západné Slovensko ( Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj) zostáva Ing.
Fodorová. Obe poradkyne budú rovnocenné a vzájomne zastupiteľné. MVDr. Hoptová bude prizývaná na
zasadnutia výboru.
Rozšírenie poradcovstva je s platnosťou od 01.05.2007.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú: o doplnení poradcu informovať v Spravodaji a na web stránke
T: do 28.02.2007
Z: Folťanová, Petrakovič
Iné
- Ing. Glezgo navrhol anketu pre chovateľov BT, či chcú povinnú skúšku poľovnej upotrebiteľnosti do chovu
u border teriérov. Ing. Kubaľa vyjadril pochybnosti, či sa presadením povinnej skúšky u borderov dosiahne
celkové zlepšenie chovu. Cwieceková upozornila, že ani pre riadnych členov SPZ, ktorí síce majú poľovný
lístok, ale nie sú členmi v žiadnom PZ, nie je jednoduché dostať sa do revíru a psa na skúšky pripraviť.
Nedostupné to môže byť pre majiteľov, ktorí sú nepoľovníci a borderov chcú mať na iné kynologické športy.
Ú: osloviť chovateľov BT ohľadom ankety na povinnú skúšku do chovu a vyhodnotiť závery

T: do budúceho výboru
Z: Ostrožanský, Glezgo
- Výbor prejednal žiadosť p. A. Strnada o menovanie na čakateľa na posudzovanie exteriéru pre plemeno YT.
Žiadosť svojim pozitívnym vyjadrením podporila Ing. Fodorová ako poradkyňa chovu pre YT. Po posúdení
žiadosti ako vyhovujúcej bola hlasovaním žiadosť p. Strnada jednomyseľne prijatá.
- Výbor prejednal aj žiadosť sl. L. Ostrožanskej o menovanie na čakateľa na posudzovanie exteriéru pre plemeno
border teriér. Keďže L. Ostrožanská chová roky na ch. stanicu svojho otca, treba zistiť, či je možné ju menovať
za čakateľa, keď vlastnú ch. stanicu má až od roku 2006. Preveriť u vedúcej kyn. oddelenia SPZ. Výbor zatiaľ
jej menovanie neschválil.
Ú: informovať žiadateľov o rozhodnutiach
T: do 28.02.2007
Z: Folťanová
Ú: preveriť podmienky pre menovanie za čakateľa na rozhodcu pre exteriér psov hlavne ohľadom požadovaného
obdobia vlastného chovu.
T: do najbližšieho zasadnutia výboru
Z: MVDr. Seman, Ing. Kubaľa
- Na snem SPZ, ktorý sa bude konať v októbri tohto roku bol navrhnutý a delegovaný MVDr. Bučko.
- Na kontrolu chrupu na ŠVT v Košiciach boli delegovaní: MVDr. Szövényiová, Ing. Hilmerová, tretí bude
menovaný niekto zo zúčastnených rozhodcov.
Ú: delegovať menované na kontrolu chrupu + zabezpečiť veterinárny dozor
T: priebežne
Z: Folťanová
V Bratislave, 22.02.2007
Ing. Adriana Folťanová

