Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 22.02.2009
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 10 členov, p. Šedík bol ospravedlnený. Za revíznu a kontrolnú komisiu boli
prítomní Ing. Š. Varga a Ing. Ľ. Petrakovič, prizvaní boli: p. S. Oujezdský a J. Ilgo.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie súťaže TOP TERIÉR 2008
2. Kynologické podujatia v roku 2009
3. Správa o hospodárení za rok 2008
4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2009
5. Správa revíznej komisie za rok 2008
6. Správy poradcov chovu
7. INTERRA
8. WEB
9. Rôzne
1. Vyhodnotenie súťaže TOP TERIÉR 2008
Správu o vyhodnotení súťaže TOP TERÍER 2008 – exteriér predniesol predseda revíznej komisie Ing. Š. Varga.
Do súťaže bolo doručených 7 obálok so zahraničia a 39 obálok zo SK. Tak ako po minulé roky, aj tento rok boli
akceptované len kompletné a v termíne doručené prihlášky.
V hodnotení súťaže neboli akceptované jedince, ktoré v konečnom hodnotení nedosiahli potrebnú minimálnu
hranicu bodov. V bodovaní neboli uznané výsledky z výstav organizovaných v Maďarsku, ktoré nie sú pod
záštitou FCI, tieto výstavy boli uvádzané pri niektorých jedincoch plemena YT.
Sporné prípady (osobné doručenie, ale v termíne p. Kadnárovej a bodovacia tabuľka p. Borzovej) navrhla
revízna komisia po prejednaní podmienok súťaže akceptovať. Za akceptačný návrh väčšina členov hlasovala
kladne, 1 člen bol proti.
U plemena Škótsky teriér nebola vyznačená zmena majiteľa, preto titul TOP pre uvedeného jedinca bude
priradený pôvodným majiteľom manželom Kriekovým.
U plemena WHWT (p. Gbelská) nebola preukázaná úhrada členského za rok 2008. V prípade, že p. Gbelská
nepreukáže dodatočne doklad o zaplatení členského na rok 2008, navrhuje revízna komisia vylúčenie jej
materiálov zo súťaže TOP Teriér – Exteriér 2008, nakoľko nespĺňa jednu z podmienok súťaže. Návrh bol prijatý
jednomyseľne.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov bude na KVT v Bratislave dňa 29.03.2009 pred začiatkom posudzovania. Po
oficiálnom vyhlásení budú výsledky zverejnené na webe, ako informácia budú uverejnené aj v Spravodaji č.
1/2009.
• Na návrh revíznej komisie sa výbor SKCHTaF uzniesol na zmenách bodovanie súťaže TOP TERIÉR –
exteriér od 01.01.2009, keď posledný započitateľný a preukázateľný titul z výstavy bude ocenenie
BOB.
• do súťaže musí byť zaslaná kompletná fotokópia PP, t.j. obojstranná, príp. aj s prílohami
Návrh bol schválený a prijatý jednomyseľne.
Ú: zmeniť bodovaciu tabuľku a pravidlá pre TOP teriéra 2009 a uverejniť v Spravodaji
1/2009 a na web stránke
Z: Folťanová, revízna komisia
Ú: osloviť majiteľov víťazných psov TOP 2008 s pozvánkou na odovzdávanie cien
T: do 15.03. 2009
Z: Folťanová
2. Kynologické podujatia v roku 2009
2.1. Klubová výstava teriérov, Bratislava, 29.03.2009
A. Burdátšová informovala o prípravách na KVT.
• Výstava sa bude konať v nových priestoroch spoločenského domu Arena vo Viničnom. Po prvej
uzávierke je prihlásených 276 psov.
• Na kontrolu chrupu boli nominovaní: Kubaľa, Füri, Štefek
Ú: Delegovať rozhodcov na kontrolu chrupu
T: do 15.03.2009
Z: Folťanová
2.2. Špeciálna výstava teriérov, Košice

V súvislosti so zrušením KVT v Nitre v roku 2009 sa bude na košickej ŠVT 2009 zadávať titul CAC.
Ú: pripraviť propozície a prihlášky na ŠVT v Košiciach
T: do 28.02.2009
Z: výstavný výbor
2.3. Staffordšírsky bullteriér
• V dňoch 29.05.2009 – 30.05.2009 plánujú chovatelia a majitelia plemena Staffordšírsky bulleriér
z Čiech a Slovenska uskutočniť 6. ročník putovnej výstavy tohto plemena.
• Výstava o pohár starostu sa bude konať v obci Bzince pod Javorinou a posudzovať bude pán T.Havelka.
J. Kubaľa navrhol za SKCHTaF podporiť uvedenú akciu pohárom pre víťaza výstavy, tento návrh bol prijatý
jednomyseľne.
2.4. Dni s teriérom
Pán Ilgo informoval o príprave akcie „Dni s teriérom“.
• Tento rok sa akcia uskutoční opäť v Belušských Slatinách v dňoch 28.08.- 30.08.2009.
•
Do nákladov klubu sa započíta prenájom za umelý brloh a prenájom revíru.
• Ostatné náklady (ubytovanie, strava, cestovné) si účastníci hradia sami.
• Táto akcia má už svoju tradíciu a stále stúpajú úroveň. Aj tento rok sa účastníci môže tešiť
z canisterapie, coursingu, výcviku v oplôtku, na brlohu a iné.
• Do informácií o tejto akcii treba doplniť skúšku odvahy na diviaka, ktorá sa tam bude konať ako
podmienka kvalifikácie na KDS a informáciu o členskej schôdzi.
2.5. Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
• Do výboru na funkciu výcvikára klubu do konca volebného obdobia bol kooptovaný p. S. Oujezdský.
Odsúhlasenie členskou základňou sa uskutoční na členskej schôdzi, ktorá sa bude konať popri akcii
„Dni s teriérom“ v Belušských Slatinách
• Ing. Kubaľa a MVDr. Bučko navrhli ako administratívnu podporu pri príprave skúšok (príprava
tabuliek a diplomov, elektronické spracovanie výsledkov) pracovných akcií P. a R. Nemesseghy
• Predbežný plán skúšok poľovnej upotrebiteľnosti:
- 20.06 - 21.06.2009 – MBLT a Memoriál Františka Semana – Vinohrady nad Váhom, CACT, CACIT,
CCT, KV
- 08.08.2009 – KBLT – Široké, CCT, KV
- 13.06.2009 – KFST – miesto neurčené, CACT, CCT, KV
- 24.10.2009 – KFDT – miesto neurčené, CACT, CCT, KV
- 21.11. – 22.11.2009 – KDST – miesto neurčené, CACT, CCT, KV
Ú: informovať o členskej schôdzi v Spravodaji a na webe
T: priebežne
Z: Folťanová
Ú: skoordinovať termíny skúšok a pripraviť propozície
T: do 28.02.2009
Z: Oujezdský
2.6. Klubové skúšky v brlohárení
V dňoch 08.08.2009 sa v Širokom uskutočnia klubové brlohárske skúšky - KBST so zadávaním titulom CCT
(čakateľ na klubového šampióna práce). Klub podporí akciu pohárom pre víťaza skúšok. Kontaktou osobou je p.
Ľubomír Grega.
Ú: pripraviť propozície
T: priebežne
Z: Oujezdský
2.7. Rôzne
A. Cwieceková pripomenula návrh zmeny na kvalifikáciu na KDST. Nakoľko pôvodná podmienka účasti –
absolvovanie duričských skúšok v I. cene bola pre niektorých ťažko splniteľná a tí členovia, ktorí mali so psom
SD v I. c. prejavili o tieto skúšky veľmi nízky záujem, vedenie klubu pristúpilo k návrhu zmeny kvalifikácie na
KDST, ktorá by bola podmienená absolvovaním klubom organizovanej skúšky odvahy na diviaka s minimálnou
známkou dva,( pes nemusí mať absolvované SD). Túto skúšku je potrebné absolvovať do konca septembra,
k dispozícii bude viac termínov, a to: v rámci „Dní s teriérom“ oplôtok v Belušských Slatinách. Ďalší termín

bude dodatočne oznámený na webe, uvažuje sa o oplôtku v Hliníku nad Hronom poprípade pre potreby
účastníkov z východného Slovenska skúšku z ostrosti zabezpečí p. Varga v niektorom oplôtku na východe.
Návrh na skúšky odvahy bol prijatý jednomyseľne.
3. Správa o hospodárení za rok 2008
Finančnú správu o hospodárení predniesla A. Cwieceková. Príjmy a výdavky jednotlivých položiek za rok 2008
sú uvedené v samostatnej prílohe č.1.
4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2009
• Pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2008 s tým, že medzinárodná výstava
teriérov INTERRA bude mať spracovaný samostatný rozpočet a účtovníctvo, bol tiež založený
samostatný klubový účet v TB na Interru.
• Ing. Kubaľa navrhuje paušálne výdavky pre organizátorov výstavy (napr. telefón)
• A. Cwieceková navrhla nákup notebooku a tlačiarne na spracovanie katalógu Interry Notebook by bol
po Interre používaný organizátormi ďalších klubových výstav. Rozpočet bol navŕšený o čiastku určenú
na nákup počítačovej techniky.
Návrh rozpočtu na rok 2009, ktorý tvorí príloha č. 2., bol schválený jednomyseľne, rozpočet na Interru sa bude
schvaľovať samostatne na stretnutí organizačného výboru Interry do konca marca.
5. Správa revíznej komisie
Predseda revíznej komisie Ing. Varga informoval o prevedenej revízií vedenia klubového účtovníctva.
Skonštatoval, že finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s plánom činnosti a rozpočtom klubu, účtovná
evidencia je vedená v súlade so zákonom a všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných
predpisov. Všetky akcie boli do konca roka riadne zaúčtované a finančne vysporiadané.
6. Správy poradcov chovu
• MVDr. Seman ako hlavný poradca zhodnotil spoluprácu so všetkými poradcami chovu a chovateľmi
pozitívne. Jednotlivé správy poradcov chovu budú uverejnené v Spravodaji č. 1/2009.
• Poradkyňa chovu pre plemeno YT Ing. Fodorová informovala o probléme s Odporúčaním na
pripúšťanie chovateľky YT p. Kyseľovej a celú agendu odovzdala na posúdenie revíznej komisii.
7. INTERRA
• Ing. Vass v spolupráci s p. Molčánym pripravili a na web stránku uviedli prihlášku a propozície na
výstavu Interra. Do prihlášky je potrebné doplniť kategóriu Juniorhandling.
• Ing. Vass navrhuje, aby boli akceptovné len prihlášky na Interru doručené písomne a poštou, nebudú sa
akceptovať prihlášky zasielané faxom alebo mailom. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
• A.Cwieceková navrhla osloviť členov výstavných výborov o spoluprácu pri organizovaní tejto výstavy
a pripraviť poverovacie listy pre členov výstavného výboru.
• K predbežnému návrhu rozhodcov boli priradené jednotlivé plemená, rozšírený zoznam bude priebežne
uverejnený v Spravodaji a na web stránke.
Ú: navrhnúť termín a zorganizovať stretnutie s výborom Interry a predsedami klubu bullteriérov a jagdteriérov.
Na toto zasadnutie organizačného výboru p. Cwieceková pripraví finančný rozpočet výstavy.
T: do 30.03.2009
Z: Kubaľa, Folťanová, Cwieceková
8. WEB
• Za hlavných administrátorov web stránky boli ustanovení Ing. Petrakovič a p. Ilgo
• Všetkým administrátorom a poradcom chovu za jednotlivé plemená treba stanoviť rozsah právomocí
• Zadávanie údajov do kolóniek chovné psy a chovné suky budú môcť výlučne poradcovia chovu pre
jednotlivé plemená alebo nimi poverení ľudia
• Aktualizácia chovných jedincov, uverejnenie základných údajov (meno, dátum narodenia, rodičia,
zuby, príp. skúšky) bude vykonávaná priebežne len s najvyššími dosiahnutými titulmi a šampionátmi
a na základe doručených diplomov a podkladov majiteľom. Na uverejnenie ostatných úspechov sú
určené jednotlivé galérie. Údaje do týchto „galérií“ budú môcť nahrávať administrátori pre jednotlivé
plemená. Pre každé plemeno môže byť viac administrátorov.
• Ing. Kubaľa navrhuje oddeliť oficiálnu časť od jednotlivých plemien a zmeniť prístupové práva

•

Ing. Petrakovič zdôraznil dobudovanie štruktúry web stránky, je treba dopracovať diskusné fórum
a inzerciu tak, aby fungovalo ako na starej stránke. Je potrebné doplniť kompletné údaje zo starej
stránky
• Ing. Varga spripomienkoval diskusie pri každej uvedenej téme, v niektorých prípadoch je diskusia
bezpredmetná. Pri téme „výsledky z výstav“ pri WHWT by sa malo obmedziť uverejnenie rôznych
zahraničných liniek. Ak, tak len len recipročne.
• Zároveň navrhuje zrušiť obrázky škótskeho teriéra a YT a ponechať na úvodnej stránke len znak
SKCHTaF.
• Taktiež navrhol, že do chovných jedincov by mali byť zaradení výlučne jedinci vo vlastníctve členov
klubu.
• MVDr. Seman a Ing. Vass navrhujú zrušiť obrázky jednotlivých plemien na úvodnej stránke a ponechať
len názvoslovia teriérov.
• MVDr. Seman nesúhlasí s označením kolónky ostatné teriéry, pretože v tejto kolónke sa nedajú nahrať
údaje o chovných jedincoch nevymenovaných plemien. Preto je treba zabezpečiť takú úpravu, aby sa
dali nahrať aj údaje o ostatných, nevymenovaných plemenách.
• Písomné pripomienky k spracovaniu web stránky môžu členovia výboru klubu zaslať predsedovi klubu,
aby prípadne mohli byť tieto zapracované do ďalších úprav.
Ú: prerokovať ďalšie úpravy, návrhy a spracovanie web stránky
T: priebežne
Z: Kubaľa, Hoptová
9. Rôzne
9.1. Plemenná kniha
• Po zverejnení PK na web Ing. Fodorovou za plemeno YT sa objavili sťažnosti chovateľov tohto
plemena, že bol porušený zákon o ochrane údajov, rozhodol sa Ing. Kubaľa stiahnuť uvedený zoznam
z web stránky, nakoľko na prihláške na zápis vrhu nie je klauzula so súhlasom o zverejnení osobných
údajov. Navrhol odobriť, aké údaje sa môžu zverejniť.
• V všeobecnosti budú v PK zverejnené nasledovné údaje: CHST, deň narodenia vrhu, otec, matka, číslo
zápisu, pes alebo suka, meno šteňaťa. Návrh uverejnených údajov bol schválený jednomyseľne
Ú: spracovať PK podľa jednotlivých plemien okrem YT podľa navrhnutých údajov
a uverejniť na web stránke
T: priebežne
Z: Seman
Ú: prepracovať PK plemena YT podľa navrhnutých údajov a uverejniť na web stránke
T: priebežne
Z: Fodorová
9.2. Poradcovia chovu
Ing. Kubaľa zdôraznil, že pri plemenách, ktoré majú dvoch poradcov chovu, sú obaja poradcovia rovnoprávni
a zastupiteľní pre celé Slovensko a je na slobodnom výbere chovateľa, ktorého poradcu si vyberie na vystavenie
krycieho listu. Krycí list si môže chovateľ vyžiadať len od jedného poradcu chovu, ktorému aj zahlási vrh
šteniec.
9.3. Anketa o zmene podmienok zaradenia do chovu u nízkonohých teriérov
Anketa bola určená pre chovateľov a majiteľov plemien nízkonohých teriérov. Pri zmenených podmienkach
by sa požadoval úplný pravidelný nožnicový záhryz (6 horných a 6 dolných rezákov a správne postavenie
očných zubov). Tolerovali by sa chýbajúce zuby z kategórie P a M.
• Ankety sa zúčastnilo 24 chovateľov, pričom 19 bolo za zmenu podmienok a 5 proti. MVDr. Seman
poukázal benevolentnejšie podmienky chovu v Anglicku, Nemecku, v Škandinávii, ale aj v Čechách,
kde sa taktiež uvoľnili podmienky pre chov. Napriek navrhovaných zmenám by sa však zuby
kontrolovali i naďalej.
• Nakoľko k ankete bolo nedostatočné vyjadrenie členskej základne a vyjadrenie chovateľov niektorých
plemien nízkonohých teriérov, chovaných na Slovensku chýbalo vôbec, pristúpilo sa k hlasovaniu
o zmene v rámci členov výboru s nasledovným výsledkom:
- za uvoľnenie podmienok: 1
- proti uvoľneniu podmienok: 2
- zdržalo sa: 7
• Týmto ostali podmienky zaradenia do chovu nezmenené a anketové lístky boli odovzdané revíznej
komisii.

9.4. Rôzne
• Chovateľky plemena YT, p. Miklovičová a p. Dancsová si podali žiadosť čakateľstvo na posudzovanie
príslušného plemena. Nakoľko zatiaľ nespĺňajú podmienky pre kladné vyjadrenie, ich žiadosť zatiaľ
nebola akceptovaná. V zápisnici zo dňa 23.02.2008 v bode č. 1 sa členovia výboru stotožnili s názorom,
aby budúci čakatelia na rozhodcov, ktorých schvaľuje výbor klubu, zastávali pozíciu vedúceho kruhu na
výstavách poriadaných klubom, min. 3 krát. Po splnení tejto podmienky si opätovne môžu podať
žiadosť o čakateľstvo.
Ú: informovať uvedené chovateľky o podmienkach
Z: Folťanová
•

MVDr. Seman navrhol zvýšiť platbu za výnimku o párenie na 10,- EUR. Návrh bol prijatý
jednomyseľne. Doklad o úhrade bude musieť byť priložený k Žiadosti o poskytnutie výnimky. Bez
priloženého dokladu o úhrade nebude Žiadosť akceptovaná.

•

S účinnosťou od 01.06.2009 budú chovatelia povinní posielať spolu so Žiadosťou o Odporúčanie na
párenia aj doklad o úhrade členského za daný rok a aj doklad o úhrade poplatku za vystavenie
Odporúčania na párenie. Bez priložených uvedených dokladov o úhradách, nebudú Žiadosti
o vystavenie Odporúčania na párenie akceptované.

V Bratislave, 22.02.2009
Ing. Adriana Folťanová

