Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 22.09.2007
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov, p. Šedík, p. Bučko, p. Szalai a p. Cwieceková, boli ospravedlnení. Za
revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Š. Varga, prizvaní boli p. Hoptová, p. Zavacká a p. Ostrožanský.
PROGRAM:
1. Zhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2007 (výstavy, skúšky)
2. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2008
3. Príprava KVT Nitra 2007
4. INTERRA
5. Rôzne
1. Zhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2007 (výstavy, skúšky)
1.1. ŠVT v Bratislave
Ø Ing. Kubaľa poďakoval výstavnému výboru za výbornú organizáciu tejto špeciálnej výstavy, z roka na
rok jej úroveň stúpa a zvyšuje sa počet účastníkov.
Ø p. Burdátšová skonštatovala, že v súčasnosti sú výstavné aj parkovacie priestory vyhovujúce.
Ø MVDr. Seman informoval, že budúci rok táto špeciálna výstava sa uskutoční 30.03.2007, nebude so
zadávaním titulu CAC a priestory v DK Ružinov by zatiaľ mali byť dostačujúce. Avšak na rok 2009
nevylučuje zmenu výstavných priestorov práve z kapacitných dôvodov.
1.2. ŠVT v Košiciach
Ø Ing. Kubaľa poďakoval za výbornú organizáciu výstavy, ktorú už niekoľko rokov zabezpečuje Ing. Vass.
Menovaný sa písomnou formou vzdal organizácie tejto výstavy do budúcnosti a navrhoval by tím, ktorý
by bol zložený z ľudí, ktorí sa viac menej pravidelne zúčastňujú výstav a sú aj verejnosti známi
výstavnými a chovateľskými úspechmi. Samozrejme by ešte v ďalšom ročníku výstavy dohliadol a príp.
pomohol s organizáciou. Kubaľa tento návrh podporil s tým, že možných organizátorov oslovia osobne
Ú: navrhnúť, osloviť a zostaviť výstavný výbor na ŠVT Košice 2008
T: do zasadnutia budúceho výboru
Z: Ing. Kubaľa, Ing. Vass
1.3. MSBLT
Ø
Výcvikár klubu Ing. Glezgo informoval o MSBLT, ktoré boli tento rok na dobrej úrovni. Latka
náročnosti a výkonu sa neustále zvyšuje. Tento rok boli skúšky v brlohovaní po prvý krát dvojkolové, čo
sa odrazilo na zadávaní titulov. Skúšok sa zúčastnilo 92 psov a mali aj široké medzinárodné zastúpenie.
1.4. KFST
Ø O tieto skúšky bol nedostatočný záujem a zároveň pripravenosť psov bola na slabej úrovni. Výcvikár Ing.
Glezgo skonštatoval, že sa nedodržiavajú termíny uzávierky prihlášok na skúšky. Aj na tieto skúšky prišli
niektoré prihlášky po termíne uzávierky. Tieto však neboli akceptované, nakoľko by sa nimi musela
vytvoriť ďalšia skupina súťažiacich, zároveň by však nedostatočne naplnená skupina nezabezpečila
financie pre ďalších rozhodcov a skúšky by boli stratové. Ing. Glezgo zároveň upozornil, že sa pripravujú
KDS vo Zvolenskej Slatine. Prihlášky na skúšky podané po uzávierke taktiež nebudú akceptované
a zároveň podmienky účasti klubových duričských skúšok je už absolvovaná duričská skúška.
Ø V diskusii ohľadom skúšok sa MVDr. Seman informoval o možnosti organizovania klubovej pracovnej
akcie alebo kombinácie skúšky a výstavy na východnom Slovensku a podporiť tak účasť členov klubu
z východného Slovenska na akciách. Ing. Glezgo pre ilustráciu informoval z minulosti o skúškach, ktoré
sa organizovali na východe a skonštatoval, že aj napriek polohe väčšina zúčastnených bola zo západného
Slovenska a tzv. “domáci“ nejavili o klubové skúšky záujem, príp. organizácia bola na veľmi zlej úrovni.
1.5. Výcvikové dni
Ø Tento rok sa výcvikové dni konali už po 4-krát v Belušských Slatinách. Výbornej organizácie sa opäť
ujal Ján Ilgo, za čo mu Ing. Kubaľa a Ing. Glezgo vyjadrili poďakovanie. Na výcvikové dni bol prizvaný
aj profesionálny cvičiteľ služobnej kynológie, ktorý veľmi pozorne a detailne predviedol základy výcviku
a ovládania psov. Do výcvikového a programu bol zahrnutý výcvik v oplôtku, na brlohu, na stopách,
medzi relax bol zaradený coursing. V budúcom roku táto akcia zmení svoj názov na „Víkend s teriérom“
a vítané budú všetky, nielen tzv. pracovné plemená.

1.5. Dni s border teriérom
Ø Poradca chovu pre borderov p. Ostrožanský informoval o dvojdňovej akcii pre majiteľov borderov. Prvý
deň bola súťaž v agility a poľovnom výcviku, druhý deň bola výstava. Účasť na tejto akcii bola hojná,
program zaujímavý, medzi iným Lucia Ostrožanská predviedla ukážky z trimovania a MVDr. Rozsa
zaujímavo referoval o niektorých zdravotných problémoch v chove psov.
2. Návrh rozhodcov na špeciálne a klubové výstavy v roku 2008
Ø Ing. Kubaľa skonštatoval, že v tomto roku sa viac menej podarilo skĺbiť návrhy a delegovanie rozhodcov
aj na naše klubové akcie aj vďaka osobným kontaktom. Návrh na rok 2008:
CVP Nitra 2008: Deutscher E. (A), A. Tichá (CZ), A. Skržeková, S. Bučko, M. Štefek (SK)
ŠVT Bratislava 2008 (CC): Deutscher E. (A), A. Tichá (CZ), A. Skržeková, S. Bučko, M. Štefek (SK)
CVP B. Bystrica 2008: K. Radvanzsky (H), R. Kanás, J. Kubaľa(SK)
MVP Bratislava máj + august 2008: Šinko (SLO), A. Korosz (H), M. Swieton (PL), Muntea (RO), M. Huber
(A), J. Kubaľa, R. Kanás, S. Bučko, P. Seman, A. Cwieceková (SK)
CVP Senec 2008: E. Chwalibog (PL), S. Szabo, Harsanyi, C.Borfsai (H), S. Radnetter (A), F. Polehňa (CZ), M.
Hilmerová, M. Uhlíková, P. Matyáš, F. Szalai (SK)
MVP Nitra 2008: E. Chwalibok (PL), S. Szabo, Harsanyi, C. Borfsai (H), S. Radnetter (A), F. Polehňa (CZ), M.
Uhlíková, P. Matyáš, F. Szalai (SK)
CVP Košice 2008: I. Nagy (H), M. Kozlowska (PL), P. Seman, R. Kanás, Z. Szövényiová (SK)
ŠVT Košice 2008 (CAC): I. Nagy (H), P. Seman, R. Kanás, Z. Szövényiová (SK)
MVP Nitra 2008: M. v. Brempt ( Belgicko), A. Kazimierski (PL), S. Matakovič (HR), M. Maršalová (CZ), S.
Bučko, T. Havelka (SK)
KVT Nitra 2008 (KV): M. v. Brempt (Belgicko), A. Kazimierski (PL), S. Matakovič (HR), M. Maršalová (CZ),
S. Bučko, T. Havelka (SK)
MVP Trenčín 2009: K. Radvanszky (H), S. Szabó (H), O. Dolejšová (CZ), A. Cwieceková, P. Seman (SK)
3. Príprava KVT Nitra 2007
Ø
P. Zavacká referovala o príprave KVT v Nitre. Príjem prihlášok za zvýšil najmä po I. uzávierke.
Ubytovanie a spoločenské posedenie pre rozhodcov je zarezervované. Čiastočne je oslovený aj pomocný
technický personál. Veľkosť výstavnej plochy bude ako v minulosti, zvukára osloví a zabezpečí MVDr.
Seman.
Ø Ing. Kubaľa pripomenul, že by bolo vhodné zabezpečiť na výstavu klubový personál a zamerať sa na
čakateľov na rozhodcu.
Ø Na kontrolu chrupu boli delegovaní: Cigániková, Fridrichová, Szalai, Štefek
Ú: osloviť Eukanubu ako sponzora výstavy
T: priebežne
Z: výstavný výbor (organizátor výstavy)
Ú: delegovať rozhodcov na kontrolu chrupu na KVT Nitra 2007
T: do 15.10.2007
Z: Folťanová
4. INTERRA
Ø Ing. Kubaľa informoval o potvrdení a získaní organizácie Interry našim klubom popri svetovej výstave
psov na Slovensku v roku 2009. Veľkým konkurentom pre nás bolo Írsko. Vzhľadom na možný vysoký
počet účastníkov, dátum Interry a vysoké finančné náklady výstaviska Incheba, sa hľadali možnosti
zorganizovania Interry mimo bratislavských výstavných priestorov. Organizačný tím by mal byť zložený
predovšetkým z členov výboru.
Ø výstava Interra by sa mala konať deň pred výstavným dňom teriérov (09.10.2009) na svetovej výstave, t.j.

08.10.2009. Vzhľadom na to, že v Bratislave už bude prebiehať svetová výstava iných plemien, nie je
reálne vystavovať medzitým špeciálne teriérov. V ústrety nám finančne a priestorovo vyjde výstavisko
v Nitre, prebehli už prvé jednania.
Ø MVDr. Seman pre ilustráciu uviedol porovnateľné výstavy: na EURO 2003 na Slovensku sa zúčastnilo
cca 2 200 teriérov, na SVP 2006 v Poznani sa zúčastnilo cca 3 000 teriérov. Takže táto výstava sa bude
pohybovať niekde medzi týmito hranicami a už pri 1 800 psoch musíme počítať približne s 30 kruhmi, čo
bude náročné na prípravu, organizáciu a rozhodcov.
Ø Ing. Vass navrhuje, aby pre Interru bola zriadená samostatná web stránka
Ø MVDr. Seman pripomenul, že bude potrebné osloviť aj iné teriérske kluby a na Slovensku t.j. Kluby
chovateľov bullteriérov a jagdteriérov.
Návrh termínu (08.10.2009) a miesto výstavy Interra na Slovensku (výstavisko Nitra) v roku 2009 bol prijatý
jednomyseľne
5. Rôzne
5.1. Zmena chovných podmienok pre plemeno border teriér
Ing. Glezgo vyhodnotil anketu pre border teriérov s nasledujúcimi závermi:
väčšina majiteľov a chovateľov požaduje stav chrupu podľa krajiny pôvodu
zároveň je žiadaná skúška z brlohovania
Ø Ing. Glezgo a pán Ostrožanský ako poradca chovu navrhujú do podmienok akúkoľvek pracovnú skúšku
Ø vrátené anketové lístky spolu s vyhodnotením ankety Ing. Glezgo odovzdal predsedovi
revíznej komisie
5.2.

MVDr. Seman navrhuje zaviesť chovné podmienky na dvoch úrovniach - základný chov a výberový
chov /A chov/:
1. základný chov by vychádzal z platného štandardu FCI pre dané plemeno a zo súčasných klubových
chovných podmienok, určitá benevolencia by mohla byť v chrupe
2. Kritériá pre výberový chov (A-chov) u jednotlivých plemien určí poradca chovu s prihliadnutím či
už na exteriérovú, zdravotnú stránku, poľovný alebo iný výkon, napriek tomu by nemali byť veľmi
variabilné. Po splnení podmienok by chovný jedinec dol zaevidovaný do zoznamu výberových
jedincov a dostal by do PP pečiatku výberový chov (A-chov). To, že je registrovaný vo výberovom
chove by sa zaznačovalo aj do pôvodov potomstva daného jedinca. Takouto pozitívnou motiváciou
by sa dala vhodne podchytiť kvalita chovu nielen dlhoročných chovateľov, ale mohli by takto byť
motivovaní aj začínajúci chovatelia.
Napr. vo výberovom chove cairn teriérov by navrhol umiestnenie na troch klubových výstavách
s ocenením výborný a zo zdravotných kritérií by kontrola luxácie pately mala byť s hodnotou 0 (v
základnom chove môže byť napr. hodnota 1). Otázka chrupu je otázkou chovateľa a jeho kritérií v
chove.
Ø

MVDr. Hoptová podotkla, že asi 60% jedincov v chove YT je postihnutých luxáciou pately. Komora
veterinárnych lekárov pripravuje špeciálnu sekciu na kontrolu dedičných ochorení a aj luxácie pately.
Ø
V diskusii k týmto bodom Ing. Kubaľa podotkol, že túto problematiku je potrebné rozdiskutovať
s poradcami chovu aj s rozhodcami a v neposlednom rade je treba zosúladiť sa s plemennou knihou.
Zároveň dal na zváženie, či by navrhovaný výberový chov nenapĺňal požiadavky pre uchovňovanie
border teriérov.
Ø Ing. Glezgo sa priklonil k návrhu Ing. Kubaľu. Zmenu chovných podmienok pre border teriérov navrhuje
od 01.01.2008: chrup: plný počet rezákov a očných zubov, postavenie, záhryz, bez ohľadu na počet
chýbajúcich M a P zubov + akákoľvek skúška.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú: informovať o zmene podmienok chovu border teriérov v spravodaji a na webe
T: do 15.10.2007
Z: Folťanová
Ú: každý poradca chovu vypracuje návrh nových podmienok chovu, rozpošle anketu medzi chovateľov
a majiteľov a vyhodnotí ju
T: do zasadnutia budúceho výboru
Z: poradcovia chovu
5.3. SW na spracovanie katalógov

Ø Ing. Kubaľa navrhuje nákup nového SW na spracovanie výstavného katalógu. Cena dohodou by sa mala
pohybovať medzi 20.000,- Sk - 30.000,- Sk. Medzi výstupy tohto SW je možné zaradiť: katalóg,
povýstavný katalóg, návratky, posudky, diplomy. SW by bolo možné vyskúšať už pri tvorbe katalógu
KVT v Nitre
MVDr. Seman podotkol, že pri novom SW treba zohľadniť výstupy, ktoré sa tlačia cez ihličkovú
Ø
tlačiareň a tú bude potrebné zakúpiť
Návrh bol prijatý jednomyseľne
Ú: dohodnúť cenu na nákup SW, príp. ihličkovej tlačiarne
T: priebežne
Z: Kubaľa, Cwieceková
5.4. Internet
Ø
Ing. Glezgo zhodnotil klubovú webovú stránku ako neaktuálnu, bez fasády. Z dôvodu neskorého
dodávania materiálu na zverejnenie sú výsledky mnohokrát už neaktuálne. Je potrebné stránku
zaktualizovať a zmodernizovať.
Ø Podľa Ing. Vassa vypracovanie nového návrhu web stránky sa finančne pohybuje okolo 10.000,- Sk
Ø MVDr. Hoptová má tiež kontakty na webmajstrov, pokúsi sa ich osloviť a preveriť možnosti spolupráce
Ø
MVDr. Seman navrhuje osloviť členov klubu, ktorí v diskusii na webe ponúkli spoluprácu pri
spracovávaní web stránky a prekonzultovať s nimi podmienky, zavrhuje však uplatnenie ich reklám
a bannerov na klubovej web stránke.
Ø MVDr. Seman preverí možnosti spolupráce v tejto oblasti s p. Erbenovou, ktorá už v minulosti tvorbu
a údržbu klubovej webovej stránky ponúkla.
Ďalej uviedol, že napr. v Čechách sú za aktualizácie údajov, výsledkov z výstav a propagačných
materiálov zodpovední jednotliví členovia klubu alebo sekcie za jednotlivé plemená.
Ú: vytipovať a osloviť tzv. „asistentov pre web“
T: do zasadnutia najbližšieho výboru
Z: poradcovia chovu
5.5. Rôzne
Ø Ing. Fodorová navrhuje, aby aj ostrihaný YT mohol byť posúdený na výstave a zaradený do chovu
Ing. Kubaľa upozornil, že je potrebné rešpektovať výstavný poriadok
MVDr. Seman podotkol, že je vecou chovateľa, ako YT vystaví a je vecou posudzovateľa, ako to
posúdi
Ø Ing. Kubaľa prejednal sťažnosť majiteľa AST p. Ferenčíka ohľadom vylúčenia jeho psa z chovu. Pes bol
riadne uchovnený a v PP má pečiatku „chovný“. Po zmene chovných podmienok (úprava chýbajúcich
počtov zubov) ho príslušný poradca vyradil z chovu ex post. Výbor sa uzniesol, že nie je dôvod na
vyradenia psa a ten riadne patrí do chovu
Ø

Členka SKCHTaF p. Fridrichová si podala žiadosť o rozšírenie kvalifikácie na posudzovanie celej
III.FCI. Výbor jej žiadosť na rozšírenie kvalifikácie rozhodcu pre plemená teriérov, ktoré sú
organizované v klube jednomyseľne schválil.

V Bratislave, 05.10.2007
Ing. Adriana Folťanová

