Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 15.02.2015
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov.. Za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný Ján Ilgo.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie plnenia úloh predchádzajúceho zasadnutia výboru zo dňa 19.10.2014
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roku 2014
3. Návrh a schválenie rozpočtu 2015, prehľad hospodárenia za rok 2014
4. Správa kontrolnej a revíznej komisie
5. Správy poradcov chovu
6. Vyhodnotenie súťaže TOP 2014
7. Rôzne
1. Vyhodnotenie plnenia úloh predchádzajúceho zasadnutia výboru zo dňa 19.10.2014
Ú: osloviť PZ Turá Lúka a potvrdiť termín a podmienky skúšok MSBLT na rok 2015.
Z: A. Folťanová
 Úloha splnená. PZ Stará Turá oslovené 05.11.2014 – prípadné ďalšie rokovania: S. Oujezdský
Ú: podchytiť ľudí a skoordinovať akciu s okresnými skúškami, vykomunikovať s p. M.Danilom možnosť
robiť tieto skúšky v inom okrese vo východoslovenskom kraji, kde by bola účasť väčšia (skúšky poľovnej
upotrebiteľnosti na Branisku)
Z: Sekcia pre východné Slovensko
 Úloha trvá.
Ú: požiadať KR SPZ o mimoriadne udelenie titulu CAC na ŠVT v Košiciach v roku 2015 (jubilejná výstava)
Z: A. Folťanová
 Úloha splnená. Prezídium SKJ oslovené 04.11.2014, schválené 10.12.2014
Ú: osloviť rozhodcov na posudzovanie na výstavy ohľadom ich vyjadrenia a akceptácie účasti.
Z: A. Folťanová
 Úloha plnená priebežne. Rozhodcovia na ŠVT Viničné oslovení začiatkom decembra 2014.
Ú: dopracovať pripomienky do Chovateľského poriadku. Po dopracovaní zverejniť na klubovom webe.
Z: hlavný poradca chovu
 Úloha splnená.
Ú: požiadať oficiálne vedúceho odboru kynológie SPZ Ing. M. Konečného, aby sa do kópie PP pre
poradcov chovu (chovné karty) zapisovali aj adresy majiteľov.
Z: Folťanová
 Úloha splnená. Vedenie kynológie SPZ oslovené 05.11.2014, požiadavka opakovaná na KR v 02/2015
Ú: prepracovať, zaktualizovať a ujednotiť propozície na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Z: S. Oujezdský
 Úloha splnená.
Ú: informovať výsledky ohľadom dvoch šetrení plemena PTD – bod Rôzne.
Z: hl. poradca chovu.
 Úloha splnená.
Ú: preštudovať v Stanovách bod týkajúci sa spôsobu pozývania členskej základne na schôdzu.
Z: členovia výboru
 Úloha splnená. a) v zmlysle § 10 bod 2 je výbor toho názoru, že za písomné pozvanie na členskú schôdzu je
považovaný písomný oznam v Spravodaji a na klubovej web stránke (zápisnice z výborov 19.02.2011,
24.02.2013, 01.03.2014).
b) vo volebnom roku ako obvykle, budú členovia klubu pozývaní na spádové členské schôdze
pred výročnou konferenciou klubu písomne, formou listových zásielok. Zároveň bude oznam o termíne
týchto schôdzí a termíne konferencii uverejnený v Spravodaji a na web stránke.
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roku 2014KVT Nitra
KVT – Organizačne veľmi dobre zvládnutá akcia, mala veľmi dobrý ohlas medzi vystavovateľmi
a prítomnými rozhodcami, každý vystavovateľ dostal klip na číslo s logom klubu. Nevýhodou bolo, že
organizátori MVP Nitra, nepoužili ani jedného nášho rozhodcu, tak ako to bývalo v minulosti, keď sa náklady
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na časť zahraničných rozhodcov delili medzi MVP a KV, takže po finančnej stránke bola oproti minulým
obdobiam menej zisková, čo bolo spôsobené aj menším počtom vystavovaných jedincov a zároveň vyšším
poplatkom za psa od organizátorov.
Ekonomická uzávierka KVT –je potrebné zabezpečiť,aby daňové doklady(faktúry) od dodávateľov služieb
boli doručené na klub najneskôr do 15 dní od skončenia akcie, kvôli kompletnému zúčtovaniu akcie ku koncu
kalendárneho roka.
Ú: dodržať termín ekonomickej uzávierky
Z: Cwieceková, Krausová



Pri zápise ohodnotenia jedného psa YT do PP na KV v Nitre došlo k omylu. Majiteľka predložila na zápis
iný PP ako bol vystavovaný jedinec a súčasne nepredložila výstavný posudok dotyčného psa. Zapisovateľku
majiteľka ústne informovala, že pes bol ohodnotený známkou výborný , s tým, že výstavný posudok
dodatočne prinesie. V dôsledku mylnej informácie od majiteľky psa zapisovateľka v dobrej vôli do PP
zapísala známku výborná. Následne pri overení ohodnotenia psa bolo zistené, že pes bol v skutočnosti
posúdený s výslednou známkou dobrá. Majiteľka psa do konca výstavy výstavný posudok na overenie zápisu
nepredložila.



Na základe toho bola Plemenná kniha SPZ požiadaná, aby dôsledne požadovala pri každej chovnosti,
posudok z výstavy, tak ako je to uvedené v Chovateľskom poriadku SKCHTaF. Zároveň bola požiadaná, aby
jedinec so známkou dobrá mal túto skutočnosť poznačenú v databáze plem.knihy, takže je zabezpečené, že
jedinec so známkou dobrá nemôže byť uchovnený.

Skúšky odvahy
 Skúšky odvahy v Bratislave v mestských lesoch dňa 25.10.2014 sa nekonali pre nedostatočný zájujem, boli
prihlásené len dva psy.
3. Návrh a schválenie rozpočtu 2015, prehľad hospodárenia za rok 2014
 Ekonómka klubu A.Cwieceková referovala o príjmoch a výdavkoch jednotlivých akcií v roku 2014,
zdôvodnila nárast alebo pokles v jednotlivých položkách. Účtovne bol rok 2014 ukončený schodkom.
 Pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2014.
 Výška poplatkov členského a poplatkov za akcie poriadané klubom, ostávajú na rok 2014 nezmenené.
Zároveň sa rozpočet navýšil o sumu na pripravovaný zájazd na Svetovú výstavu psov 2015 do Milána. Návrh
bol prijatý jednomyseľne.
4. Správa kontrolnej a revíznej komisie
 Ing. Petrakovič ku dňu 31.01.2014 ukončil svoje pôsobenie ako predseda kontrolnej a revíznej komisie
SKCHTaF.
 Pretože KRK musí byť trojčlenná, do komisie bola nominovaná pani Mitrová, ktorá v hlasovaní na
konferencii klubu dňa 11.12.2010 dostala v poradí štvrtý najvyšší počet hlasov. P. Mitrová nominovanie do
KRK prijala.
 Na svojom zasadnutí 5.2.2015 KRK zvolila za predsedu p. Jána Ilga, ktorý na zasadnutí výboru o tejto zmene
informoval všetkých prítomných členov výboru.
 Skonštatoval, že finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s plánom činnosti a rozpočtom na rok 2014.
akcií. Všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných predpisov, sú riadne vedené
a vydokladované.
5. Správa poradcov chovu
 Hl.poradca chovu: MVDr. Seman skonštatoval stabilitu chovu teriérov, chov je bez vážnejších problémov.
 Vyzdvihol prehľad a stabilitu v chove plemena YT, na ktorej majú zásluhu bývalá poradkyňa chovu p.
MVDr. Hoptová i súčasná poradkyňa p. Orbánová.
 Chovateľom i majiteľom šteniat doporučil využívanie kúpnych zmlúv a dokladov o príjme pri predaji šteniat,
aby sa predišlo následným sporom medzi chovateľom a nadobúdateľom šteňaťa.
6. Vyhodnotenie súťaže TOP 2014
Exteriér
 F.Szalai predniesol správu o vyhodnotení a výsledky súťaže TOP teriér – exteriér 2014.
 Poukázal na opakujúce sa chyby ako napr.:
- nekorektne pripočítané body za klubové výstavy, ktoré neorganizoval ani neorganizuje SKCHTaF
- rôzni majitelia jedného jedinca: iný na posudku a iný na PP
- chýbajúce PP, resp. nekorektne zaslaná len jedna strana
- nečitateľné posudkové listy – zlé fotokópie (komisia pre vyhodnotenie TOPa uznala len tie body, ktoré
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boli dokázateľné, resp. ak bola priložená aj príslušná kartička ocenenia z výstavy
nekorektne spočítané body, ktoré boli jasne nárokovateľné – komisia v niekoľkých prípadoch
pripočítala chýbajúce body za ocenenie BOS

Nové návrhy
 Komisia pre vyhodnotenie súťaže TOP teriér do budúcnosti navrhuje nové bodové ohodnotenie za titul
„DERBY víťaz“ a to v hodnote 30 bodov ako aj bodové ohodnotenie za účasť na medzinárodnej výstave
CRUFTS a to v hodnote 15 bodov

Za titul „CAC“ – do hodnotenia bude braný za titul v ostatných krajinách aj iný národný ekvivalent.

Zároveň navrhol vyhodnocovať a udeľovať titul pre TOP veterán – zatiaľ len pre SK a víťazný jedinec sa
vyberie zo všetkých prihlásených veteránov bez ohľadu na plemeno.
Bodový limit navrhuje min. 100 bodov s tým, že za V1 ostáva 15 a za titul BOV by sa pripočítalo 40 bodov
 Každý účastník súťaže TOP teriér svojim podpisom potvrdí správnosť dodaných údajov.
 Návrh bol prijatý jednomyseľne.
 Vyhodnotenie súťaže TOP Teriér 2014 pre exteriér boli schválené jednomyseľne.
Ú: prepracovať a doplniť nové hodnoty do novej bodovacej tabuľky pre TOP 2015.
Z: komisia pre vyhodnotenie TOPa.




Agility
MVDr. Seman predniesol výsledky súťaže agility za rok 2014. Súťaž sa vyhodnocovala v troch katagóriách:
small, medium a large. Vecnými cenami budú ocenené len 1.miesta v každej kategórii.
Výsledky budú uverejnené na web stránke v Spravodaji.
Vyhodnotenie súťaže TOP Teriér 2014 pre agility boli schválené jednomyseľne



Výhercovia TOP Teriér Exteriér a Agility budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov
súťaže, ktoré sa uskutoční 28.03.2015 o 14:30 pred záverečnými súťažami v rámci špeciálnej výstavy
v spoločenskom dome Arena vo Viničnom.
Ú: pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2014
Z: Folťanová



Výsledky TOP Teriér 2014 budú uverejnené v Spravodaji 01/2015. V prípade podania protestu proti
uverejneným výsledkom je možnosť podať odvolanie na revíznu a kontrolnú komisiu do 15 dní odo dňa
vystavenia výsledkov na web stránke.

Výkon
 Výsledky budú uverejnené na web stránke v Spravodaji.

Výhercovia TOP Teriér výkon budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže, ktoré
sa uskutoční v rámci MSBLT v Turej lúke v dňoch 27.06-28.06.2015
7. Rôzne
Klubový šampión veteránov
 Rozšírenie možnosti získať titul „Klubový šampión veteránov“ – podmienky na získanie titulu 2x účasť
a hodnotenie V1 výstavách poriadaných SKCHTaF + 1x účasť s hodnotením V1 na národnej alebo
medzinárodnej výstave a zároveň členstvo v SKCHTaF..
Ú: uverejniť nové podmienky na KCHV v Spravodaji a na web stránke
Z: Folťanová
Sťažnosť I.
 Na zasadnutí výboru bola hl. poradcom chovu predostretá sťažnosť na chovateľa p. Ružičku. Vyriešením
sťažnosti bola poverená poradkyňa chovu pre STB.
Ú: prešetriť situáciu a podať spätnú správu hl. poradcovi chovu.
Z: Janovcová
KVT 2015
 Ing. J. Kubaľa informoval o probléme uskutočniť KVT tak ako obvykle v piatok pre dvojdňovou
medzinárodnou výstavou v Nitre. Podľa uznesenia prezídia UKK, v termínoch výstav, ktoré organizuje UKK
nie je možné, aby chovateľské kluby organizovali svoje výstavy v tom istom výstavnom areáli deň pred
výstavou UKK.
 Zároveň navrhol dve možnosti konania KVT:
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Ing. Kubaľa spolu s Ing. Kanásom oslovili priamo vedenie výstaviska –ponuka prenájmu jedného
z pavilónov by pre náš klub bola finančne veľmi náročná, v tomto smere by bolo vhodné spojiť sa s iným
klubom, ktorý by participoval na nákladoch, avšak ani to by dostatočne nevykrylo zvýšené nájomné za
pavilón.
2. organizovať KVT prostredníctvom SKJ v piatok 23.10.2015 pred medzinárodnou výstavou v Bratislave
(24.10. – 25.10.2015) s tým, že výstavný výbor KVT by ostal v pôvodnom zložení, bol by rozšírený
o ďalšieho člena – p. Burdátšovú) Je prepoklad, že organizátori tejto výstavy, budú ochotní použiť
našich rozhodcov na MVP a tým by sa podstatne znížili náklady na cestovné a ubytovanie
zahr.rozhodcov. Rozdiel v termíne je len 3 týždne, čo je zanedbateľné.
tento druhý návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú: prediskutovať podmienky organizácie KVT popri MVP v Bratislave so zástupcami SKJ.
Z: J. Kubaľa
1.






A. Cwieceková navrhla, aby sa súťaž v rámci KVT, ktorá je určená pre víťazné jedince slovenského chovu
v budúcnosti uskutočňovala ako „Memoriál Milana Šedíka“. Pravidlá by boli zachované, len by bola
venovaná už od roku 2015 pamiatke p. Milana Šedíka. Víťaz by bol odmenený veľkým pohárom.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.

Zájazd na SVP 2015
 Na základe prejaveného dostatočného záujmu, bol prerokovaný návrh harmonogram a finančné podmienky
pre účastníkov zájazdu na SVP 2015 do Milána. Predbežný harmonogram zájazdu a finančné náklady
vypracovala Petra Nemesszeghy, ktorá bola poverená ako zodpovedná osoba organizovaním zájazdu. Treba
dohodnúť výšku zálohy a termín splatenia, tiež iné finančné náklady na zájazd.
 Konkrétne podmienky a záväzná prihláška (úhrada 50% z ceny) budú uverejnené na web stránke.
 Z: P.Nemesszeghy, A.Cwieceková
Príprava konferencie - spádové schôdze:
 Výbor na svojom zasadnutí stanovil termíny spádových členských schôdzí a zároveň termín výročnej
konferencie klubu
12.09.2015 – Košice (zástupcovia výboru: Kubaľa, Vass, Molčányiová, J.Varga + .....
19.09.2015 – Banská Bystrica (Kubaľa, Seman, Ilgo, Janovcová + ....
10.10.2015 – Bratislava (výbor klubu)
 Konferencia: 12.12.2015 v Bratislave. Uzávierka počtu členov klubu bude k termínu ŠVT v Košiciach. Na
zasadnutí výboru, ktoré sa uskutoční v termíne tejto výstavy bude určený kľúč na stanovenie počtu delegátov
na konferencii klubu.

V Bratislave, 15.02.2015
Adriana Folťanová
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