Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 19.02.2011
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 11 členov,. za revíznu a kontrolnú komisiu boli prítomní Ing. Ľ.Petrakovič
a J.Ilgo, z poradcov chovu okrem členov výboru sa zúčastnil K.Ostrožanský
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie kynologických podujatí v roku 2010
2. Kynologické podujatia v roku 2011
3. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2011
4. Vyhodnotenie súťaží TOP TERIÉR 2010
5. Rôzne (školenia pre rozhodcov, kontrola chrupu na výstavách ...)
1. Vyhodnotenie kynologických podujatí v roku 2010
KVT Nitra 2010
Jubilejná 20. Klubová výstava teriérov mala veľký úspech a pozitívne odozvy na prípravu, organizáciu samotnej
výstavy a spoločenského posedenia s rozhodcami, za čo patrí poďakovanie výstavnému výboru, najmä
K.Krausovej.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti, ktoré organizoval klub sa v roku 2010 zúčastnilo 153 psov, účasť sa
každým rokom zvyšuje. Klub v roku 2011 plánuje zorganizovať medzinárodné skúšky duričov. Štatistiky skúšok
poľovnej upotrebiteľnosti budú uverejnené v Spravodaji 01/2011 a na klubovej web stránke.
2. Kynologické podujatia v roku 2011
ŠVT Viničné
Špeciálna výstava sa bude konať v piatok 18.03.2011 v spoločenskom dome Arena vo Viničnom od 10:00 hod.
(začiatok posudzovania). Sponzorom ŠVT vo Viničnom ako aj ostatných klubových výstav a skúšok poľovnej
upotrebiteľnosti je fy HAPPY DOG – ako výhradný sponzor krmiva.
Na kontrolu chrupu boli navrhnutí: p. Fridirichová, p.Bučko, p.Seman
Ú: osloviť navrhnuté osoby na kontrolu chrupu
Z: Folťanová
T: do 28.02.2011
Vzhľadom na časté zmeny termínov národnej výstavy psov v Nitre, na ktorú bola naša špeciálna výstava
naviazaná, sa výbor klubu navrhol usporiadať špeciálnu výstavu teriérov v marci budúceho roku samostatne,
oddelene od termínu Celoštátnej výstavy v Nitre, a to 03.03.2012. Ako rozhodcovia na túto výstavu so
zadávaním titulu CC budú pozvaní: p.Cwieceková, p.Bučko, p. Fridrichová, p.Skržeková, ako náhradník p.Füri.
Návrh bol prijatý jednohlasne.
ŠVT Košice
Špeciálna výstava teriérov bude popri medzinárodnej výstave, ktorú organizuje SUCHNO. Vzhľadom
k nepotvrdeným návrhom o posudzovanie zo strany pozvaných rozhodcov p.Soleckij (PL) a p.Antala (RO), boli
výborom klubu navrhnutí noví rozhodcovia:
p.I.Nagy (HU) a p.C.Z.Lokodi (RO). V prípade ich
zaneprázdnenosti budú kontaktovaní iní rozhodcovia. Návrh bol prijatý jednohlasne.
Ú: v spolupráci s p.Szalaiom osloviť navrhnutých rozhodcov na posudzovanie
Z: Folťanová
T: do 28.02.2011
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
 Medzinárodné skúšky duričov – v spolupráci s PZ Biely Kameň v Domadiciach a oplôtkom diviačej
zveri v Hontianskych Nemciach v termíne 26.11.- 27.11.2011. Ubytovanie pre 20-25 osôb bude na
poľovníckej chate na Tlstom vrchu. Garantom na disciplíny „odvaha v oplôtku“ a „práca na
nepofarbenej stope“ je J.Füri. Uvedené disciplíny budú skúšané v Hontianskych Nemciach
 Medzinárodné skúšky v brlohárení – vo Vinohradoch nad Váhom v termíne 18.06.-19.06.2011. Ako
rozhodcovia sú navrhnutí: p.Švéda, p.Fronc, p.Ostatník, p.Cwieceková a p.Ostrožanská ako čakateľky
na posudzovanie výkonu.
3. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2011
Vzhľadom na to, že v roku 2010 prebiehali 3 členské schôdze, konferencia a jubilejná klubová výstava v Nitre
spojená s výročím klubu, čím vznikli väčšie náklady, v rozpočte výdajová položka bola vyššia ako príjmová.
Dali sa vyrobiť aj propagačné materiály(odznaky), ktoré sa budú používať aj v budúcnosti na klubových akciách.
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Pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2010 s navýšením niektorých položiek,
poštovné. Klub tiež prispeje na pripravovaný zájazd na svetovú výstavu psov vo Francúzsku, polovicou
nákladou na cestovné.
Návrh rozpočtu na rok 2011 bol schválený jednohlasne.
4. Vyhodnotenie súťaží TOP Teriér 2010
Exteriér
Súťaž TOP Teriér 2010 – exteriér vyhodnocovala komisia v zložení: F.Szalai, P.Nemesszeghy a R.Mitrová.
Vyplynulo to z uznesenia konferencie zo dňa 11.12.2010. Vo svojej vyhodnocovacej správe komisia
poukázala na nedostatky týkajúce sa nezrovnalostí majiteľstva a spolumajteľstva psov, nedostatočné
preukázanie získaných titulov, chýbajúce bodové ohodnotenie za získané tituly na výstavách poriadaných
klubom ako Dunajský víťaz, víťaz špeciálnej výstavy, víťaz triedy mladých, ktoré je potrebné doplniť do
bodovacej tabuľky, nakoľko si ho súťažiaci individuálne prirátavali a tieto body boli v konečnom hodnotení
jedinca odrátané.
Výsledky budú uverejnené na web stránke a v Spravodaji č. 01/2011. V prípade podania protestu proti
uverejneným výsledkom je možnosť podať odvolanie na revíznu a kontrolnú komisiu do 15 dní odo dňa
vystavenia na web stránke.
Výhercovia budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže, ktoré sa uskutoční
18.03.2011 o 09:45 pred posudzovaním špeciálnej výstavy v spoločenskom dome Arena vo Viničnom
Ú: pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2010
Z: Folťanová
T: do 15.03.2011
Upresnenie textu a doplnky v bodovaní
 Namiesto: „za klubovú výstavu SKCHTaF“ zmena: „za výstavy poriadané klubom SKCHTaF“ (počet bodov
10 ostáva)
 Za získanie titulu „Dunajský víťaz“ (DV)
+ 20 bodov
 Za získanie titulu „víťaz špeciálnej výstavy“ (VŠV) + 20 bodov
 Za získanie titulu „víťaz triedy mladých“ (VTM)
+ 20 bodov
Bodové hodnotenie za uvedené získané tituly bolo výborom schválené jednohlasne a bude v platnosti od
01.01.2011. Všetky získané tituly je potrebné vydokladovať kartičkou a posudkom.
Prípadné úpravy ešte pred zverejnením prerokuje komisia pre Top teriéra a oznámi členom výboru.
Výkon
Súťaž TOP teriér 2010 – výkon vyhodnotil výcvikár klubu S.Oujezdský. Výsledky budú taktiež uverejnené
na web stránke v Spravodaji.
5. Rôzne
WEB stránka
Z uznesenia konferencie zo dňa 11.12.2010 vyplynulo vytvorenie komisie za účelom prípadného prepracovania
web stránky a diskusného fóra.
 Seman: zatiaľ zachovať pôvodný vzhľad a štruktúru stránky, no zároveň pripraviť koncept novej stránky
a stanoviť jej kritériá.
 Kubaľa: je potrebné získať stanovisko od pôvodného tvorcu web stránky, či a ako je schopný akceptovať
a zakomponovať na stránku naše požiadavky
 Petrakovič: komisia musí koncepčne definovať obsah a štruktúru novej stránky, web stránka by mala mať
tzv. redakčný systém, zadefinovať prístupy (pre poradcov chovu, pre správcov plemien, pre prispievateľov
a pod.)
Do pracovnej komisie boli navrhnutí: p.Petrakovič, p.Ilgo, p.Cwieceková, p.Folťanová. Návrh bol prijatý
jednohlasne.
Ú: zvážiť všetky možnosti a ponuky, zadefinovať víziu novej stránky, zistiť najvýhodnejšiu ponuku a predložiť
na schválenie výboru klubu
Z: komisia
T: do najbližšieho zasadnutia výboru
Staff deň 2011
Napriek žiadosti klubu zo dňa 30.11.2010 na doručenie podrobnejších informácií ohľadom usporiadania
uvedenej akcie v Bzinciach pod Javorinou v roku 2011, výbor skonštatoval, že organizátorom doručené
materiály nemali výpovednú hodnotu vzhľadom k tomu, že išlo o materiál z roku 2010. Nie sú teda známe
žiadne konkrétne informácie na rok 2011 (program, propozície, rozhodcovia) v materiáloch sú nezrovnalosti –
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v žiadosti je uvádzaný 2.ročník, na propozíciách z minulého roka 7.ročník, nie je jasne definovaný organizátor
akcie.
Pretože neboli splnené požadované podmienky v dostatočnom čase klub nemôže túto akciu zastrešiť.
Ú: oznámiť rozhodnutie výboru SKCHTaF OÚ v Bzinciach pod Javorinou
Z: Folťanová
T: do 28.02.2011
Rozhodcovia
Boli podané žiadosti o schválenie na rozhodcu na posudzovanie nízkonohých teriérov od p.Kadnárovej, resp.
rozšírenie posudzovania na skupinu vysokonohých teriérov od p.Janovcovej a p. J.Janekovej
Všetky žiadosti boli prerokované, zatiaľ neboli schválené, po splnení podmienky klubu na aktívnu činnosť /
vedúci kruhu na výstavách poriadaných klubom si žiadatelia môžu predložiť nové žiadosti a tieto budú
postúpené k schváleniu výborom klubu.
Ú: oznámiť rozhodnutie výboru SKCHTaF záujemcom o posudzovanie
Z: Folťanová
T: do 28.02.2011
Školenie rozhodcov
Z uznesenia konferencie zo dňa 11.12.2010 vyplýva organizovanie školenia pre rozhodcov a čakateľov na
posudzovanie exteriéru pre III. FCI skupinu. Školenie je plánované na 02.04.2011 o 10:00 hod. v priestoroch
SPZ na Štefánikovej ul. c.10 v Bratislave..
Na školenie budú k dispozícii skriptá o štandardoch jednotlivých plemien ako aj chovateľské a výstavné
predpisy.
Rozhodcovia a čakatelia budú pozvaní na vlastné náklady
Ú: pozvať rozhodcov a čakateľov pre posudzovanie exteriéru III.FCI skupiny na školenie
Z: Folťanová
T: do 15.03.2011
Pokyny pre rozhodcov
Na základe skúseností rozhodcov z medzinárodných výstav, pristúpil SKCHTaF k návrhu zmeny pre výplatu
rozhodcov:
- Diéty vyplatené deň pred výstavou vo výške 33,- EUR a v deň výstavy 40,- EUR (bez ohľadu na počet
psov)
- Cestovné vo výške 0,30 EUR/km
- Zabezpečenie ubytovania a stravy min. v deň výstavy
Podmienky výplaty budú uvádzané už na pozývacích listoch pre rozhodcov. Návrh bol schválený jednohlasne.
Referendum pre WHWT.
Na návrh p.Semana výbor jednohlasne schválil referendum o zmene chovateľských podmienok ohľadom chrupu
pre plemeno WHWT. Referendum bude len pre členov klubu a chovateľov WHWT. Po uzavretí členských
poplatkov budú chovateľom WHWT a členom klubu zaslané očíslované referendové hárky s nasledovnou
otázkou:
U west highland white teriéra sa požaduje plný počet rezákov a očných zubov, nožnicový záhryz , správne
postavenie očných zubov, tolerujú sa chýbajúce zuby z kategórie P a M.
S navrhovanou zmenou súhlasím

S navrhovanou zmenou nesúhlasím

Ú: rozposlať referendové hárky chovateľom a členom klubu
Z: Seman, Folťanová
T: do 31.03.2011
Členské schôdze
Členské schôdze v roku 2011 sa budú konať:
- Po ukončení ŠVT v Košiciach
- V rámci výcvikových dní v Belušských Slatinách, 27.08.2011.
Oznam bude uverejnený na web stránke a v Spravodaji budú zaslané pozvánky na schôdze pre členov klubu
Poradca chovu
Na návrh doterajšieho poradcu chovu pre plemeno BDT p. Ostrožanského, bola do funkcie nového poradcu
chovu dané plemena nominovaná L.Ostrožanská, s platnosťou od 01.05.2011 alebo vydania Spravodaja
č.1/2011.
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Revízna a kontrolná komisia
Členovia revíznej z kontrolnej komisie, ktorí boli zvolení na konferencii sa na svojom stretnutí uzniesli, že
predsedom revíznej komisie na ďalšie funkčné obdobie bude Ing. Ľ.Petrakovič.

V Bratislave, 19.02.2011
Zapísala: Adriana Folťanová
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