Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 24.02.2013
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 7 členov.. Za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Ľ. Petrakovič.
Prizvaní boli aj poradcovia chovu, zúčastnila sa poradkyňa pre YT MVDr. Hoptová
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roku 2012
2. Návrh a schválenie rozpočtu 2013, prehľad hospodárenia za rok 2012
3. Správa revíznej a kontrolnej komisie
4. Správy poradcov chovu
5. Vyhodnotenie súťaže TOP 2012
6. Rôzne
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roku 2012
KVT Nitra
¾ KVT sa zúčastnilo 388 vystavovaných jedincov, Jednotliví rozhodcovia i vystavovatelia vyjadrili
spokojnosť s organizáciou a úrovňou výstavy.
¾ Ing. Kubaľa vyjadril spokojnosť a poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a úspešnom
priebehu tejto výstavy.
¾ V predvečer výstavy sa konalo spoločenské posedenie, na ktorom bolo p. Milanovi Šedíkovi slávnostne
odovzdané vyznamenanie Zlatý kamzík, čo je najvyššie vyznamenanie SPZ, ako aj pamätnú plaketu od
SKCHTaF pri príležitosti jeho významného jubilea 80.rokov.
KFSMP
¾ Klubové farbiarske skúšky malých plemien sa konali 29.09.2013 v Červeníku ako náhrada za klubové
lesné skúšky. O skúšky bol veľký záujem a boli výborne zorganizované
¾ Skúšok sa zúčastnilo 15 psov, z toho 9 klubových a 6 mimo klub, víťazkou I. Hotová so sukou WT
WELVET LADY Aluzja.
KFD
¾ Klubové farbiarske skúšky duričov sa konali 20.10.2013 tiež v Červeníku opätovne výborná organizácia
a atmosféra, vďaka patrí aj PZ Červeník, ktoré poskytlo revír a zázemie na tieto skúšky a ostatným
organizátorom a výcvikárom klubu.
¾ Skúšok sa zúčastnilo 18 psov, z toho 12 klubových a 6 mimo klub, víťazom sa stal D. Mihálik so sukou
FTH Bambi Laro Slovakia.
¾ Prostredie skúšok a organizačné zabezpečenie zo strany PZ Červeník pri obidvoch skúškach bolo na
vysokej úrovni.
2. Návrh a schválenie rozpočtu 2013, prehľad hospodárenia za rok 2012
¾ Ekonómka klubu A. Cwieceková referovala o príjmoch a výdavkoch jednotlivých akcií v roku 2012.
Hospodárenie klubu za rok 2012 malo plusovú bilanciu
¾ Pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2012. Výška poplatkov členského a akcií
poriadaných klubom ostávajú na rok 2013 nezmenené.
¾ Návrh bol prijatý jednomyseľne.
3. Správa revíznej komisie
¾ Predseda revíznej komisie Ing. Petrakovič informoval o prevedenej revízií vedenia klubového účtovníctva,
pokladne a majetku klubu.
¾ Skonštatoval, že finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s plánom činnosti a rozpočtom na rok 2012.
Účtovná evidencia je vedená v súlade so zákonom a všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú
podľa platných predpisov, sú riadne vedené a vydokladované.
¾ Počet aktívnych členov klubu k 31.12.2012 bol 526
¾ Zápisnica zo zasadnutia Kontrolne a revíznej komisie SKCHTaF zo dňa 18.02.2013 tvorí prílohu zápisnice
zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 24.02.2013, bude uverejnená v Spravodaji a na klubovej web
stránke.
4. Správa poradcov chovu
¾ Hl. poradca chovu: MVDr. Seman skonštatoval postupné oživovanie chovu teriérov a zvyšujúci si počet
žiadostí na párenie. Stúpa aj počet exportov slovenských teriérov.
¾ Plemenná kniha za rok 2012 a počet vrhov za rok 2012 sú uverejnené na klubovej web stránke
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¾

Oboznámil s povinnosťou vytvorenia chovateľského poriadku klubu. Všetci poradcovia chovu sa
k navrhovanému poriadku vyjadria najneskôr do ďalšieho zasadnutia výboru tak, aby sa nový klubový
chovateľský poriadok schváli s platnosťou od budúceho roka.

¾

AST: F. Szalai skonštatoval zvýšenie úrovne kvality chovných jedincov a počet odchovov, je záujem aj
o zahraničné krytia
Poukázal na kožné choroby u niektorých jedincov, častejšie u “modrého“ sfarbenia. Tieto jedince majú
oslabenú imunitu, sú alergické na peľ, väčšinou ide o jedince chované pre plemeno v neprirodzených
podmienkach. V takýchto prípadoch odporúča podrobné veterinárne vyšetrenia a konzumáciu vhodného
krmiva.
Ďalej doporučuje veterinárne vyšetrenie a kontrolu na ataxiu (porušená koordinácia pohybov). V Rakúsku
a ČR sú tieto testy povinné, v SR by mal aspoň jeden z jedincov párenia predložiť poradcovi chovu
vyhodnotenie týchto testov.
Ú: všetci poradcovia chovu pripravia zmeny, ktoré chcú zakomponovať do Chovateľského poriadku.
Z: poradcovia chovu
T: najbližšie zasadnutie výboru

¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

FTD a FTH: Ing. Kubaľa skonštatoval, že chov plemena foxteriér má stúpajúcu tendenciu, zvyšuje sa
dopyt ako po hrubosrstých, tak aj po hladkosrstých foxteriéroch.
Rozširuje sa členská základňa najmä mladých chovateľov.
Vzrástol počet chovných súk u hladkosrstého foxteriéra, toto plemeno sa v poslednej dobe uchytilo najmä
po pracovnej stránke.
YT: MVDr. Hoptová podotkla, že za obdobie do októbra 2012 jej nebola odovzdaná žiadna agenda od
bývalej poradkyne chovu YT Ing. Fodorovej za bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj.
Skonštatovala, že veľká väčšina chovateľov, chovných jedincov, párení a vrhov je práve z horeuvedených
regiónov, v regiónoch stredného a východného Slovenska je počet vrhov minimálny.
Na základe požiadaviek členskej základne chovateľov plemena YT navrhuje zmenu chovných podmienok
týkajúcich sa počtu chýbajúcich zubov z kategórie „P“ neobmedzene. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
¾ Ú: upraviť chovné podmienky pre YT a informovať členskú základňu v Spravodaji a na webe.
¾ Z: Seman, Folťanová
¾ T: 01.03.2013

5. Vyhodnotenie súťaže TOP 2012
Exteriér
¾ F.Szalai predniesol správu o vyhodnotení a výsledky súťaže TOP teriér – exteriér 2012.
¾ Úroveň zasielaných podkladov má zvyšujúcu úroveň, sú doručené včas, sú čitateľné a kompletné.
¾ Vzhľadom na problematické ohodnotenie súťaže Victory show, kde sa podľa informácii zadáva 2x titul
CAC, je potrebné spresniť v podmienkach vyhodnotenia súťaže TOP teriér – exteriér, že súťažiaci,
uchádzajúci sa o titul TOP je povinný predložiť obe kartičky s ocenením CAC, opačnom prípade mu
nebudú priradené body za dosiahnuté ocenenia. Doporučuje sa vydokladovať samostatne posudky aj
kartičky za získané tituly.
Ú: zapracovať do podmienok vyhodnotenia TOP teriér – exteriér 2013
Z: Folťanová
T: 15.03.2013
¾

Výsledky budú uverejnené na web stránke a v Spravodaji č. 01/2013. 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.

Agility
¾ MVDr. Seman predniesol výsledky súťaže agility za rok 2012. Súťaž sa vyhodnocovala v troch
katagóriách: small, medium a large. Vecnými cenami budú ocenené len 1.miesto v každej kategórii
¾ V kategórii small bolo z celkového počtu 91 hodnotených dvojíc 23 s teriérom (25%). V kategórii medium
bolo z celkového počtu 69 hodnotených dvojíc 22 s teriérom (32%). V kateórii large súťažili len dve
dvojice s teriérom z celkového počtu 75 (2,6%)
¾ Výsledky budú uverejnené na web stránke v Spravodaji.
¾

Výhercovia TOP Teriér Exteriér a Agility budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov
súťaže, ktoré sa uskutoční 16.03.2012 o 14:00 na začiatku záverečných súťaží špeciálnej výstavy
v spoločenskom dome Arena vo Viničnom
Ú: pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2012
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Z: Folťanová
T: do 06.03.2012
Práca
¾ Súťaž TOP teriér 2012 – práca vyhodnotil výcvikár klubu S.Oujezdský.
¾ Súťaže s novými podmienkami sa zúčastnilo 8 psov.
¾ Výsledky budú taktiež uverejnené na web stránke v Spravodaji.
¾
Výhercovia TOP Teriér práca budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže, ktoré
sa uskutoční v rámci MSBLT v Turej lúke v dňoch 08.-09.06.2013
Vyhodnotenie súťaže TOP Teriér 2012 pre oblasť exteriér, agility a výkon boli schválené jednomyseľne
¾
5. Rôzne
Referendum
¾ Na základe žiadosti o odčlenenie sa plemena yorkšírsky teriér z klubu, ktorú podala Ing. Fodorová, sa
výbor klubu podľa Stanov klubu rozhodol vypísať referendum pre členov SKCHT a F - chovateľov
a majiteľov yorkšírskych teriérov..
¾ Referenda môžu zúčastniť len tí členovia klubu – chovatelia a majitelia plemena yorkšírsky teriér, ktorí
uhradili členský poplatok za r. 2013 do dňa vypísania referenda, t.j. do 24.02.2013. Referendový lístok im
bude zaslaný doporučenou zásielkou do 11.03.2013.
¾ Posledný termín na zasielanie referendových lístkov je 12.04.2013. Na neskôr zaslané referendové lístky
sa nebude brať ohľad. Účastníci referenda musia zaslať vyplnené referendové lístky do tohto termínu na
adresu klubu s poznámkou – označením: Referendum NEOTVÁRAŤ.
¾ Vyhodnotením referenda výbor poveril komisiu v zložení : MVDr. Seman, MVDr. Hoptová a Ing.
Folťanová. Vyhodnotenie referenda bude najneskôr do 30.04.2013.
¾ Po vyhodnotení referenda komisiou a prerokovaní výborom klubu budú výsledky referenda zverejnené na
klubovej web stránke a v Spravodaji.
¾ Z: MVDr. Seman, MVDr. Hoptová a Ing. Folťanová
T: 30.4.2013
ŠVT Viničné
¾ Uskutoční sa v sobotu 16.03.2013 v spoločenskom dome ARENA vo Viničnom.
¾ Chov. stanica StB Perunstaff venuje pohár o titul Best of puppy pre najlepšieho jedinca v triede šteniat
a dorastu plemena StB. Triedy šteniat a dorastu psy aj suky sa budú u tohto plemena posudzovať za sebou,
pred ostatnými triedami. Podmienky tejto minisúťaže budú uvedené aj v katalógu výstavy.
¾ Z: A. Burdátšová, A. Cwieceková
¾ T: 10.3.2013
Kynologická rada
¾ MVDr. Seman referoval o činnosti Kynologickej rady SPZ a predsedníctva KR SPZ. Na najbližšom
zasadnutí KR SPZ bude
schválený nový štatút a chovateľský zápisný poriadok, zosúladený
s medzinárodnými predpismi.
Rošírenie posudzovania
¾ Sl. J. Kadnárová opäť prejavila záujem o čakateľstvo na rozhodcu na plemeno III. skupiny FCI – Kern
teriér. Nakoľko splnila podmienky pre kladné vyjadrenie (podľa ustanovenia v zápisnici zo dňa
23.02.2008) a aktívne sa zúčastnila špeciálnych výstav poriadaných klubom ako vedúca kruhu
a tlmočníčka, žiadosť bola akceptovaná s doporučením.
Ú: informovať žiadateľa s vyjadrením
Z: Folťanová
T: 01.03.2013
Členské schôdze
Termíny členských schôdzí: Košice 05.07.2013, Bel. Slatiny 30.08.2013 pozvánky budú zverejnené
v spravodaji 1/13 a na kl. web stránke
¾ P. Seman navrhuje zatraktívniť program členských schôdzí prizvaním rôznych hostí na prezentácie
v oblasti kynológie a poľovníctva, napr. na členskú schôdzu v Košiciach Dr. Trbolovú – veterinárneho
špecialistu na choroby očí. Na schôdzu bude treba zabezpečiť miestnosť.
¾ Na členskú schôdzu v Belušských Slatinách bude oslovený p. T. Molčányi ohľadom prezentácie
o borelióze.
¾ Ú: osloviť doc. MVDr. Trbolovú a MVDr. Molčániho a zabezpečiť miestnosť na schôdzu klubu
a prednášku.
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¾
¾

Z: MVDr. Seman, MVDr. Molčániová.
T: 30.04.2013

JRT
¾ Výbor SKCHTaF prerokoval požiadavky niektorých chovateľov a majiteľov plemena JRT, aby toto
plemeno bolo na Slovensku zaradené medzi pracovné plemená, čo je v rámci FCI možné, pokiaľ o to
požiada príslušná kajina.
¾ navrhuje plemeno JRT zadefinovať ako plemeno so skúškou z výkonu a ohľadom získania titulu
Interšampióna C.I.B. a C.I.E.sa uzniesol nasledovne:
Titul Interšampióna je možné získať dvoma spôsobmi:
a) 2x ocenenie CAC, CACIB aspoň z dvoch krajín + potvrdenie o absolvovaní skúšku poľovnej
upotrebiteľnosti
b) 4x ocenenie CAC, CACIB aspoň z dvoch krajín
Ú: požiadať FCI, prostredníctvom SKJ o zaradenie plemena JRT na Slovensku medzi pracovné plemená,
ktorým na udelenie C.I.B. stačí získať 2xCACIB na dvoch výstavách, z toho jedna v zahraničí a umožnenie
vydávania medzinárodného pracovného certifikátu.
Z: Folťanová
T: 01.03.2013
Sťažnosť
¾ Na výbore bola prerokovaná sťažnosť na chovateľku plemena yorkšírsky teriér p. Gudernovú, ohľadom
nekorektných tetovacích čísel jedincov ponúkaných na predaj.
Ú: skontrolovať všetky jedince v chove z pohľadu zabezpečenia ich identifikácie.
Z: P. Seman,
T: do 15.04.2013
¾

Na výbore dňa 22.09.2012 bola prerokovaná sťažnosť na chovateľa plemena bedlington teriér Ing. Hraška,
CHST Norník, ohľadom nejasností v odchovoch. Ing. Hraško bol písomne vyzvaný na podanie vysvetlenia
k predmetu sťažnosti. Ing. Hraško podal výboru klubu písomné vysvetlenie vo veci sťažnosti, následne
previedol vlastníctvo psov na inú osobu a sám ukončil svoje členstvo v SKCHTaF. Výbor klubu
vysvetlenie Ing. Hraška berie na vedomie.

¾

Na výbore dňa 22.09.2012 bol prerokovaný problém zámeny vystavovaných jedincov Ing. Hilmerovou na
špeciálnej výstave v Košiciach. Ing. Hilmerová bola písomne vyzvaná na podanie vysvetlenia ku
vzniknutej situácii. Výbor klubu jej vysvetlenie berie na vedomie.

Po podaní vysvetlenia vystavovateľom bolo výborom klubu na zasadnutí dňa 24.02.2013 k uvedenému problému
prijaté nasledovné opatrenie: na výstavách usporiadaných SKCHT a F sa podľa potreby bude robiť kontrola
identity vystavených jedincov. Kontrola identity bude povinná pri kontrole chrupu.
Členstvo v klube
¾ Info: členstvo zaniká nezaplatením členského príspevku. Ak niekto nezaplatí jeden rok a následne sa chce
opätovne stať členom, treba u neho postupovať ako pri novom členovi, t.j. požadovať novú prihlášku
a zápisné. Prihlášky takýchto členov budú držané v evidencii matrikárky klubu ešte jeden rok a potom
budú škartované a všetky údaje tohto člena budú vymazané.
¾ V súvislosti so zmenou legislatívy a vydaním nového chovateľského a zápisného poriadku, podľa ktorého
bude umožnené, že chovateľ nemusí byť členom klubu, avšak musí spĺňať podmienky do chovu určené
klubom a klub mu musí poskytnúť chovateľský servis, treba vypracovať vzor zmluvy pre takýchto
chovateľov , podobne ako je to v CZ a určiť poplatky, ktoré budú klubu hradiť za chovateľský servis..
Ú: vypracovanie podmienok pre nečlenov pri plánovanej zmene legislatívy
Z: Seman, Kubaľa, Cwieceková
T: do najbližšieho výboru
Rôzne
¾ Na základe žiadosti Kynologického klubu Kopánka v Trnave, SKCHTaF odsponzoruje 3 pohármi pre
víťazov Majstrovstiev Slovenska teriérov v agility – návrh bol prijatý jednomyseľne.
¾

Na základe žiadosti klubu foxteriérov v ČR, ktorý v dňoch 14.-15.09.2013 v Hlubokej nad Vltavou
organizuje Európsku výstavu foxteriérov, odsponzoruje SKCHTaF pohárom pre najlepšieho vystaveného
mladého jedinca v obidvoch plemenách – návrh bol prijatý jednomyseľne.
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¾

Rakúsky klub AST organizuje v mesiaci september na Slovensku Svetovú výstavu plemena americký
staffordšírsky teriér a požaduje od SKCHTaF vybavenie zadávania titulu CAC na tejto výstave. O výstavy
so zadávaním CAC žiada klub už na jeseň predchádzajúceho roku a všetky výstavy klubu musia byť
schválené včas v KR SPZ a zaradené do plánu podujatí na nasledujúci rok. Výboru neboli predložené
propozície tejto akcie, ani kto všetko sa na nej podieľa, neboli oslovení naši poradcovia chovu AST a
nebola daná možnosť zastúpenia nášho klubu na organizácii výstavy, aj keď výstavu organizuje zahraničný
klub na našom území. Výbor klubu na túto výstavu, preto zaujal k tejto žiadosti odmietavé stanovisko.
Pokiaľ budú o tejto akcii bližšie informácie, je možné vystaviť ich na klubovej web stránke. V budúcnosti,
keď bude SKCHTaF oslovený včas a informovaný o akcii, možnosť spolupráce na takejto akcii neodmieta.
Ú: Informovať Rakúsky klub AST o uznesení výboru SKCHTaF
Z: Kubaľa, Szalai, Folťanová
T: do 31.05.2013

V Bratislave, 24.02.2013
Adriana Folťanová
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