Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 22.09.2012
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 9 členov, p.Oujezdský, a p.Vass boli ospravedlnení. Za revíznu a kontrolnú
komisiu bol prítomný J.Ilgo. Prizvaná bola p.Ing. H. Fodorová.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2012
2. Príprava plánovaných kynologických akcií v roku 2012 (KVT, KFSMP a KFD)
3. Plán kynologických akcií 2013
4. Návrh rozhodcov na rok 2013
5. Rôzne

1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2012
Špeciálna výstava teriérov Viničné
 Táto výstava sa po prvýkrát konala v samostatnom termíne bez previazanosti na MVP v Nitra. Aj napriek
tomu, že výstava nebola CAC-ová, mala vysokú účasť. Výstavný a organizačný výbor tvoria už zohratý
tím.
 A.Cwieceková predniesla návrh člena klubu p.Prochotského, pokúsiť sa v rámci tejto špeciálnej výstavy vo
Viničnom zamerať sa na vybrané plemeno alebo skupinu teriérov, vždy v rámci obmeny, a na toto plemeno
/ plemená pozvať rozhodcu špecialistu a zároveň informovať o tom aj v propozíciách s možnosťou
zorganizovania semináru k danému plemenu po skončení výstavy.
 J.Kubaľa doporučuje uverejniť krátky profil rozhodcov na všetkých propozíciách pre všetky výstavy
poriadaných klubom.
 J.Ilgo predniesol záujem sponzora HUSSE zastrešiť kompletne celú špeciálnu výstavu vo Viničnom. Podľa
J.Kubaľu je potrebné sponzora vopred písomne zazmluvniť s konkrétnymi podmienkami a rozpisom
plemien. Sponzor HAPPY DOG by ostal sponzorom pre ŠVT KE, KVT NR a všetky pracovné akcie.
Ú: zorganizovať stretnutie za účelom stanovenia podmienok sponzorstva ŠVT Viničné
Z: J.Ilgo, A.Cwieceková, A.Burdátšová
T: 31.10.2012
Špeciálna výstava teriérov Košice
 Hoci táto výstava bola so zadávaním titulu CAC, bolo prihlásených menej vystavovaných jedincov, pokles
bol najmä u plemena YT, ale pokles u tohto plemena je citeľný aj na iných výstavách
 P.Seman vyzdvihol úroveň záverečných súťaží na tejto výstav, ktorá sa oproti minulým rokov výrazne
zlepšila.
 J.Kubaľa doporučil výstavnému výboru vykomunikovať a zabezpečiť kultúrnejšie podmienky priestorov
pre rozhodcov a výstavnú kanceláriu. Výbor odsúhlasil symbolické sponzorstvo a podporu pri vymaľovaní
miestnosti.
MSBLT
 Tieto skúšky majú tradične dobrý ohlas a ohodnotenie. Tento rok bola napriek počiatočným problémom
dobre zvládnutá organizácia aj zo strany výcvikárov.
 J.Kubaľa upozornil na zvýšenie ceny za poskytnutie škodnej na 30,- Eur, aj za účelom zjednotenia
s ostatnými klubmi
 Aj v roku 2013 sa plánujú MSBLT uskutočniť vo Vinohradoch, kde majú tieto skúšky zázemie a tradíciu.
 A.Cwieceková predniesla návrh, ktorý vzišiel z diskusie čl. schôdze v Belušských Slatinách, a to
uskutočniť tieto skúšky na Záhorí v Dojči.
Ú: preveriť finančné podmienky a zabezpečenie v Dojči
Z: A.Cwieceková, R.Lackovič
T: 31.10.2012
Výcvikové dni Branisko
 Výcvikové dni na Branisku sa nekonali pre slabý záujem. Samotná akcia mala slabšiu propagáciu, aj termín
takejto samostatnej akcie je podľa členov klubu z VSK nevyhovujúci.
 I.Molčányiová navrhuje zrušiť VD a ponechať len chovné skúšky v brlohárení a skúšku odvahy.
 A.Cwieceková navrhuje pripojiť k tomu ešte KFSMP so zadávaním titulu CACT. Boli by to 2-dňové
skúšky v termíne 03.08.-04.08 2013 s možnosťou výcviku a spoločenským posedením v sobotu večer.
Výbor akciu schválil jednomyseľne.
 J.Kubaľa zdôraznil, že budúci rok je potrebné takúto akciu lepšie spropagovať a pripraviť presný rozpis
akcie, časový harmonogram, stanoviská so zodpovednými osobami, rozpísať aktivity aj pre nepracovné
plemená.
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Výcvikové dni Belušské Slatiny
 Podľa J.Ilga bol tento rok slabší záujem, bolo potrebné individuálne osloviť záujemcov a rozposlať mailom
pozvánky. VD sa tento rok zúčastnilo 57 ľudí a 59 psov. Zároveň navrhuje zrušenie účastníckeho poplatku
ako zálohy účasti na VD.
 VD boli po organizačnej stránke výborne pripravené, R.Lackovič výborne zorganizoval časový plán pre
jednotlivé skupiny záujemcov pre výcvikové disciplíny.
 Skúšky odvahy na týchto VD sa nekonali pre slabý záujem a nedoručenia prihlášok do termínu uzávierky,
záujem bol prejavený až na samotných VD.
 J.Ilgo informoval o možnosti zakúpenia vlastného zariadenia na coursing a zariadenia na ozvučenie.
Ú: preveriť finančné podmienky a pripraviť cenovú kalkuláciu
Z: J.Ilgo
T: do najbližšieho zasadnutia výboru

2. Príprava plánovaných kynologických akcií v roku 2012 (KVT, KFSMP a KFD)
KVT Nitra
 Zloženie výstavného a organizačného výboru ostáva nezmenené (K.Krausová, A.Cwieceková).
A.Cwieceková bola výborom poverená plnou zodpovednosťou, právomocou a rozhodovaním pri
zabezpečovaní KVT v Nitre pre rok 2012. V prípade potreby organizačného zabezpečenia (priestory,
rozhodcovia, personál a.i.) budú k dispozícií ďalši dva výstavné výbory.
KFSMP
 KFSMP sa konajú dňa 29.09.2012 v revíri PZ Červeník ako náhrada za neuskutočnené KLST.
Organizačným zabezpečením bol poverený pomocný výcvikár R.Lackovič.
KFD
 KFD sa konajú dňa 20.10.2012 v revíri PZ Červeník. Organizačným zabezpečením bol poverený pomocný
výcvikár R.Lackovič.
KDS
 Duričské skúšky sa tento rok nekonajú, budú sa uskutočňovať každé dva roky.
Sigetov Memoriál
 Vedenie klubu vyhlásilo výzvu na účasť na Sigetov Memoriál. Záujemci sa môžu prihlásiť do 31.10.2012.
Klub následne deleguje svojho zástupcu na tento Memorial. Klub účastníkom Memoriálu hradí cestovné
a štartovné.
3. Plán kynologických akcií 2013
Výstavy
16.03.2013 – ŠVT Viničné, CAC
21.07.2013 – ŠVT Košice, CC
15.11.2013 – KVT Nitra, CAC, CC, KV
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
MSBLT, (CACT, CACIT, CCT)
MDST (CACT, CACIT, CCT)
KFSMP (CACT, CCT)
Chov.skúšky v brlohárení
KFD

29.06.2013 – 30.06.2013
23.11.2013 – 24.11.2013
03.08.2012
04.08.2013
19.10.2013

Vinohrady nad Váhom
miesto neurčené
Branisko
Branisko
Červeník

1.skúšky odvahy
2.skúšky odvahy
3. skúšky odvahy

03.08.2013
25.08.2013
02.11.2013

Branisko
Belušské Slatiny
Bratislava

Víkend s teriérom

24.08.2013 – 25.08.2013

Belušské Slatiny

3. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2013
ŠVT Viničné, 16.03.2013 (CAC): Jens Ruck (A), Steve Robinson (UK), K.Radvanska (HU), T.Havelka (SK)
ŠVT Košice 21.07.2013 (CC): Gábor Korósz (HU), František Polehňa (CZ), A.Cwieceková, J.Kubaľa (SK)
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KVT Nitra 15.11 2013 (CAC, CC, KV): Caroline Eden Smith (UK), Bojan Matakovič (CRO), Dušan Paunovič
(SRB), Walter Junglut (D), Pavol Seman (SK)
Ú: osloviť rozhodcov na výstavy ohľadom ich vyjadrenia a akceptácie účasti
Z: Folťanová
T: 31.10.2012
 Výbor SKCHTaF sa uzniesol, že bude navrhovať rozhodcov len na našu klubovú a špeciálne výstavy, na
ostatné národné a medzinárodné výstavy bude usporiadateľom poskytnutý balík medzinárodných rozhodcov,
ktorí posudzujú III.skupinu FCI a osvedčíli sa na KV a ŠVT.
5. Rôzne
Novelizácia zákona č. 282/2002 Z.z.
 P.Seman informoval o ohľadom prípravy novelizácie platného zákona č. 282/2002 Z.z. o podmienkach
chovu psov, ktoré pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja.
 Bola vytvorená komisia zloženáj z pracovníkov Ministerstva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a
Slovenskej kynologickej jednoty. Za SKJ sa jednaní komisie zúčastňujú Ing. J.Jursa a MVDr. P.Seman,
ktorý bol zastupovaním klubu v tejto veci poverený výborom klubu aj naďalej
Kynologická rada
 08.05.2012 sa konala konferencia KR, bol zvolený nový výbor SKJ, prezidentom SKJ bol menovaný Ing.
J.Jursa.
 Zástupcom za skupinu FCI III terriere bol zvolený MVDr.P.Seman, ktorý bol zároveň zvolený aj do Valnej
hromady SKJ.
 Ing.J.Kubaľa bol zvolený ako predseda Kontrolnej sekcie KR SPZ.
 P.Seman informoval o vytvorení komisie rozhodcov v rámci KR, ktorej predsedá MVDr.V.Piskai a ktorá
by mala spolupracovať s organizátormi výstav ohľadom výberu rozhodcov, mala by organizovať školenia a
preskúšania rozhodcov. Zástupcom skupiny FCI III terriere v tejto komisii je Ing.J.Kubaľa.
Členské schôdze
 Členské schôdze prebehli podľa klubových stanov v Košiciach a v Belušských Slatinách. Návrhy
a požiadavky členov boli zahrnuté a prejednané v jednotlivých bodoch programu zasadnutia výboru.
TOP teriér výkon
 TOP teriéra výkon 2011: na základe protestu členov bolo poradie prehodnotené a opravené revíznou
komisiou, z čoho bol spracovaný riadny zápis. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v rámci MSBLT vo
Vinohradoch nad Váhom. Výbor doporučuje ponechať odovzdávanie cien za TOP teriéra výkon na týchto
skúškach.
 TOP teriér exteriér: výbor doporučuje ponechať vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom v rámci ŠVT
vo Viničnom pred záverečnými súťažami výstavy.
 TOP teriér výkon: predložený nový návrh vyhodnotenia od Ing. Ľ.Petrakoviča ako predsedu revíznej
komisie. Návrh ešte pripomienkoval výcvikár S.Oujezdský.
 V rámci diskusie na výcvikových dňoch vyšiel z členskej základne návrh na vyhodnocovanie najlepšej
CHST vo výkone
Ú: prediskutovať navrhované hodnotenie TOP teriéra výkon + návrh na titul najlepšej CHST vo výkone
a stanoviť konkrétne a jasné podmienky súťaže
Z: Ľ.Petrakovič, S.Oujezdský, F.Szalai, R.Lackovič, P.Čuchran
T: 31.10.2012
Chovné podmienky
 Poradca chovu pre vysokonohé plemená predniesol žiadosť chovateľov Patterdal teriérov ohľadom
vypustenia podmienky chovnosti, že jeden z rodičovského páru musí byťl plnochrupý. Žiadosť bola
akcetovaná a návrh na zmenu podmienok chovnosti prijatý jednomyselne.
 Zmena chovných podmienok vstúpi do platnosti vydaním oznamu v klubovom Spravodaji a na klubovej
web stránke.
Čakateľtvo na funkciu rozhodcu
 p. S.Prochotský požiadal o možnosť získať „čakateľstvo na rozhodcu“ pre plemeno STB. Vzhľadom
k tomu, že záujemca splnil podmienky pre kladné vyjadrenie, zastával pozíciu vedúceho kruhu na
výstavách plánovaných klubom, jeho žiadosť bola akceptovaná a návrh schválený
Ú: informovať žiadateľa s vyjadrením
Z: Folťanová
T: do 31.10.2012
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Poradenstvo chodu pre plemeno YT
 Vzhľadom na situáciu ohľadom premena YT: výrazný pokles počtu vrhov a žiadostí na párenie, nižšia
účasť na výstavách bolo potrebné zaujať stanovisko. Poradkyňa chovu Ing.Fodorová potvrdila cca 50%
pokles vrhov. Nižšia účasť na výstavách, podľa Ing.Fodorovej, je spôsobená obsadením nesprávnymi
rozhodcami, s posudkami ktorých sa vystavovatelia nevedia stotožniť a v prípade zlých posudkov sa
odmietajú výstav zúčastňovať.
 Podľa A.Cwiecekovej pokles účasti na výstavách nezávisí len od rozhodcu, okrem klubových výstav nevie
výbor klubu ovplyvniť delegovanie rozhodcov, ani mu neprináleží hodnotiť posudzovanie rozhodcov.
Pokles vystavovateľov YT zaznamenali aj medzinárodné a iné CAC výstavy.
 J.Kubaľa po zhodnotení situácie zaujal stanovisko a navrhol redukciu poradcov pre plemeno YT len na
jedného a to na MVDr. Hoptovú. Zároveň sa poďakoval Ing. Fodorovej za doterajšiu činnosť. Návrh bol
prijatý jednomyseľne.
 Zmena poradcu chovu vstúpi do platnosti vydaním oznamu v klubovom Spravodaji a na klubovej web
stránke.
Sťažnosť
 Na výbore bola prerokovaná sťažnosť na chovateľa plemena bedlington teriér p.Hraška, CHST Norník,
ohľadom zavádzajúcich údajov ohľadom párenia
Ú: požiadať chovateľa o vysvetlenie nejasnosti na základe podnetu členskej základe a po vysvetlení zaujať
stanovisko
Z: P.Seman
T: do 31.10.2012


Výbor bol informovaný o situácii posudzovania plemena YT na ŠVT v Košiciach, kde prišlo k zámene
vystavovaných jedincov. Bolo zistené, že u predvádzanej suky v tr.mladých nebolo totožné tetovacie číslo
s predvedeným jedincom uvedenom v katalógu. Prítomní členovia výboru na výstave výsledok posúdenia
nesprávneho jedinca anulovali a informovali o tom výbor.
Ú: požiadať vystavovateľa o vysvetlenie a podania stanoviska vzniknutého problému pri zámene jedincov
Z: P.Seman
T: do 31.10.2012

Rôzne
Kubaľa informoval o životnom jubileu p. Šedíka. Na Klubovej výstave mu bude odovzdaný vecný dar
k jubileu. Dr. Seman na KR SPZ navrhne pre p. Šedíka príslušné vyznamenanie.
Pripraviť gratuláciu do Par a Spravodaja
Z: Dr. Seman
 A.Cwieceková informovala o ponuke propagačných tričiek a nášiviek s natlačeným klubovým logom od
člena klubu p. Knižku. Tričká by boli využité pre reprezentáciu klubu na svetových výstavách, prípadne
Crufts, tiež by ich dostali víťazi vrcholných klubových podujatí, výstav aj pracovných skúšok.
Ú: preveriť cenovú ponuku pri väčšom náklade nátlačkov a zároveň cenovú ponuku pri nášivkách na tričko
Z: A.Cwieceková
T: do 31.10.2012

V Bratislave, 22.09.2012
Adriana Folťanová
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