Predbežná hodnotiaca správa výboru KCHF 2017 - 2021
Nakoľko niektorí členovia KCHF šíria pred spádovými schôdzami medzi členov KCHF rôzne
zavádzajúce informácie o súčasnom výbore ako: že je to vláda chaosu, klub riadi rozporuplne so
stanovami, nedodržuje rozpočet, žije si vlastným životom od členskej základne, venuje sa vlastnej
produkcií šteniat, že chovných jedincov aj šteniat je menej, že farbiare upadajú po stránke výkonu aj
exteriéru, že ubúda klubových akcií a pod.
Pre vyvrátenie zmienených neprávd a pre možnosť členov klubu si porovnať so skutočnými údajmi
si výbor dovoľuje zverejniť stručnú predbežnú správu o činnosti výboru a KCHF za posledných 5
rokov.
Keď bol pred 5 rokmi zvolený nový výbor KCHF niektorí skeptici v tom videli katastrofu a koniec
farbiarstva na Slovensku, a aby to výbor nemal jednoduché sem – tam šírili nepravdy
a dezinformácie. Na druhej strane drvivá väčšina členov KCHF sa podľa svojich možností snažila
a snaží výboru pomôcť v plnení programu, činnosti a úloh KCHF.
Posledné dva roky boli náročnejšie, mnohé akcie sa museli konať prihliadnuc na protipandemické
opatrenia a šíriaci sa africký mor ošípaných.
Za 5 ročné obdobie výbor KCHF za výdatnej pomoci spádoviek a ich členov zorganizoval a urobil:
1. Pätnásť chovných zvodov.
2. Päť špecializovaných a 5 klubových výstav. Posledných 6 výstav bolo poriadaných v réžií
výboru klubu aby poplatky išli na účet klubu.
3. Sedem klubových PF.
4. Trinásť vyšších klubových skúšok.
5. Tri celoštátne skúšky „O pohár SPZ“, kde posledná po dohode výboru klubu a KR SPZ niesla
názov „Memoriál B. Baku“ pre uctenie si jeho pamiatky.
6. Jedny medzinárodné skúšky „Memoriál F. Konráda“. Druhý v roku 2020 bol zrušený pre
pandémiu covid.
7. Naši zástupcovia sa zúčastnili na ôsmych vrcholných zahraničných skúškach farbiarov
8. Na troch porovnávacích skúškach v rámci ISHV kde sa naši zástupcovia výrazne presadili.
Kocík, Bašista, Sirotný.
9. Na 193 - tich PF bolo predvedených, posúdených 1481 farbiarov, údaje v bodoch 9,10,11 sú
za 4 roky nakoľko rok 2021 sme ešte z Bratislavy nedostali.
10. Na 205 – tich posúdených IHF s ktorých bolo 182 psov do chovu.
11. Pre porovnanie
Počet chovných psov
Počet chovných súk
Vrhy
Šteňatá

2017

2020

B 39
H 17
B 101
H 31
B 55
H 12
B 359
H 71

B 58
H 16
B 96
H 33
B 47
H 21
B 355
H 197

Z tabuľky je jasné, že nedošlo k výraznému poklesu stavu farbiarov čo do početnosti ani
výkonnosti. Dochádza k nárastu hanoverákov a ubúda bavorákov. Jeden z dôvodov ich
poklesu je že sú postihovaný epilepsiou, a je o nich zo strany chovateľov menší záujem.

12. Na Smrekovci výbor zorganizoval oslavy 60. výročie založenia KCHF kde pamätnou plaketou
ocenil viacerých členov za zásluhy a dlhoročnú prácu v prospech KCHF.
13. Pri príležitosti osláv 60. výročia na sv. omši bola vysvätená štandarda KCHF.
14. So spádovou oblasťou Nitra postavil a odhalil sa pamätník nestorovi farbiarov F. Konrádovi.
15. Za pomoci Nemeckého rozhodcu Konráda Kreitmeira sa vyriešilo posudzovanie svetlého oka,
určila sa hranica prípustnej svetlosti.
16. Po odporúčaniach odborníkov výbor začal aplikovať opatrenia v boji proti chorobám
zapríčinením príbuzenskou plemenitbou ako je epilepsia.
17. Na podnet členov klubu ako i niektorých spádoviek po odsúhlasení konferenciou zaviedol
výbor svojho svedka na IHF do chovu. Svedok nič neposudzuje, nehodnotí, len svedčí, že bola
absolvovaná IHF s durením a hlasitým stavaním.
18. Displaziu posudzuje komisia veterinárov.
19. Výbor vypracoval odôvodnenie nezmyslu zákazu vypúšťania farbiara pri dohľadávke
unikajúcej poranenej zveri v oblastiach z AMO a požiadal kanceláriu SPZ o prejednanie tejto
záležitosti s veterinárnou správou.
20. Po dohode v rámci ISHV s Nemeckým a Švajčiarskym klubom sa zo Slovenska začali posielať
vzorky krvi do krvnej banky pre hľadanie genónu epilepsie a iných chorôb.
21. Výbor v spolupráci s inými členskými klubmi ISHV presadil že v súčasnosti sme na úrovni
zakladajúcich členov ISHV s hlasom rozhodujúcim.
22. Za toto volebné obdobie sa KCHF stal členom dvoch svetových klubov bavorského od roku
2018 a hanoverského 2021.
23. Nakoľko od predchádzajúceho redaktora sme nedostali žiadne podklady na spravodaj museli
sme začať vydávať úplne nový, ktorý je podľa odozvy členov na patričnej úrovni
s dostatočným spravodajským prehľadom, chovateľskou databázou a fotografiami
z uplynulého roka.
24. Klubová stránka priebežne informuje o dianí v klube a členskej základni počas celého roku.
25. Začalo sa zapisovanie hodnotenia bonitácie do elektronického systému, kde sa následne dajú
získané údaje ľahko vytiahnuť, zosumarizovať, vyhodnotiť, porovnať, sú hneď dostupné,
zaevidované do budúcna, čo sa doteraz nerobilo.
26. Zaviedli sme nahlasovanie výsledkov z IHF skúšky do elektronického systému.
27. Pracujeme na procese nahlasovania PF.
28. Spracovala sa internetová databáza chovných jedincov. Zatiaľ funguje pre poradcov chovu.
Pre všetkých členov bude k dispozícií po zladení databázy klubmanageru so stránkou klubu.
Získané údaje z bodov 24,25,26 budú v tejto databáze rýchlo a lepšie zosumarizované. Web
bude interaktívnejší, bude viac dostupných údajov o konkrétnom jedincovi, čo doteraz
nebolo možné.
29. Pribudlo množstvo nových kvalitných vodičov a ich zverencov, ktorí úspešnými dohľadávkami
zachránili a zachraňujú vysoké hodnoty ale aj dokazujú vysokú výkonnosť našich farbiarov
a rozbíjajú mýtusy o tom, že farbiar by mal za deň robiť jednu dohľadávku, a keď viac
nemiešať druhy zveri a pod. Dokazujú, že dobre vedený farbiar nemá s tým problém.
30. Teší, že v posledných rokoch sa zvýšil záujem o účasť na vyšších skúškach farbiarov a že
vycvikár robí výber účastníkov. Len nedávno v minulom volebnom období boli s tým starosti.
31. Stav financií – na jednej strane sa zvýšilo členské na 15€, na druhej sa zrušili poplatky
chovateľov za jednotlivé úkony pri odchove šteniat. V členskom je zahrnutá aj cena
spravodaja a poplatok za web stránku. Ozývajú sa hlasy, že zle hospodárime. Pre porovnanie:
stav na účte 30.4.2017 bol 23 414,80 €
31.12.2021 je 37 247,13€

32. Stav členskej základne 30.4.2017 bol 829
31.12.2021 je 700
Najnižší stav bol v roku 2020. Jej zníženie mohlo zapríčiniť: vyššie členské, kontroly IHF,
Prechod členov do konkurenčného klubu Tatranských duričov, prestali poľovať, nesúhlas
s novým výborom.
Členstvo v klube je na úplnej dobrovoľnosti. Ukazuje sa, že zníženie členskej základne podľa
vykonaných činností za roky 2017- 2021 nemal žiaden vplyv na činnosť a výkon klubu.
33. Po osobnom jednaní predsedu klubu s Ing. B. Bakom došlo k dohode ohľadom súdneho sporu
medzi Ing. Bakom a KCHF.
34. Výbor aj s členmi KCHF pomáhal zabezpečiť dôstojnú rozlúčku s Branislavom Porubčanským,
Ing. Branislavom Bakom, Petrom Karabelom.
Žiaľ o skone niektorých kolegov sa členovia výboru neskoro dozvedeli.
35. Výbor to nemal ľahké, prišiel o významného člena výboru B. Porubčanského, ktorému tak
veľmi záležalo aby si slovenské farbiare vedené v KCHF udržali a zvyšovali exteriérové
a pracovné vlastnosti. Z hodnotiacej správy vidieť, že napriek dlhšej chorobe dvoch členov sa
to výboru podarilo splniť, aj s ochotou a výraznou podporou spádoviek a členov KCHF.
Nechceme menovať z dôvodu aby sa na niekoho nezabudlo. Všetkým tým, ktorí sa
akýmkoľvek podielom pričinili na splnení uvedených úloh výbor KCHF s úctou ďakuje. Výbor
sa sám ohodnotiť nemôže, to môžu len členovia klubu. Jedná z možnosti sú voľby výboru na
celoštátnej konferencií.
Členovia súčasného výboru sú ochotný pokračovať aj v budúcom volebnom období
2022-2026 a dopracovať rozrobené úlohy.
Čo sa nepodarilo:
1. Presadiť IHF na diviačiu zver z dôvodu, že túto skúšku chcel využiť – zneužiť iný klub ktorý ju
ale nepotrebuje do chovu.
2. Uskutočniť spádové schôdze a následné konferencie v rokoch 2020 – 2021 z dôvodu
protipandemických opatrení, ako aj nesúhlasu členstva tieto akcie uskutočňovať
v dovolenkovom období ako aj v prebiehajúcej poľovníckej sezóne. S činnosťou klubu boli
členovia KCHF oboznámení prostredníctvom klubového spravodaja.
3. Školenie rozhodcov z dôvodu, že klub nemá rozhodcov. Rozhodcovia z výkonu aj exteriéru sú
pod gesciou SPZ.
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