Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej
31.8.2018 Oravská Lesná
Prítomný: podľa prezenčnej listiny
Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Branislav Porubčansky, MVDr. Ján Čurlík,
Ing. Ľubomír Kmeťo, Karol Smrek, Marek Sirotný, Ing. Peter Grellneth , Ing. Jozef Ďuriš , Ing.
Martin Jánošík
Ospravedlnený : Ing. Ivan Horňáček , Ing. Ferdinand Hlinický
Prítomných 9 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.
DR – 1 člen
Pozvaný:
Ing. Pavol Soták, Ing. Juraj Piecka, Ladislav Pinter
Ospravedlnený : Roman Veselský
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie a schválenie programu schôdze výboru KCHF
Kontrola uznesení z výboru a úlohy z CS, podnety od členov KCHF
Príprava MFK 2018
Rôzne
Prijatie uznesení a záver

Bod 1
-

Predseda klubu privítal prítomných, prečítal program schôdze a poveril písaním
zápistnice: M. Sirotný. Overovatelia B. Porubčanský, J.Maruščák.
Zároveň zhodnotil akciu 60 rokov založenia klubu, na ktorú dostáva pozitívne ohlasy
od členov KCHF , a poďakoval sa všetkým čo sa zúčastňovali pri príprave tejto akcie.
Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.
1. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie a schválenie programu schôdze, ktorým
zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia Porubčanský,
Maruščák.

Bod 2
Predseda zhodnotil akciu 60 rokov založenia klubu, na ktorú dostáva pozitívne ohlasy
od členov KCHF , a poďakoval sa všetkým čo sa zúčastňovali pri príprave tejto akcie.

-

Skonštatoval že všetky body uznesení z predchádzajúcich uznesení sa priebežne plnia
a predložil nasledovné body k riešeniu.
Nákup prezentačných vecí (klubových vlajok, bagflegi) , pravítko na meranie výšky,
hard disk – zakúpené

-

p. Kocík – na stránku KCHF pridať ku chovným jedincom informáciu aj o prarodičoch

-

p. Macák – aké cestovné sa bude preplácať na celoštátne schôdze a výročnú
konferenciu klubu
Výbor hlasovaním odhlasoval že sa bude preplácať cestovné len na výročnú
konferenciu klubu
Hlasovalo za : 9 zdržalo sa : 0 , proti: 0

-

p. Rakyta - Dodržiavať kľud v chove : Kľud v chove sa zrušil iba u HF, u BF sa nezrušil,
povolí sa výnimka iba u opakovaného krytia (ak predchádzajúce nebolo úspešné) pri
nasledujúcom háraní tým istým krycím psom.

-

p. Pilát – V podmienkach do chovu platí stále všeobecná výstava – navrhuje aby
platila iba klubová výstava – Podmienky do chovu schvaľuje CS , je to iba kvôli tomu
aby boli vystavovaný jedinci aj na týchto výstavách. Môže biť o tom hlasované na CS.

-

p. Prykril – Prečo nebola evidencia šteniat aj po jednotlivých krycích chovných psoch–
sumár v spravodaji. Čurlík – bolo iba vyhodnotenie tých ktorých sme použili na
párenie , V budúcej správe to už bude vyhodnotené.

-

Veselský, Urban , Kovalčík – zriadiť chovateľskú radu – budú vyzvaný aby predniesli –
špecifikovali presne kompetencie, akým spôsobom by fungovala, a na aký účel bude
zriadená a pod.

-

Želtvay – v spravodaji chýbajú podmienky chovnosti a tabuľka plodnosti jednotlivých
psov. Podmienky chovnosti sú na stránke KCHF.

-

Gešvandtner – na stránku KCHF na úvodnú stranu pridať informáciu , že sa mení zvyšuje členské na rok od 1.1.2019 , a povinnosť bezodkladne nahlasovať IHF
niektoremú členovi z výboru alebo dozornej rady. Maruščák

-

Porubčanský – V novom štandarde ktoré schválilo FCI 22.8.2017 pre BF aj 19.3.2015
HF je už aj telesná váha jedincov ku výške v kohútiku - min. a max. váha pre psov aj
suky. Treba dať preložiť oba štandardy a následne zapracovať aj do nášho
hodnotenia. Pripraviť podklady na prerokovanie na CS.
Výbor hlasovaním odhlasoval že schvaľuje zaslanie dvoch dokumentov na preklad
Hlasovalo za : 9 zdržalo sa : 0 , proti: 0
Sirotný zabezpečí preklad.

-

Gešvandtner – p. Figula mal na CS vo Zvolene pripravené návrhy na pre jednanie na
danú CS (3-prílohy v zápisnici z CS vo Zvolene) , pre časovú tieseň sa tieto body
neprejednávali , p. Gešvandtner tieto body podrobne rozoberie a pripraví podklady
na pre jednanie pre ďalšiu CS.
2. Výbor to berie na vedomie.
Výbor hlasovaním odhlasoval že sa bude preplácať cestovné len na výročnú
konferenciu klubu
Výbor hlasovaním odhlasoval že schvaľuje zaslanie dvoch dokumentov na preklad

Bod 3
1)
-

p. Soták oboznámil výbor s už zabezpečenými bodmi na MFK 2018
treba doriešiť program akcie , zabezpečenie miesta na umelé stopy , zahájenie
a výzdoba
pripraviť podklady na umelé stopy pre rozhodcov
Koľko ľudí bude asi ubytovaných – ubytovanie už aby riešil člen výboru Ing. Peter
Grellneth s prevádzkarkou zariadenia v Herľanoch kapacita je cca 100 osôb
Ubytovanie záväzne objednávať u p. Grellnetha ml. – uviesť do propozícii aj na
stránku KCHF
Zabezpečiť malé vlajky na stoly a na zahájenie a ukončenie
Porubčanský – za KCHF nominovaný:
p. Lány
p. Bašista
p. Pitoňák

zo 7-mich zahraničných zatiaľ ospravedlnený 1(Hirschman) , 1x potvrdenie účasti .
Čakáme na ďalšie nominácie
-

Rozhodcovia delegovaný výborom na Bonitáciu 17.11.2018 Herľany:
MVDr. Petra Stainemanová
Ing. Ladislav Druska
Martin Lipták

Pozvánky zašle Sirotný
-

Rozhodcovia delegovaný výborom za KCHF na MFK 2018 Herľany:

Hlavný rozhodca : Ing. Martin Jánošík
Rozhodcovia: Mgr. Ján Maruščák , Marian Zábojník , MVDr. Tibor Želtvay , Branislav
Porubčanský , Jozef Hapčo , Pavol Mikloš , Ing. Jozef Ďuriš , Michal Lesňák , Bc. Ferdinand

Hlinický , František Homola , Ing. Ján Zofčák , Ing. Gabriel Pöhm , Ing. Vladimír Tomko ,
Slavomír Kocík , Slavomír Keresteš , Jaroslav Jurský
Náhradníci : Marek Sirotný , Jozef Bullo , Lukáš Jančovič

3. Hlasovaním výbor schvaľuje rozhodcov.
Za delegovanie menovaných rozhodcov hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

Bod 4

1) Gešvandtner : poďakoval sa za korektné hodnotenie vystavovaných jedincoch na
klubovej výstave v Sielnici p. Ing Druska , a MVDr. Tibor Želtvay
2) Pinter : Predniesol prezentáciu akcie Pohár Tríbeča (nakoľko sa aktivista p. Veselský
z pracovných dôvodov nemohol osobne zúčastniť) , parametre umelej stopy
podobné ako na PF s tým že by boli dlhšie stopové dráhy. Výbor navrhol aby boli
umelé stopy rovnaké ako na MFK , Spádová oblasť Nitra prerokuje a predloží
výboru propozície na prerokovanie na výbore.
3) Piecka : V roku 2019 plánujú usporiadať Malokarpatský pohár, chceli by pozvať aj
troch zahraničných z prihraničných oblastí, spolu 8 účastníkov z toho 5 vlastných
psov, vek znížiť na 2 roky . Potrebujú stanoviť termín aby nekolidoval s ostatnými
podujatiami KCHF v roku 2019.
4) Maruščák : Možnosť usporiadať výstavu farbiarov v Ilave , výbor je za ak to nebude
kolidovať s ostatnými podujatiami KCHF.
5) Sirotný : možnosť podieľať sa na usporiadaní PF spolu s klubom chovateľom
slovenských kopovov 27.10.2018 v Kolačíne ,možnosť prihlásiť sa na tieto PF, BF aj
HF s možnosťou udelenia titulu CACT , res. CACT
6) Čurlík : doteraz narodených šteniat BF : 344 , vyvezených do zahraničia: 24
7) Kmeťo : doteraz narodených šteniat HF : 120 , vyvezených do zahraničia: 5
8) Kmeťo : navštívil klub Hirschmann na ich Bonitácii a skúškach – výber do chovu. Na
skúškach posudzovali 9-stupnovou metódou, z jeho pohľadu veľmi korektnou
a objektívnou, pri každej disciplíne debatovali rozhodcovia ako by jeho daný výkon
každého jedného jedinca hodnotili (zvlášť psa a zvlášť psovoda), jeho klady ale aj
zápory, známka „9“ je maximum čo sa môže za výkon dosiahnuť , udeľujú ju nie tak
často a jedinec si ju musí naozaj zaslúžiť – musí preukázať že v danej disciplíne sa
nedalo niečo urobiť lepšie. Známku 9. môže dostať len vtedy keď je práca nad
rámec sťažená, napr. ak tam bezpochybne čerstvo prejde zver a jedinec ju
bezchybne – bez zaváhania vypracuje. Hodnotia samostatne prácu psa aj vodiča
a následne sa hodnotí spolu aj dvojica. Tu sa mnoho krát stane že pes má lepšie
hodnotenie ako vodič . Pri bonitácii svetlosť oka posudzujú podľa najbledšej srsti
na tele aby farba oka nebola bledšia ako táto srsť. Na skúškach robia stopy s doma
chovaným živým diviakom, alebo muflónom.

Ostrosť preskúšavajú na atrape diviaka v zákryte , kde presne posudzujú správanie
sa jedinca pri zvery (Ostrosť , bojazlivosť , dištančnú vzdialenosť , hlasitosť ...apod.)
v prítomnosti vodiča ako aj bez jeho prítomnosti. Chovný jedinec musí preukázať
ostrosť a hlasitosť na túto atrapu.
9) Gešvandtner : p. Baka poslal na neho príručku výcviku farbiara – jeho prvé vydanie ,
ako podklady pre pripravovanú novú knižnú publikáciu ktorá sa pripravuje.
10) Grellneth : Prišlo spolu 17 prihlášok na členstvo v klube.
4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 , 4.6 , 4.7 , 4.8 , 4.9

- Výbor berie na vedomie

4.10. - Hlasovaním výbor schvaľuje nákupy
Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.
4.10 Hlasovaním bolo prijatých 17 nových členov.
Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

Bod 5
1) Bolo prijatých 17 nových členov klubu KCHF a to:
Masaryk Jozef
Tokoš Lukáš Ing.

99

908 47

Radimov

066 01

Humenné

301

032 11

Svätý Kríž

68

913 22

Trenčianske Mitice

Sokolovská 1690/4

Milan Pavol
Kyselica Peter
Voda Peter Ing.

Bratislavská 36

900 01

Modra

Tomášek Milan

Hlavná 143

900 65

Záhorská Ves

375

038 40

Žabokreky

Kram-Bexeľ 1291/35

976 52

Čierny Balog

Klocháň Matúš

100

026 01

Malatiná

Miškovský Ján Ing.

419

020 51

Dohňany

908 76

Lakšárska Nová Ves

Rišian Jozef Ing.
Rosík Vojtech

Randík Ladislav
Obselka Jozef Ing.

Krátka 12 A

917 08

Trnava

Obselková Alena

Alfréda Wetzlera 11

917 08

Trnava

14

026 01

Malatiná

Hubčík Jakub

Jambrich Martin Ing.

Kostolná 422

032 02

Závažná Poruba

Hošťák Ľuboš

Športovcov 668/19

018 41

Dubnica nad Váhom

Bízik Branislav Mgr.

J. Kalinčiaka 42

941 11

Nové Zámky

1- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - Výbor hlasovaním
odhlasoval že sa bude preplácať cestovné len na výročnú konferenciu klubu
2- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - Výbor hlasovaním
odhlasoval že schvaľuje zaslanie dvoch dokumentov na preklad.
4. 3- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – príma 17 nových
členov
Nasledujúci výbor sa uskutoční 14.11.2018 v Herľanoch.

Dňa: 31.8.2018 Oravská Lesná
Zapisovateľ
Marek Sirotný

Overovatelia
Branislav Porubčanský
Ján Maruščák

