Zápisnica z Členskej schôdze SHK, 5.5.2017, Duchonka
Prítomných: 33 členov
Program:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Otvorenie schôdze
Správa o hospodárení za rok 2016, príloha 1
Správa o chove za rok 2016, príloha 2
Kontrola plnení uznesení z Výročnej členskej schôdze 2016
Správa o výcvikových akciách SHK 2016, príloha 3
Správa Kontrolnej a revíznej komisie, príloha 4
Informovanie o organizácií výcvikových táborov
Návrh členy M. Grolmusovej k výberovému chovu
Informácie z Únie kynologických klubov
Spravodajca SHK
Rôzne
Ukončenie schôdze

I.

Členskú schôdzu zahájil predseda SHK T. Suchánek a privítal všetkých prímných členov.

II.

Hospodár klubu J. Adam predniesol správu o hospodárení za rok 2016 (príloha 1)

III.

Poradca chovu P. Kuska prezentovala správu o chove za rok 2016 vypracovanú HPCH
M. Červeňovou (príloha 2)

IV.

Tajomník SHK D. Klimáčková informovala prítomných členov o stave plnenia uznesení,
schválených na VČS

V.

Výcvikový referent R. Rakovan predniesol správu o výcvikových akciách v r. 2016/2017.
(príloha 3) Zároveň informoval o termíne konania Česko - Slovenského preteku
hovawartov, ktroý sa uskutoční dňa 9.9.2017 v KK Rybníček - Brno.
MS v stopovaní IHF sa budú konať 3. - 5.11.2017 vo Vranove nad Topľou.
Rozhodcovia: Lengvarský (SK) + Tujík (CZ)
R. Rakovan vyzval členov, pokiaľ majú možnosť, o sponzoring.

VI.

Správu Kontrolnej a revíznej komisie (príloha č.4) predstavil členom SHK M. Lukáč.
Kontrola bola cielená prioritne na účtovníctvo a doklady, kontrolu stnov a organizačného
poriadku, a správa obsahovala taktiež odporúčania na odstánenie zistených nedostatkov.

VII.

Podpredseda SHK V. Zelenáková informovala prítomných členov o tom, že výcvikový
tábor sa bude organizovať len 1x ročne. Miesto druhého týždenného tábora sa zorganizuje
predĺžený víkend, v rámci ktorého bude aj bonitácia zvod mladých. Termíny konania
budú k dispozícii na klubovom webe.

VIII: Návrh

M. Grolmusovej na zmenu podmienok Výberovej chovnosti
Platné podmienky - Výberový chov: je špeciálnym druhom chovu. Jedince
		 (pes aj suka) využívané v tomto type chovu musia spĺňať tieto podmienky:
·         DBK 0/0 (A)
·         povaha 3 x A
·         výstavné ocenenie „výborný“
·        oba jedince musia mať všestrannú skúšku z výkonu ZM, alebo inú,
			

trojstupňovú na jej úrovni. V prípade zahraničného krytia trojstupňová
skúška uznávaná v tej – ktorej krajine na úrovni ZM.
		 Navrhovaná zmena - Výberový chov: je špeciálnym druhom chovu. Jedince
(pes aj suka) využívané v tomto type chovu musia spĺňať tieto podmienky:
·       DBK 0/0 (A)
·       povaha 3 x A
·
získaný titul Slovenský šampión krásy (prípadne šampionát inej
		
krajiny) alebo CAC z klubovej/špeciálnej výstavy
·        Zloženie skúšky z výkonu, ktorá jedinca oprávňuje na zaradenie do
triedy pracovnej (na Slovensku – “malý prac. certifikát”)
Hlasovanie:
Za:
47
Proti:		0
Zdržalo sa: 1
Uznesenie č.1: Návrh M. Grolmusovej na zmenu podmienok výberovej
chovnosti bol prijatý, s platnosťou od 5.4.2017
IX.

Informácie z UKK
Predseda klubu T. Suchánek informoval v krátkosti členov so závermi schôdze
Únie kynologických klubov. Pre SHK sa podrilo získať dotáciu 1000 eur na
MS IHF v stopovaní.
Za účasť hovawartov na výstavách organizovaných UKK bola SHK pridelená
suma 1064 Eur.
T. Suchánek pripomenul aj možnosť prihlásiť sa na školenie zapisovateľov a
vedúcich kruhov, ktoré organizuje UKK.

X.

Spravodajca SHK bude vychádzať len 1x ročne z dôvodu zníženia nákladov
na jeho tlač a distribúciu.

XI:

Rôzne:
S. Červeňová navrhla zvýšiť cenu výcviku na výcvikových táboroch z 50 eur
na 75 eur., dôvod - skvalitnenie výcviku.
M. Lukáč vyslovil návrh, ponechať výšku poplatku na výcvik pre mladých
psov na úrovni 50 eur, ale zároveň zvýšiť poplatok pre pokročilých na
výcvikových víikendoch.
Výbor SHK je momentálne proti zvýšeniu poplatku, nakoľko sa jeho výška
upravovala v r. 2016 , ale tento návrh bude opäť prejednaný v r. 2018.
I. Slovák predložil návrh a zároveň pripomienku, že sa na klubovom webe
používa nespisovné slovo a miesto spisovného slova „suka“ sa používa české
slovo „fena“. Navrhuje spraviť opravy na webovej stránke.
Zodpovedný: Webmaster M. Krajčovič??

XII:

T. Suchánek poďakoval prítomným členom SHK za účasť a pozornosť a zároveň ich pozval
na budúcoročnú Výročnú členskú schôdzu spojenú s voľbami výboru. Presný dátum
konania VČS bude včas zverejnený na klubovej stránke.

V Starej Turej
Dňa: 10.5.2017

Daniela Klimáčková
     Tajomník SHK

X.

Rôzne
A. Petrová sa prihlásila s otázkou, či môže byť súčasťou webovej stránky SHK databáza
hovawartov.
Odpovedali M. a S. Červeňové: databáza je v štádiu napĺňania údajov, v prevádzke by
mohla byť do konca r. 2016
T. Suchánek vyzval prítomných, aby sa zúčastnili v čo najväčšom počte Dní IHF, ktoré SHK
organizuje spoločne s Českým hovawart klubom v Brne a budú spojené s 30. výročím
chovu hovawartov v Čechách aj na Slovensku.
G. Kusková: prečo je na stránke SHK výzva k členom klubu, aby darovali SHK svoje 2 %
dane z príjmu, ak ich nie je možné odviesť z dôvodu zanedbania nahlásenia SHK za prijímateľa tejto dane.
T. Suchánek sa všetkým prítomným ospravedlnil a prisľúbil nápravu.
M. Lukáč vyzval všetkých prítomných členov, aby si premysleli, čo im po obsahovej stránke chýba na klubovej web stránke, čo by od webu očakávali a aby mu adresovali prípadné návrhy na vylepšenie
p. Hudok sa zaujímal o to, prečo nie sú zverejňované výsledky výstav.
D. Klimáčková a M. Červeňová pripomenuli pravidlá webu, že kompletné výsledky výstav
konaných na Slovensku nájdu členovia na www.dogshow.sk. Výsledky Klubových resp.
Špeciálnych výstav SHK sú kompletne zverejňované na klubovom webe, výsledky zahraničných výstav sa zverejňujú, len pokiaľ sú dodané kompletné výsledky danej zahraničnej
výstavy (pre plemeno hovawart)
Nikto z členov sa už do diskusie neprihlásil, preto S. Červeňová uzavrela VČS, poďakovala
mandátovej komisii aj všetkým prítomným za aktívnu účasť a popriala zdravie a šťastie
členom aj ich hovíkom.

V Starej Turej, dňa 26.4.2016
Vypracoval: Daniela Klimáčková
										 Tajomník SHK

