ZÁPISNICA Z VÝBOROVEJ SCHÔDZE SHK
1.9.2017, Podskalie
Prítomní:
za KRK:
Program:

T. Suchánek, V. Zelenáková, D. Klimáčková, K. Vargová, S. Červeňová (poverená
M. Červeňovou), R. Rakovan
M. Lukáč, M. Dubecová-Krajčovičová, R. Horňáková
1) Jarný tábor SHK 2018 a sprievodné akcie SHK
2) MS v stopovaní IHF 2017
3) MS IPO 2018
4) Rôzne

1)
		

Predseda SHK T. Suchánek otvoril výborovú schôdzu SHK krátkym privítaním.
Jarný výcvikový tábor SHK v r. 2018: miesto konania Duchonka, v prípade nedostupnosti
je náhradným areálom  RZ Fantázia Stará Myjava.
Termín JVT 2018: 22 - 29.4 2018 		
Organizáciou tábora je poverená V. Zelenáková.
Organizáciou výcviku je poverený R. Rakovan.
Organizáciou Klubovej výstavy je poverená K. Vargová.
Organizáciou Výročnej členskej schôdze je poverená D. Klimáčková.
Klubová výstava sa bude konať 22.4. respektíve 28.4.2018 v závislosti od dostupnosti
rozhodcu pre exteriér. Zabezpečením rozhodcu je poverená D. Klimáčková a K .Vargová.
Presný termín konania KV bude upresnený dodatočne.
Bonitácia: termín 29.4.2018, bonitačná komisia bude v zložení:
Lengvarský - Škvarilová- Rakovan

		
2)

MS v stopovaní IHF 2017, Vranov nad Topľou
Termín: 3.-5.11.2017
R. Rakovan apeloval na členov výboru, aby sa snažili zohnať sponzoring.
S. Červeňová žiadala od R. Rakovana predložiť podrobný rozpočet na túto akciu, aby vedel
výbor pripomienkovať možnosti šetrenia výdajov a mal reálnu predstavu o finančnej
náročnosti tejto acie.
R. Rakovan uviedol, že náklady budú súvisieť aj s počtom prihlásených účastníkov a ich
presný počet bude vedieť až po uzávierke 30.9.2017.
Taktiež ešte nemal k dispozícii odpoveď od M. Červeňovej, či môže SHK počítať s
príspevkom 500 eur z IHF - na zahraničného rozhodcu MS IHF.
V prípade, že bude tento príspevok SHK poskytnutý, je pravdepodobné, že vyplatený bude
spätne (až po akcii).
T. Suchánek apeloval na to, aby boli náklady na výdavky okresané na minimum.

		
		Uznesenie: R. Rakovan predloží výboru SHK po uzávierke (30.9.2017) podrobný rozpočet
		
a režijné náklady, s ohľadom na to, aby bola finančná strata čo najnižšia.
3)
MS IPO 2018
		Návrh predstavili R. Rakovan a M. Lukáč
Termín konania: jar 2018 (bude upresnený dodatočne)
MS IPO 2018 by sa konalo v rovnakom termíne a súbežne s Československým pretekom.
Miesto konania: Malý Lapáš, areál z Polytanu. Areál aj pomôcky na majstrovstvá sú ochotní
poskytnúť zdarma, s podmienkou, že účastníci preteku budú ubytovaní v tomto areáli.
Navrhované otvorené kategórie pre MS IPO: IPO1 a IPO3.
.
M. Lukáč komunikuje s výcvikovým referentom RZV, ktorý myšlienku usporiadania MS IPO
2018 na Slovensku privítal.

Predstava finančného pokrytia majstrovstiev: R. Rakovan a M. Lukáč prepodkladajú, že
1000 eur by bola dotácia z UKK a 1000 eur z IHF. Dotácia z IHF môže byť potvrdená až na
jeseň 2017, kedy sa konajú Dni IHF, v prípade že prezident IHF podporí myšlienku
usporiadania MS IPO 2018 na Slovensku a podporí tiež finančnú dotáciu 1000 eur na
zorganizovanie tejto akcie.
Predseda SHK navrhol podporiť usporiadanie MS IPO 2018 a dal návrh na hlasovanie.
Hlasovanie:

proti 0
za 4
zdržali sa 2

(T. Suchánek, R. Rakovan, D. Klimáčková, M. Červeňová
v zastúpení S. Červeňovej)
(V. Zelenáková a K. Vargová)

Uznesenie: Výbor SHK odsúhlasil organizáciu MS IPO 2018 v prípade finančného
zabezpečenia akcie v plnom rozsahu tak ako bol prednesený na výborovej schôdzi a jeho
organizácia nespôsobí žiadnu finančnú stratu pre SHK.
4)

Rôzne:
M. Dubecová - Krajčovičová žiada o okamžité uvoľnenie z funkcie člena KRK z osobných
dôvodov. Výbor SHK vzal na vedomie jej žiadosť a M. Dubecová tak od 1.9.2017 nepôsobí
v Kontrolnej a revíznej komisii SHK.
V. Zelenáková požiadala M. Lukáča, aby zverejnil poďakovanie členom SHK za darovanie
2% dane z príjmu.
R. Rakovan informoval, že po jarnom výcvikovom tábore chýba biely rukáv.
T. Suchánek informoval prítomných o konaní nasledujúcej schôdze výboru - orientačne
koncom novembra. Poďakoval za účasť a schôdzu ukončil.

Sará Turá, 2.9.2017

Daniela Klimáčková
    Tajomník SHK

