
Zápisnica z Členskej schôdze SHK, 4.5.2018, Duchonka 
Prítomných: 40 členov SHK

Program:

I.  Otvorenie schôdze
II.  Vyhodnotenie Jarného výcvikového tábora
III.  Správa o hospodárení za rok 2017, príloha 1
IV. Správa o chove za rok 2017, príloha 2
V. Informácie z Únie kynologických klubov
VI.  Vyhodnotenie súťaže Pracovný hovawart 2017
VII.  Správa a vyhodnotenie MS IHF IPO FH  2017 + MS IHF IPO 2018
VIII.  Rôzne
IX.  Voľby výboru SHK a Kontrolnej a revíznej komisie  
X. Ukončenie schôdze

I.   Členskú schôdzu zahájil predseda SHK  T. Suchánek a privítal všetkých prítomných členov.
 Vyjadril návrh, aby VČS viedol člen klubu J. Bacigál a dal o tomto návrhu hlasovať. 
 
 Hlasovanie: 
 Za  39
 Proti  0
 Zdržali sa 1 

II.  Podpredsedníčka SHK V. Zelenáková poďakovala všetkým účastníkom aj organizátorom
 Jarného výcvikového tábora za účasť a výbornú atmosféru počas celého výcvikového
  týždňa.
 
 Výcvikový referent R. Rakovan taktiež poďakoval za účasť a úspešný priebeh JVT 
 a poďakovanie smeroval aj figurantovi a výcvikárovi Marcelovi Hrúzovi za výborne
  odvedenú prácu.

III.  Hospodár SHK J. Adam prečítal prítomným Hospodársky výsledok za rok 2017
 (príloha č. 1)

IV.  Výkonný poradca chovu P. Kuska prezentoval správu o chove za rok 2017 vypracovanú HPCH 
 M. Červeňovou (príloha č. 2)
  
V. - Predseda klubu T. Suchánek informoval v krátkosti členov so závermi schôdze
 Únie kynologických klubov, na ktorej sa zúčastnil spoločne s J. Bacigálom. 
 Pre SHK sa podrilo získať dotácie na obe majstrovské podujatia (MS IHF IPO FH 2017 
 a MS IHF IPO 2018) v hodnote 1000 eur. Z UKK obdrží SHK taktiež príspevok 1200 eur, 
 ktorý vyplýva z účasti hovawartov na slovenských výstavách organizovaných UKK a počtu 
 členov v SHK. 

 - SHK má možnosť navrhnúť rozhodcov na Medzinárodné výstavy psov organizovaných 
 UKK.
 
 - T. Suchánek dal do pozornosti členom SHK kynologickú akciu konanú pod záštitou UKK: 
 MS Dogfrisbee v Trnave, termín: 3.8. - 5.8.2018. Zároveň vyzdvihol aktívnu činnosť mladých
 ľudí združených vo Frisbee klube.
 
 - T. Suchánek tlmočil členom SHK slová predsedu UKK J. Šustera, ktorý vyjadril veľkú 
 spokojnosť a uznanie za aktivity SHK a organizáciu majstrovských podujatí.



VI. Výcvikový referent R. Rakovan vyhodnotil súťaž Pracovný hovawart 2017 a oceneným 
 odovzdal ceny.
 (kompletné výsledky budú dotupné na kubovej stránke www.hovawart-klub.sk)
 
 
VII. Správa a vyhodnotenie MS IHF IPO FH 2017 a MS IPO IHF 2018
 Prítomným členom priblížili organizátori oboch akcií priebeh a výsledky, a premietli 
 fotodokumentáciu a videá z oboch majstrovských akcií.

VIII: J. Bacigál vyslovil poďakovanie končiacemu výboru SHK za doterajšiu aktivitu, prácu a 
  prínos, ktorý venovali klubu, jeho fungovaniu a rozvoju.
  Špeciálne poďakovanie vyslovila V. Zelenáková predsedovi T. Suchánkovi za 16 rokov
  činnosti vo výbore a jeho práci pre klub. Ako prejav vďaky mu bola odovzdaná 
  pamiatková plaketa a torta.

  V. Zelenáková informovala prítomných členov, že vzhľadom na aktuálnu situáciu a celkovo
  menší záujem členov klubu o výcvikový tábor by bolo vhodné zorganizovať letné klubové
  akcie len vo forme predĺženého víkendu.

 T. Suchánek prečítal zoznam klubového majetku, ktorý by si mal po voľbách prevziať, 
 udržiavať a prevádzkovať nový výbor klubu. (príloha č.3)

IX: Voľby
 J. Bacigál pred samotným uskutočnením volieb navrhol zvoliť volebnú komisiu v zložení:
 M. Klimáček, M. Grznár a I. Slovák 
 
 Hlasovanie:
 za  37
 proti  0
 zdržali sa 3 
 
 Nakoľko sa doterajší výbor SHK rozhodol nepokračovať ďalej vo svojej činnosti a na výzvu 
 ohľadom kandidatúry zverejnenú na klubovej web stránke nereagoval nikto z členov SHK
 s výnimkou M. Babíkovej nastala situácia, kedy na post predsedu, podpredsedu, 
 tajomníka, výstavného referenta, výcvikového referenta, hospodára a hlavného poradcu
 chovu nebol žiaden kandidát.
 J. Bacigál vyzval príomných členov, aby prišli s návrhmi najskôr na predsedu klubu a po 
 jeho zvolení by sa pokračovalo vo voľbe zvyšných členov výboru.
 Návrhy zo strany členov SHK na predsedu klubu: J. Bacigál, M. Lukáč, M. Babíková - svoju
 kandidatúru odmietli.
 Nasledovala približne hodinová pauza na premyslenie, po jej uplynutí však SHK stále 
 nemala mená kandidátov ochotných byť zvolených na funkciu predsedu klubu.

 M. Lukáč mal procesnú poznámku: v tejto situácii sa ocitol klub bez štatutárov a to 
 znamená, že pokiaľ klub nemá štatutára, musí byť rozpustený. Navrhol krízový postup 
 vyplývajúci zo stanov SHK: musia byť zvolení minimálne 4 členovia krízového výboru.
 Ich povinnosťou bude zvolať Mimoriadnu členskú schôdzu v čo najskoršom možnom 
 termíne. Krizový výbor by mal mať okrem štatutára - predsedu SHK, zvoleného aj 
 hlavného poradcu chovu, aby nebola narušená chovateľská činnosť. Členovia krízového 
 výboru môžu, ale nemusia pokračovať v svojej činnosti po MČS, ich úlohou je doviesť SHK 
 do mimoriadnych volieb. 



 S. Červeňová potvrdila ochotu jej dcéry - doterajšej hlavnej poradkyni chovu 
 M. Červeňovej, pokračovať a pomôcť s chovateľskou činnosťou do MČS.

 M. Lukáč navrhuje za dočasného predsedu SHK M. Babíkovú,
 
 S. Červeňová je proti a navrhuje, aby na pozícii predsedu SHK zotrval T.Suchánek, kvôli 
 uľahčeniu s administratívou ohľadom zmeny štatutára SHK.

 T. Suchánek súhlasil a dal hlasovať za návrh zloženia krízového výboru v zložení:
 predseda:    T. Suchánek 
 hlavný poradca chovu: M. Červeňová
 hospodár:   J. Adam
 výcvikový referent:  J. Bacigál

 Hlasovanie:
 za  37
 proti  0
 zdržali sa 3
 
 Hlasovaním bol prijatý návrh na zloženie nového krízového výboru SHK, ktorý bude
 pracovať v tomto zložení do Mimoriadnej členskej schôdze, ktorej termín bude včas 
 uverejnený na klubovej stránke SHK.

X: T. Suchánek zhodnotil voľby slovami, že takáto situácia sa doteraz v klube nestala a verí,
 že Mimoriadna členská schôdza prinesie stabilný nový výbor klubu.
 Na záver poďakoval prítomným členom SHK za účasť a pozornosť.

 V Starej Turej         Daniela Klimáčková 
 Dňa: 15.5.2018             Tajomník SHK


