
Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze SHK, 29.8.2014

Prítomní: 51 členov SHK podľa prezenčnej listiny

Program:

I.  Otvorenie
II.  Definícia štatútu Čestného člena SHK
III. Zjednotenie členských poplatkov pre nových členov a oneskorených platičov
IV.  Členstvo v klube súvisiace s uhradením členských poplatkov
V.  Spresnenie funkcie Chovateľského kolégia v rámci Organizačného poriadku SHK
VI.  Zmeny v Chovateľskom poriadku SHK ( na základe uznesenia č. 6.3-chov z Výročnej členskej schôdze 
 dňa 2.5. 2014)
VII.  Rôzne

I.   Mimoriadnu ČS zahájil predseda SHK Tibor Suchánek  a súčastne predniesol návrh, aby MČS viedol
 pán Ľubomír Burda. Zúčastnení členovia tento návrh jednomyseľne prijali.

 I.1 Ľ. Burda prečítal návrh na zvolenie mandátovej komisie v zložení  Rita Horňáková
           Martina Suránová 
           Vojtech Marošík

 Nikto z členov nepredniesol návrh na doplnenie členov mandátovej komisie, hlasovanie prebehlo 
 nasledovne: za 48
   proti 0
   zdržal sa 1

 I.3 Ľ. Burda predniesol návrh, že ku každému bodu programu môže vystúpiť člen schôdze len raz a
 trvanie jeho príspevku je maxim. 5 minút.
 Hlasovanie :  za 49
   proti 0 
   zdržal sa 0

 I.4 Nasledovne predniesol p. Burda program ČS, o ktorom dal hlasovať.
 Hlasovanie: za 50
   proti 0
   zdržal sa 0

 I.5 Ľ. Burda predniesol návrh, aby sa MČS zúčastnili iba členovia SHK, aby bola schôdza neverejná.
 Hlasovanie:  za 29
   proti 13
   zdržal sa 7

Uznesenie č.1: keďže tento návrh bol schválený, pán Burda požiadal nečlenov, aby opustili miesto
konania MČS

II. V. Zelenáková prečítala návrh na zmenu štatútu Čestného člena SHK:
 „Štatút čestného člena SHK/čestného člena výboru SHK – sa získava za mimoriadny prínos pre ple-
 meno alebo klub na základe hlasovania ČS alebo VČS. Čestný člen SHK je plnohodnotným členom
 klubu s volebným právom. Nemusí platiť členské príspevky. Na zánik čestného členstva sa vzťahujú
 rovnaké pravidlá ako na zánik členstva (okrem bodu 2 – nezaplatenie členského poplatku)“
 Hlasovanie: za 51
    proti 0
   zdržal sa 0
Uznesenie č.2: Návrh jednomyseľne prešiel v tomto znení.



III.  J. Adam predniesol návrh na zjednotenie poplatkov pre nových členov a existujúcich členov, ktorí 
 sa oneskoria s platbou členského :
 Nový člen – 20 € členské + 5 € zápisné
 Členské poplatky uhradené po 31.12. príslušného roku – 25 €
 Ak sa novým členom SHK stane majiteľ psa po 31.3. do veku šteniatka 6 mesiacov, zaplatí členské 
 2 eur za každý mesiac.

 Hlasovanie:  za 51
   proti 0
   zdržal sa 0

 Uznesenieč.3: MČS jednomyseľne schválila tento návrh.

 Pripomienka: G. Kusková upozornila, že v tlačive prihlášky do SHK treba zmeniť výšku zápisného z 
 pôvodných 4 eur na schválených 5 eur. Členovia tútoo pripomienku akceptovali.

IV. J. Adam predniesol návrh, ak člen SHK nezaplatí členský poplatok za jeden alebo viac rokov,  je
 člen vylúčený z databázy členov SHK a na obnovenie členstva opäť podáva prihlášku do klubu. Platba
 ako nový členovia.
 Hlasovanie: za 51
   proti 0
   zdržal sa 0

Uznesenie č.4: Členovia tento návrh jednomyseľne prijali.

V.  Michaela Červeňová v tomto bode spresnila funkciu Chovateľského kolégia SHK :
 „Členovia CHK sú volení tajným hlasovaním spolu s výborom SHK na VČS. 
 V prípade prejednávania závažných zmien v chovateľskom poriadku sú prizvaní na výborovú 
 schôdzu hlasom poradným.
 Hlasovanie: za 51
   proti 0
   zdržal sa 0

 Uznesenie č. 5: Tento návrh bol schávlený jednomyseľne.

VI:  Návrh na Zmeny v chovateľskom poriadku vypracovaný skupinou chovateľov (Andrea Krajčíková, 
 Rita Horňáková, Katarína Houšková, Roman Rakovan, Daniela Klimáčková) prečítala Ingrid Müllner.
 
 VI.1 Chovná fena
 Návrh zmeny: V prípade, že má fena v jednom vrhu 9 a viac odchovaných potomkov, je ďaľšie krytie 
 feny povolené najskôr 15 mesiacov od dátumu tohoto pôrodu feny.
 Po krátkej diskusii, ktorá prebehla k tomuto bodu (otázky p. Matulu a p. Kuskovej ohľadom dôvodu 
 zodpovedala p. Krajčíková)
 Hlasovanie:  za 39
   proti 2
   zdržal sa 10

 Uznesenie: Táto zmena bola MČS schválená a bude zakomponovaná do nového Chovateľského
 poriadku.



 V1.2 p. Müllner prečítala pôvodné znenie a predniesla návrh na zmenu:
 Chovná fena
 Každá fena môže mať vo svojom živote max. 3 vrhy (bez ohľadu na počet šteniat vo vrhu). Štvrtý
 vrh je povolený len v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:
 - 70% potomkov z prvých dvoch vrhov má zhotovený a vyhodnotený RTG DBK (v prípade jedin-
 cov žijúcich v zahraničí môže byť predložené DBK, ktoré je uznané ktorýmkoľvek klubom zdru-
 ženým v IHF)
 - min. 50% potomkov z prvých vrhov sa zúčastnilo zvodu mladých
 - aspoň jeden z rodičov spĺňa podmienky výberového chovu (fena alebo plánovaný plemenník)
 Z obmedzujúcich dôvodov (pozitívne výsledky DBK, negatívne hodnotenie na zvode mladých, 
 častý výskyt identických vád a prípadne aj dedičných chorôb) má hlavný poradca chovu právo 
 nepovoliť fene daľší vrh.
 Pozn.: pokiaľ sú k dispozícii informácie o potomkoch z tretieho vrhu, budú prijaté do úvahy. Má-
 lopočetné vrhy sa zaokrúhľujú smerom hore. 
 
 Pripomienka 1: M. Babíková - mali by sa brať do úvahy aj výsledky DBK ktorejkoľvek krajiny a nielen 
 krajiny, ktorá je členom IHF. 
 Členovia súhlasia a pôvodný návrh bude v tomto znení pozmenený.

 Pripomienka 2: S. Červeňová upozornila, že obmedzenie chovnosti suky na tri vrhy by mohlo mať
 negatívny dopad na chovateľskú základňu - pozmeňujúci návrh č.1 bodu VI.2: 4 krytia + 1 
 Po diskusii k tomuto bodu prebehlo hlasovanie za tento pozmeňujúci návrh:
   za 16
   proti 23
   zdržal sa 12
 Tento pozmeňujúci návrh členovia MČS neschválili.

 Pozmeňujúci návrh č.2 bodu VI.2 predniesla p. Babíková: aby sa percento potomkov predvedených na
 zvode mladých zvýšilo z navrhovaných 50% na 60% ale do úvahy sa budú brať len potomkovia žijúci na
 Slovensku.
 Hlasovanie za 44
   proti 0
   zdržalo 7
 Tento pozmeňujúcí návrh bol prijatý.

 Pripomienka č.3:  Červeňová S. nesúhlasí s tým, aby v prípade štvrtého vrhu spĺňal aspoň jeden z
 rodičov kritériá výberového chovu a žiada túto podmienku z predkladaného návrhu č. VI.2 vylúčiť.
 V. Marošík: pozmeňujci návrh č. 3: ak chce chovateľ na fene chovať 4. vrh - táto fena musí spĺňať 
 podmienky výberového chovu (trojstupňová skúška z výkonu), pričom plemeník už túto podmienku 
 spĺňať nemusí.
 Hlasovanie za 6
   proti 26
   zdržalo sa 17
 Tento návrh nebol schválený.

 Po diskusií k bodu VI.2 - Návrh na zmenu chovateľského poriadku - chovná fena  (diskutovali: M. 
 Babíková, S. Červeňová, M. Červeňová, A. Krajčíková, K. Houšková, B. Pokorná, G. Kusková, R. 
 Rakovan, P. Kuska, R. Horňáková, Ľ. Dujsíková, T. Ilavská) prebehlo hlasovanie o tomto návrhu 
 spolu so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi a pripomienkami.
 Hlasovanie: za 38
   proti 7
   zdržal sa 6  



 Uznesenie č. VI.2:  Chovná fena
 Každá fena môže mat vo svojom živote max. 3 vrhy (bez ohladu na počet šteniat vo vrhu). Štvrtý vrh 
 je povolený len v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:
 - 70% potomkov z prvých dvoch vrhov má zhotovený a vyhodnotený RTG DBK
 - min. 60% potomkov žijúcich na Slovensku z prvých vrhov sa zúčastnilo zvodu mladých 
 - aspoň jeden z rodičov spĺňa podmienky výberového chovu (fena alebo plánovaný plemenník)
 Poradca chovu má právo nepovoliť fene ďaľší vrh, pokiaľ sa u jej predchádzajúcich potomkov
 vyskytli vážne zdravotné, povahové či exteriérové nedostatky (pozitívne výsledky DBK, negatívne 
 hodnotenie na zvode mladých, častý výskyt identických vád a prípadne aj dedičných chorôb a pod.)
 Pozn.: pokiaľ sú k dipozícii informácie o potomkoch z tretieho vrhu, budú prijaté do úvahy. Málopo-
 četné vrhy sa zaokrúhlujú smerom hore.

 VI.3 I. Müllner predniesla návrh  - Plemenník
 Každému plemenníkovi je v rámci SHK povolené maximálne 5x krytie a to bez výnimky. Mimo  
 SR je krytie neobmedzené. Po diskusii k tomu bodu (diskutovali: G. Kusková, B. Pokorná)  prebehlo 
 hlasovanie:
   za 41
   proti 2
   zdržal sa 5

 Uznesenie č. 6.3  Každému plemenníkovi je v rámci SHK povolené maximálne 5 úspešných krytí a  
 to bez výnimky. Mimo SR je krytie neobmedzené.

 VII. Rôzne
 
 VII.1 Ľ. Burda navrhol, aby MČS poverila výbor SHK zjednotiť stanovy SHK s organizačnými norma-
 mi (Organizačný a Chovateľský poriadok SHK) Diskutovali: Ľ. BUrda, G. Kusková, V. Marošík

 Hlasovanie: za 51
   proti 0
   zdržal sa 0

 Uznesenie č. 7: MČS ukladá výboru SHK zosúladiť Organizačný a Chovateľský poriadok so stano-
 vami SHK a predložiť na schválenie členom na najbližšej Členskej schôdzi.

 VII.2 Ľ. Kucharovičová požiadala prítomných členov o pomoc pri organizácii Špeciálnej výstavy
 konanej dňa 30.8.2014

 VII.3 M.Červeňová oboznámila prítomných:
 - o jej časti na dňoch IHF, ktoré sa konajú od 5.9.2014 v Nemecku. Vyzvala členov, majúcich ľubovoľné
 otázky alebo podnety, ktoré by mohla pretlmočiť na IHF aby jej ich v najbližšom čase predložili.
 - Informovala členov, že v Čechách budú na jeseň Majstrovstvá sveta v stopovaní podľa IPO- FH.
 - Výbor SHK plánuje na rok 2015 zájazd na dni IHF do Talianska
 Diskutovali: M.Červeňová, M. Lukáč, V. Marošík, A. Krajčíková

 VII.4 R. Rakovan požiadal prítomných členov o pomoc pri organizácii Československého preteku 
 hovawartov a tiež o pomoc pri zabezpečení reklamných predmetov, darčekov pre pretekárov.

Na záver MČS pán Burda poďakoval mandátovej komisii aj všetkým prítomným za aktívnu účasť a poprial 
zdravie a šťastie členom aj ich hovíkom.

      
            vypracovali: tajomník Daniela Klimáčková + podpredseda Vierka Zelenáková


