Zápisnica z výročnej členskej schôdze SHK, 2.5.2014 Dolný Kubín
Prítomní: 60 členov SHK podľa prezenčnej listiny
Schôdzu otvoril Pavel Kuska, schôdzu viedla Eva Križová.
Program: 1. Voľba mandátovej a volebnej komisie
2. Správa o hospodárení
3. Správa o chove
4. Vyhlásenie výsledkov súťaží za rok 2013
5. Informácie z SKJ
6. Rôzne
7. Voľby členov výboru, chovateľského kolégia, kontrolnej a revíznej komisie
1. Zúčastnení na úvod ČS jednomyseľne zvolili členov Mandátovej komisie: Ľubomíra Komorová
Rita Horňáková
Ingrid Műllner
Volebnej komisie: Marián Revaj
Peter Hrubý
Vojtech Marošík
2. Správu o hospodárení klubu v roku 2013 predniesol hospodár klubu Juraj Adam ( príloha).
3. Správu o chove za rok 2013 predniesla hlavná poradkyňa chovu Michaela Červeňová (príloha).
4. Výsledky súťaže „ Pes a suka roka 2013“ vyhlásila výstavná referentka Ľubica Kucharovičová
(príloha). Výsledky súťaže „ Najlepší pracovný pes a suka roka 2013“ vyhlásil výcvikový referent
Roman Rakovan (príloha).
5. Výkonná poradkyňa chovu Martina Babíková podala členom dôležité informácie z Valného
zhromaždenia SKJ, kde sa prijal dokument Smernica definujúca obchodníkov so psami, osoby
spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode. Táto smernica
nadobudla platnosť 3.4.2014 a je uverejnená na webe SKJ.
6. Rôzne:
6. 1. Diskusné fórum. M. Červeňová informovala o výsledku ankety týkajúcej sa otvorenia diskusného
fóra. Anketu si na webe všimlo 31 ľudí, 26 bolo za a 5 bolo proti. Najžiadanejšie témy by boli z oblasti

chovu a výcviku. Diskusné fórum by malo slúžiť ako komunikačný kanál medzi členmi a výborom SHK.
Diskusné fórum je zatiaľ v štádiu myšlienky, treba ešte vyriešiť niektoré technické záležitosti.
Hlasovanie za zriadenie diskusného fóra: za zriadenie- 52 prítomných, proti- 2, zdržali sa- 6. Členská
schôdza schválila zriadenie diskusného fóra.
6.2: Výcvik. Na základe pripomienky ohľadom slabej informovanosti o výcviku počas výcvikových
táborov výcvikový referent prisľúbil, že na každom výcvikovom tábore bude vyvesený rozvrh činností
na každý deň. Schôdza sa zaoberala otázkou, či organizovať skúšky z výkonu počas výcvikových
táborov. Prebehlo hlasovanie: za- 40 prítomných, proti- 11, zdržali sa- 9. Uznesenie 6.2: skúšky
z výkonu sa budú uskutočňovať počas výcvikových táborov, aktuálne sa bude riešiť či na oboch
táboroch, alebo iba 1-krát do roka.
6.3: Chov. Ingrid Műllner navrhla, aby na webe SHK pri krycom liste bolo uvedené: kto vydal krycí list,
kto navrhol plemenníka (či poradca chovu, alebo chovateľ), uviesť na klubovom webe vysvetlivky
bonitačného kódu. Hlavná poradkyňa chovu M. Červeňová informovala prítomných, ako funguje
chovateľské kolégium. Andrea Krajčíková predniesla návrh na zmenu v chovateľskom poriadku:
chovná suka by mala mať iba 4 vrhy + piaty povolený na základe vyhodnotenia DBK potomkov; krycí
pes najviac 5 krytí na Slovensku, neobmedzene v zahraničí. Uznesenie 6.3: chovateľské kolégium ako
i chovatelia SHK budú mať možnosť vypracovať komplexnejší návrh/y na zmeny chovateľského
poriadku v oblasti obmedzenia počtu krytí. Tieto by mali byť vopred zverejnené k nahliadnutiu na
webe SHK a budú prejednávané na mimoriadnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutoční na Letnom
výcvikovom tábore na Myjave v auguste 2014.
6.4. Výstavy. Eva Križová upozornila, že v odbornej tlači (Kynologická revue), chýbajú výsledky
klubových výstav SHK; rovnako chýbajú aj vyjadrenia zahraničných rozhodcov k slovenskému chovu.
Referentka pre výstavy prisľúbila nápravu.

7. Prítomní zvolili členov kontrolnej a revíznej komisie: : Mariana Hanzelová
Štefan Marcinský
Zuzana Obrancová
Za bolo 59 prítomných, 1 sa zdržal hlasovania.

Krátko sa predstavili kandidáti do rôznych funkcií výboru a chovateľského kolégia SHK. Na predseduPavel Kuska a Tibor Suchánek, na podpredsedu Viera Zelenáková, na tajomníka Daniela Klimáčková,
na hospodára
Juraj Adam, na hlavného poradcu chovu Michaela Červeňová, na výcvikového
referenta Roman Rakovan, na výstavného referenta Ľubica Kucharovičová, na výkonného poradcu
chovu- Martina Babíková, Andrea Krajčíková, Pavel Kuska.
Výsledky volieb: volilo 59 prítomných
Predseda- Tibor Suchánek 33 hlasov, Pavel Kuska 26 hlasov
Podpredseda- Viera Zelenáková, za- 50, proti- 9

Tajomník- Daniela Klimáčková, za- 55, proti- 4
Hospodár- Juraj Adam, za58, proti- 1
Výcvikový referent- Roman Rakovan, za-51, proti- 8
Výstavný referent- Ľubica Kucharovičová, za-56, proti-3
Hlavný poradca chovu- Michaela Červeňová, za- 58, proti- 1
Výkonný poradca chovu- Martina Babíková, za- 36, proti- 23
Pavel Kuska, za-35, proti- 24
Andrea Krajčíková, za-32, proti- 27
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Uznesenie 7.1: VČS uložila členom výboru, aby do 15.6. 2014 prebehlo odovzdanie funkcií. E. Križová
požiadala nového predsedu SHK, aby pri zmene štatutára a sídla klubu, zmenili tieto údaje aj na
Slovenskej pošte.

Na záver Pavel Kuska poďakoval prítomným za podporu a spoluprácu v predchádzajúcom období.

Zápisnicu vyhotovila Viera Zelenáková.

