
ZÁPISNICA Z VÝBOROVEJ SCHÔDZE SHK
25.1.2015 TRENČÍN

Prítomní:  T. Suchánek, V. Zelenáková, D. Klimáčková, Roman Rakovan, Michela Červeňová, 
  Juraj Adam

Program:  1) Kooptovanie nového člena výboru
  2) Organizácia Jarného výcvikového tábora „ Podskalie“ a akcií počas tábora
  3) Organizácia Výcvikového víkendu v RZ „Fantázia“ Stará Myjava
  4) Tvorba aktualizovanej Príručky chovateľa a zosúladenie stanov SHK
  5) Ostatné

 1)  T. Suchánek informoval členov výboru o odstúpení Ľ. Kucharovičovej z funkcie 
  výstavnej referentky. Ľ. Kucharovičová oficiálne ukončí svoje pôsobenie vo funkcii výstavnej 
  referentky na Klubovej výstave 2015, kde bude zároveň predstavená nová, členmi výboru
  jednomyseľne kooptovaná Katarína Vargoveá. Pozíciu výstavného referenta bude
  zastávať do konca volebného obdobia. (Členovia výboru navrhujú, aby Katarínu Vargovú 
  nahradila v Revíznej komisii Ľ. Komorová, ktorá bude za týmto účelom oslovená. 
  Termín: do konca apríla 2015
  
 2)  Jarný výcvikový tábor v Podskalí, 27.4. - 3.5.2015
  Za organizáciu Jarného výcvikového tábora je zodpovedná V. Zelenáková
 -  Klubová výstava SHK sa uskutoční v sobotu 2.5.2015
 -  Rozhodkyne Kirsten Wesche a Sigrid  Darting Entenmann (Nemecko) potvrdili svoju   
  účasť na výstave
 -  V. Zelenáková zabezpečí ubytovanie pre rozhodkyne, aj výstavný personál
  Termín: do 31.1.2015
 -  Žiadosť o povolenie akcie na veterinárnu správu v P. Bystrici podá D. Klimáčková
 -  O tom, ktorá rozhodkyňa bude hodnotiť psov a ktorá suky rozhodne los v deň výstavy 
 -  1. uzávierka prihlášok na klubovú výstavu bude 20.3.2015
    2. uzávierka prihlášok na klubovú výstavu bude 11.4.2015
 -  D. Klimáčková je poverená zabezpečiť identifikačné kartičky pre rozhodkyne aj pre
  výstavný personál (2x rozhodca aj s menom, 2x tlmočník, 2x vedúci kruhu, 
  5x organizátor 
 -  J. Adam zabezpečí tričká s výrazným označením „Organizátor SHK“ ktoré budú používať 
  členovia klubu podieľajúci sa na organizácii tábora a výstavy
 -  M. Červeňová zabezpečí zmenu v propozíciach Klubovej výstavy - rozhodca určí v každej
  triede štyroch postupujúcich psov, a konečné poradie sa určí až vo finálovom kruhu. Pred
  samotným finále budú vyhlásené súťaže Pes a Suka roka, Pracovný hovawart roka..
 -  Členovia výboru prijali návrh R. Rakovana, o spojenie Klubovej výstavy s Pretekom podľa
  národného skúšobného poriadku (BH SK, ZM, SVV1). Mechanizmus bodovnia aj 
  samotného názvu tejto akcie bude predložený do 15.2.2015
  Chovateľské akcie: bonitácia a zvod mladých sa uskutočnia 3.5.2015
 - bonitačná komisia bude v zložení Peter Lengvarský (pre výkon) - Terézia Gargušová 
  (pre exteriér) - Roman Rakovan (výcvikový referent) . Všetci navrhnutí potvrdili svoju 
  účasť.
 -  Žiadosti o delegovanie rozhodcov na klubovú výstavu a bonitáciu pošle tajomník, rovnako  
  zabezpečí na SKJ kartičky pre CAJC, CAC, KV, BOB a BOS 
 - Zvod mladých bude posudzovať M. Babíková alebo Pavol Kuska, prípadne obaja - podľa 
  počtu prihlásených psov
 -  Zvod plemeníkov bude viesť Martina Babíková
 



 -  Prihlášky na Jarný výcvikový tábor, Klubovú výstavu, Zvod mladých a Bonitáciu budú
  uverejnené na webovej stránke SHK. 
  Termín: do 31.1.2015 (M. Červeňová)

 3) Organizáciou výcvikového víkendu v RZ „Fantázia“ Stará Myjava je poverený Roman 
   Rakovan.
   Termín: 13.3 - 15.3.2015
   Výcvikár: Peter Vančo, druhý výcvikár bude zabezpečený v závislosti od počtu
   prihlásených psov

 4) Výbor poveril aktualizáciou Príručky chovateľa M. Červeňovú. 
   Termín: do letného tábora 2015
  - Zosúladením stanov SHK s organizačným a chovateľským poriadkom výbor poveril
   V. Zelenákovú, M. Červeňovú a D. Klimáčkovú
   Termín: do konca februára 2015

 5) Výbor SHK riešil na výborovej schôdzi ešte nasledovné:
 -  Výbor schválil návrh R. Rakovana, aby sa SHK uchádzal o organizáciu MS IPO IHF 
   v roku 2017. M. Červeňová bude túto žiadosť tlmočiť na najbližších Dňoch IHF
   v Taliansku.
 -  Výbor SHK navrhol na prejednanie skúšobne oddeliť chovateľské akcie od Letného 
   výcvikového tábora  „Fantázia“ 2015, prípadne presunúť špeciálnu výstavu SHK 
   na začiatok tábora, tento bod je zatiaľ v štádiu riešenia.
 -  Výbor SHK vzal na vedomie žiadosť člena SHK - M. Lukáča o zmenu bodovacej tabuľky 
   pracovného hovawarta. M. Lukáč predloží na posúdenie svoj návrh. 
   Termín: v priebehu trvania Jarného výcvikového tábora Podskalie
 -  Výbor prijal návrh V. Zelenákovej, aby bola na táboroch SHK ustanovená skupina
   organizačného tímu, ktorá bude vypomáhať s organizáciou a zabezpečením táborových 
   akcií. 
 -  Výbor SHK schválil, že z dôvodu zložitejšieho a časovo náročnejšieho spracovávania
   prihlášok na klubovú/špeciálnu výstavu zasielaných poštou alebo mailom, budú prihášky
   zaslané touto formou spoplatnené sumou 2 € (k cene prihlášky). 
 -  Výbor sa zhodol na potrebe vypracovať a zjednotiť pravidlá webu SHK, zodpovední: M.
   Červeňová, R. Rakovan
   Termín: do konca februára
 -  Výbor poveril D. Klimáčkovú a K. Vargovú, aby zabsolvovali školenie personálu 
   výstavného kruhu v  UKK
 -  Výbor SHK odsúhlasil, že na najbližšom zasadnutí UKK bude klub zastupovať predseda
   a tajomník klubu.
 -   M.Červeňová je poverená zverejniť výzvu so žiadosťou o 2%  na klubovom webe
 -  J. Adam preverí u webmastera M. Krajčoviča možnosť zavedenia online databázy členov.
   Do spustenia online databázy členov má na starosti hlavnú databázu tajomník klubu, 
   hospodár zašle tajomníkovi zoznam členov, ktorí majú uhradené členské poplatky pre daný 
   rok (k dátumu  k 31.12 a 31.1.)
 -  Databáza hovawartov SHK - D. Klimáčková je poverená osloviť autora databázy 
   a zabezpečiť cenovú ponuku, za ktorú by bolo možné databázu zrelaizovať.
   Termín: do 31.1.2015

Zápisnicu vyhotovila Daniela Klimáčková
(tajomník SHK)

Stará Turá, 27.1.2015


