
Zápisnica z výborovej schôdze SHK 
 Podskalie – 31.8.2012 

 
 

Prítomní: Pavel Kuska, Tibor Suchánek, Roman Rakovan, Juraj Adam, Ľubica 
Kucharovičová, Eva Križová, Michaela Červeňová, Martina Babíková 

 
 
1. Plán akcií na rok 2013 
 
1.1 Jarné akcie 2013 

 
- Termín tábora bol stanovený na: 21.4. -  28.4.2012 

Výcvikárov a organizáciu výcviku zabezpečí výcvikový referent – R.Rakovan 
Hlavný organizátor tábora bude určený po definitívnom výbere miesta konania JVT 

- Termín Klubovej výstavy: 27.4.2012 
Návrhy na rozhodcu: Beatrix Feix /DE/, Ans Schellekens /NL/, Tapio Aerola /FI/ 
Rozhodcov v uvedenom poradí osloví HPCH – M. Červeňová 

- Termín zvodu mladých a bonitácie: 28.4.2012  
Návrh rozhodcu pre exteriér: Terézia Gargušová 
Návrh rozhodcu pre povahu: Rudolf Baudyš 
 
Delegácie pre rozhodcov na SKJ po ich potvrdení zabezpečí tajomníčka – V. 
Zelenáková 

  
- M. Babíková predniesla návrh nového areálu na konanie táborov a pridružených akcií: 

Snowland Valčianska dolina, zároveň sa ponúkla na príjem prihlášok. 
 

- K novo navrhnutému areálu treba dať vypracovať približnú cenovú ponuku na konanie 
tábora – M. Babíková 
 

1.2. Letné akcie 2013 
- Termín konania LVT : 25.8. – 1.9.2013 

Výcvikárov a organizáciu výcviku zabezpečí výcvikový referent – R.Rakovan 
Hlavný organizátor: Tibor Suchánek 

- Termín Špeciálnej výstavy: 31.8.2013 
Návrh na rozhodcu: Maria Kerekés /HU/ 
Rozhodcu osloví M. Červeňová 

- Termín zvodu mladých a bonitácie: 1.9.2013 
 

2. Spravodajca 2/2012  
- Výsledky z LVT Podskalie 2012 budú dodané na web do jedného týždňa odo dňa 

konania akcie 
- Uzávierka príspevkov do spravodajcu je 30.9.2012 
- Skompletizovanie Spravodajcu 2/2012 má na starosti E.Križová 
- Rozposlanie spravodajcu do 4.11.2012 

 
3. Meisdorf 2012 

 



- Na schôdzi bola prebraná cena za dopravu a predbežný program. Ubytovanie vybaví– 
M. Červeňová 

- Spoločné klubové tričká zabezpečí  - J.Adam 
 

4. Ostatné 
 

- Čestná predsedníčka klubu - E. Križová upozornila členov výboru, že pravdepodobne 
bude SHKv najbližších rokoch na rade s organizovaním dní IHF. Na nadchádzajúcich 
dňoch IHF prezistí – M. Červeňová  

- Výkonná poradkyňa chovu M. Babíková predniesla návrh na zníženie vekovej hranice 
pre vykonávanie rtg na DBK. Väčšina členov výboru sa s návrhom nestotožnila, 
nakoľko nebol dostatočne zdôvodnený.  E. Križová upozornila, že návrh podlieha 
schváleniu ČS (apríl 2012), a v prípade schválenia bude vyžadovať zmenu 
chovateľského poriadku. V tejto súvislosti upozornila na potrebu „stabilizovať“ 
chovateľský poriadok; Zmeny  za posledné roky treba zapracovať do nového vydania 
„Príručky chovateľa SHK“ – zabezpečí P. Kuska 

- Výcvikový referent R.Rakovan informoval o zrušení plánovaného zájazdu na MČR 
Hw vo výkone pre nízku účasť. Účastníci sa na MČR dopravia individuálne. Klub 
zabezpečí pre účastníkov klubové tričká – J. Adam 

- Výcvikový referent predbežne informoval o organizácií Mikulášskeho výcvikového 
víkendu 2012 

- Po nečakanom odstúpení predošlého sponzora a zvážení viacerých ponúk a možností 
sa výbor rozhodol ako výstavného sponzora na dlhodobejšiu spoluprácu osloviť firmu 
Happy Dog – zabezpečí M.Červeňová 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
 
 
 


