
Zápisnica z výročnej členskej schôdze SHK 

24.04.2010 Bojnice – Hlboké 

 

Prítomní: 54 členov podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie VČS 

2. Správa o činnosti za rok 2009 

3. Voľby výboru a revíznej a kontrolnej komisie 

4. Vyhlásenie klubových súťaží 

5. Rôzne 

 

Ad.1: VČS otvorila p. Križová a oboznámila prítomných s programom. 

Ad.2.: Správu o chove predniesli p.Križová, Škvařilová, správu o hospodárení p. Adamová. 

Správy budú uverejnené v najbližšom čísle Spravodajcu SHK 

Ad.3: p. Križová oboznámila prítomných s priebehom volieb a spôsobom hlasovania v zmysle 

organizačného poriadku SHK. Do volebnej komisie boli navrhnutí: p.L.Burda, M.Červeňová, 

I. Ďurišová; do mandátovej komisie boli navrhnutí: M. Pavelek, J. Adam, B. Hudcovský. 

Hlasovanie 54 hlasov za navrhovaných členov. Pred hlasovaním sa predstavili navrhovaní 

kandidáti do výboru. 

Ad.3.1 O návrhu poradkyne chovu rozšíriť výbor o funkciu „asistent poradcu chovu“ o p. 

Ingrid Grznárovú sa hlasovalo verejne s tým, že menovaná bude mať vo výbore iba hlas 

poradný (nie rozhodujúci) nakoľko pri párnom počte členov by výbor nebol uznášania 

schopný. Za návrh hlasovalo: 52 členov, zdržali sa: 2. 

Ad.3.2: Výsledky volieb vyhlásil predseda volebnej komisie p. Adam: Odovzdaných bolo 54 

lístkov. 

Kandidáti na predsedu SHK: p. Kuska 48 hlasov, M.Smolen 6 hlasov 

Kandidáti na tajomníka výboru: sl. J. Feranová 42 hlasov, sl. Babíková 11 hlasov, 1 neplatný 

Podpredseda: p. T. Suchánek: 53 hlasov 

Poradkyňa chovu p. E.Škvařilová: 52 hlasov 

Referent pre výstavy: sl. K. Vaňová: 54 hlasov 

Referent pre výcvik: p. R. Rakovan: 54 hlasov 

Hospodárka: A. Adamová: 54 hlasov 

Kontrolóri vrhov (stredné a východné Slovensko): M. Babíková 19 hlasov, P. Kuska 30 

hlasov, 5 lístkov neplatných 

Kontrolná a revízna komisia (KRK): 

Predseda: P. Balážová – 54 hlasov 

Členovia: V. Zelenáková – 54 hlasov, S. Červeňová – 54 hlasov 

Ako webmaster bol VCS schválený p. Milan Krajčovič (výmena funkcie do konca mája) 

Výbor SHK bude vo volebnom období 2010-2012 pracovať od 1.6.2010 v nasledovnom 

zložení: 

Pavel Kuska-predseda, Tibor Suchánek –podpredseda, Jana Feranová – tajomníčka, Elena 

Škvařilová- poradkyňa chovu, Kristína Vaňová – referent pre výstavy, Roman Rakovan – 



referent pre výcvik, Adriana Adamová – hospodár, Ingrid Grznárová – asistent poradcu chovu 

bez hlasu rozhodujúceho. 

Kontrolóri vrhov: Eleňa Škvařilová, Pavel Kuska 

KRK: predseda: P.Balážová, členovia: V. Zelenáková, St. Červeňová 

 

Ad.4 K. Vaňová a R. Horňáková vyhlásili výsledky klubových súťaží „Pes/suka roka 2009, 

Najlepší pracovný hovawart 2009 a Klubový šampión SHK. Oceneným boli odovzdané 

ocenenia. Výsledky súťaží boli po uzávierke uverejnené na web stránke klubu a budú 

publikované v najbližšom Spravodajcovi SHK. 

 

Ad.5  Návrh poradkyne chovu, aby zvod plemeníkov bol povinný minimálne 1x za 3 roky bol 

odsúhlasený 53 hlasmi, zdržal sa: 1, na návrh pána Marcinského sa po diskusií odsúhlasil 

návrh, aby zvod plemenníkov konal pred začiatkom klubovej a špeciálnej výstavy, ale bez 

prítomnosti nominovaných rozhodcov, za návrh: 54 hlasov. 

 

Ad 5.1 Návrh výboru: RTG DBK a lakťov môžu naďalej vyhotovovať a vyhodnocovať 

odporúčané pracoviská (Trnava, Košice) a veterinárne ambulancie, ktoré majú zmluvu so 

SKJ.  Sporné prípady môžu prehodnocovať Prof. MVDr. Ledecký alebo MVDr. Saar 

z Veterinárnej univerzity Košice. Spôsob zapisovania výsledkov RTG z Nemecka zistí p. 

Škvařilová na SKJ. Snímkovanie a vyhodnocovanie RTG chvostov bude možné výlučne na 

pracoviskách vet. Kliniky v Trnave (MVDr. Paška) a Košiciach (MVDr. Ledecký). PCH 

zverejní na webe „vzor“ RTG snímky. Za návrh hlasovalo 53, zdržal sa: 1 

Zodpovedná. PCH, Škvařilová, termín do 15 mája 2010 

V tejto súvislosti upozornila p. Škvařilová na nutnosť vyhotovenia RTG s potvrdením 

veterinárneho lekára okamžite pri strate zubu 

Ad.5.2 oznam o prvej kontrole vrhov bude podľa vyjadrenia SKJ zverejnený do 3 týždňov. 

Zodpovedná poradkyňa chovu, E. Škvařilová. 

Ad.5.3 Na návrh z pléna sa titul klubový šampión bude udeľovať 2x ročne, za hlasovalo 43, 

zdržalo sa 11. Zodpovedná: K. Vaňová 

Ad.5.4 Na návrh p.Kusku bola p. Križová zvolená „Čestnou predsedníčkou SHK! S hlasom 

poradným. Zahlasovalo 53. 

 

Záver. P- Križová poďakovala všetkým za aktívnu účasť, zostávajúcim i odstupujúcim 

funkcionárom klubu za odvedenú prácu a zaželala novému výboru veľa úspechov v práci. 

Stretnuie starého a nového výboru, preberanie dokumentov, spresnenie resp. prerozdelenie 

kompetencií a povinností sa uskutočnia v priebehu mesiaca mája 2010. 

 

Zapísala: S. Červeňová    Verifikátor: A. Adamová 

 

 

 

 


