
Zápisnica z Výročnej členskej schôdze SHK, 22.4.2016

Program:

I.  Otvorenie
II.  Správa o hospodárení za rok 2015
III. Správa o chove za rok 2015
IV.  Návrh výboru SHK na schválenie poskytovania chovateľského servisu SHK nečlenom a 
 jeho podmienok (na základe odporúčania UKK), príloha 1
V.  Návrh výboru SHK na aktualizáciu / zosúladnie stanov SHK, príloha 2
VI.  Návrh výboru SHK na doplnenie organizačného poriadku SHK, príloha 3
VII.  Návrh HPCH na zmenu v Chovateľskom poriadku: Zvod plemenníkov, príloha 4
VIII. Voľby do výboru a kontrolnej a revíznej komisie
IX. Informácie z Ůnie kynologických klubov
X.  Rôzne

I.   Výročnú ČS zahájil predseda SHK T. Suchánek  a súčasne poveril S. Červeňovú
 vedením VČS. Zapisovateľ: Daniela Klimáčková, Prítomní: 47 členov SHK podľa
 prezenčnej listiny

 Tibor Suchánek odovzdal slovo výcvikovému referentovi R. Rakovanovi a figurantom 
 J. Urbanovi a M. Štefekovi, ktorí v krátkosti zhrnuli priebeh výcvikového týždňa
 a vyslovili poďakovanie a pochvalu podpredsedníčke SHK V. Zelenákovej za prípravu 
 a technickú podporu jarného výcvikového tábora  

 S. Červeňová predstavila zúčastneným členom program VČS

II.  Hospodár klubu J. Adam predniesol správu o hospodárení za rok 2015 (príloha 1)

III.  HPCH M. Červeňová prezentovala správu o chove za rok 2015 (príloha 2)

IV.  Návrh na poskytovanie chovateľského servisu nečlenom SHK (príloha č. 3)
 Pripomienka č. 1: G. Kusková predniesla návrh, aby boli podmienky zvodu mladých pre
 členov aj nečlenov SHK rovnaké 
 V. Zelenáková reagovala na pripomienku, že návrh zmluvy pre nečlenov vrátane podmie-
 nok zvodu mladých vychádza z doporučení Únie kynologických klubov
 M. Babíková podporila pripomienku G. Kuskovej, aby ostali podmienky zvodu mladých 
 rovnaké ako doposiaľ, bez ohľadu na členstvo resp. nečlenstvo v klube.

	 Pozmeňujúci	návrh	č.	1:		ponechanie	 rovnakej	 ceny	 za	 zvod	mladých	 pre	 členov	 aj	
	 nečlenov	SHK
 Hlasovanie
 Za:  47
 Proti:  0
 Zdržal sa: 0
 Pozmeňujúci návrh č. 1 bol jednomyseľne prijatý

 Hlasovanie za Návrh na poskytovanie chovateľského servisu nečlenom SHK s 
 pozmeňujúcim návrhom č. 1:
 Za:  47
 Proti:  0 
 Zdržal sa: 0 
 



Uznesenie č.1: Návrh na poskytovanie chovateľského servisu nečlenom SHK s pozmeňujú-
cim návrhom č. 1 bol jednomyseľne prijatý. (Cena za zvod mladých ostáva na úrovni 5 eur, 
pri platbe na mieste 10 eur)

V. Návrh výboru SHK na aktualizáciu / zosúladnie stanov SHK, (príloha 4)
 Nikto z prítomných nemal pozmeňujúce návrhy 
 Hlasovanie:
 Za:  46
 Proti:  0
 Zdržal sa: 1

Uznesenie č.2: Návrh výboru SHK na aktualizáciu / zosúladnie stanov SHK (príloha č. 4) bol
prijatý v plnom rozsahu

VI. Návrh výboru SHK na doplnenie organizačného poriadku SHK, (príloha č.5)

 Pripomienka č. 1: M. Babíková upozornila na nesúlad (preklep) v texte, kde sa rôznia 
 údaje o konaní Výročnej členskej schôdze a volieb do výboru SHK. Na jednom mieste sa
 uvádza párny rok, kedy sa koná VČS s voľbami a na inom mieste v texte sa uvádza nepár-
 ny rok. 
 M. Červeňová, ktorá návrh pripravovala sa ospravedlnila a znenie návrhu upraví do správ-
 nej formy: Výročná členská schôdza a voľby do výboru SHK sa uskutočňujú vždy v párnom
 roku.
 Hlasovanie:
 Za:  47
 Proti:  0
 Zdržalo sa: 0

Uznesenie č.3: Návrh výboru SHK na doplnenie organizačného poriadku SHK, (príloha č.5)
bol jednomyseľne prijatý v plnom rozsahu. M. Červeňová opraví chybu v texte.

VII. Návrh HPCH na zmenu v Chovateľskom poriadku: Zvod plemenníkov, (príloha č. 6)

 Pripomienka č. 1: M. Babíková navrhla, aby sa plemenníci aspoň raz do troch rokov od boni-
 tácie predviedli na zvode plemenníkov, klubovej alebo špeciálnej výstave hovawartov.
 M. Babíková navrhuje, aby nešlo o povinnosť, ale odporúčanie pre majiteľov krycích psov 
 na báze dobrovoľnosti, ako motivácia propagovať plemenníkov, s cieľom predviesť ich
 chovateľom / majiteľom chovných sučiek. 
 Hlasovanie za zmenu v Chovateľskom poriadku: Zvod plemenníkov s odporúčaním na 
 predvedenie plemenníka na  zvode plemenníkov, klubove alebo špeciálnej výstave 
 hovawartov aspoň raz za tri roky od bonitácie plemenníka:
 Za:  35
 Proti:  7
 Zdržalo sa: 5
 
Uznesenie č.4: Návrh na zmenu v Chovateľskom poriadku v časti Zvod Plemeníkov bol 
prijatý.
Zvod plemenníkov nie je povinný, majiteľom krycích psov sa odporúča vo vlastnom 
záujme predviesť krycieho psa aspoň raz za tri roky od bonitácie, na klubovej resp. 
špeciálnej výstave hovawartov alebo na zvode plemenníkov .



VIII. Voľby do výboru SHK

 VIII.1 S. Červeňová navrhla za členov mandátovej a volebnej komisie: A. Krajčíkovú, 
 A. Adamovú a I. MÜllner 
 Hlasovanie:
 Za:  46
 Proti:  0
 Zdržal sa: 1

 VIII.2 S. Červeňová predstavila kandidátov na členov výboru SHK
 Kandidát na predsedu: T. Suchánek
 Kandidát na podpredsedu: V. Zelenáková
 Kandidát na tajomníka: Daniela Klimáčková
 Kandidát na hlavného poradcu chovu: M. Červeňová
 Kandidát na hospodára: Juraj Adam
 Kandidát na výstavného referenta: K. Vargová
 Kandidát na výcvikového referenta: R. Rakovan

 p. Ďuriška navrhol do funkcie predsedu SHK Mgr. Martinu Babíkovú, tá s kandidatúrou 
 súhlasila.

 Po odovzdaní hlasovacích lístkov pristúpila mandátová komisia k spočítaniu hlasov.
 Voľby do výboru SHK: 
 Predseda SHK:  Tibor Suchánek   25 hlasov za  22 hlasov proti
     Martina Babíková  22 hlasov za  25 hlasov proti
 Podpredseda SHK:  Viera Zelenáková  42 hlasov za  5 hlasov proti
 Tajomník SHK:  Daniela Klimáčková  47 hlasov za  -
 Hlavný poradca SHK: Michaela Červeňová 47 hlasov za  -
 Hospodár SHK:  Juraj Adam   45 hlasov za  2 hlasy proti
 Výstavný referent:  Katarína Vargová  47 hlasov za  -
 Výcvikový referent:  Roman Rakovan  42 hlasov za  5 hlasov proti

 VIII.3 Voľba kontrolnej a revíznej komisie
 S. Červeňová navrhla komisiu v zložení: M. Lukáč, R. Horňáková, M. Krajčovičová-Dubecová
 Hlasovanie:
 Za:  43
 Proti:  0
 Zdržalo sa: 4

Uznesenie č. 5: Výbor SHK na nasledujúce volebné obdobie bol zvolený v zložení: Tibor 
Suchánek, Viera Zelenáková, Daniela Klimáčková, Michaela Červeňová, Juraj Adam, 
Katarína Vargová, Roman Rakovan
Revízna a kontrolná komisia pre nasledujúce volebné obdobie bude pracovať v zložení: 
Marián Lukáč, Rita Horňáková, Magdaléna Krajčovičová - Dubecová

IX. Informácie z Únie kynologických klubov
 T. Suchánek predniesol stručnú správu, SHK sa pokúsi získať z UKK finančnú dotáciu na 
 usporiadanie MS IHF v stopovaní 2017
 - Predsedníčka zboru rozhodcov G. Ridarčíková vyzvala kluby, aby nahlásili kandidátov na 
 rozhodcovské skúšky. Za SHK sa prihlási M. Červeňová



X. Rôzne

 A. Petrová sa prihlásila s otázkou, či môže byť súčasťou webovej stránky SHK databáza 
 hovawartov. 
 Odpovedali M. a S. Červeňové: databáza je v štádiu napĺňania údajov, v prevádzke by 
 mohla byť do konca r. 2016

 T. Suchánek vyzval prítomných, aby sa zúčastnili v čo najväčšom počte Dní IHF, ktoré SHK
 organizuje spoločne s Českým hovawart klubom v Brne a budú spojené s 30. výročím 
 chovu hovawartov v Čechách aj na Slovensku.

 G. Kusková: prečo je na stránke SHK výzva k členom klubu, aby darovali SHK svoje 2 % 
 dane z príjmu, ak ich nie je možné odviesť z dôvodu zanedbania nahlásenia SHK za prijí-
 mateľa tejto dane. 
 T. Suchánek sa všetkým prítomným ospravedlnil a prisľúbil nápravu.
 
 M. Lukáč vyzval všetkých prítomných členov, aby si premysleli, čo im po obsahovej strán-
 ke chýba na klubovej web stránke, čo by od webu očakávali a aby mu adresovali prípad-
 né návrhy na vylepšenie
 
 p. Hudok sa zaujímal o to, prečo nie sú zverejňované výsledky výstav.
  D. Klimáčková a M. Červeňová pripomenuli pravidlá webu, že kompletné výsledky výstav
 konaných na Slovensku nájdu členovia na www.dogshow.sk. Výsledky Klubových resp. 
 Špeciálnych výstav SHK sú kompletne zverejňované na klubovom webe, výsledky zahra-
 ničných výstav sa zverejňujú, len pokiaľ sú dodané kompletné výsledky danej zahraničnej 
 výstavy (pre plemeno hovawart) 

 Nikto z členov sa už do diskusie neprihlásil, preto S. Červeňová uzavrela VČS, poďakovala
 mandátovej komisii aj všetkým prítomným za aktívnu účasť a popriala zdravie a šťastie 
 členom aj ich hovíkom.

 V Starej Turej, dňa 26.4.2016   Vypracoval:  Daniela Klimáčková
               Tajomník SHK


