
ZÁPISNICA Z VÝBOROVEJ SCHÔDZE SHK
9.10.2016, Ivanka pri Dunaji

Prítomní:  T. Suchánek, V. Zelenáková, D. Klimáčková, Michela Červeňová, K. Vargová, J. Adam, 
  R. Rakovan
za KRK: M. Lukáč, M. Krajčovičová - Dubecová

Program:  1) Zahájenie           1
  2) Správa KRK a riešenie návrhov a pripomienok k činnosti klubu     1-3
  3) Príprava a propozície na jesenný predĺžený víkend - tábor / ČS preteky, bonitácia a zvod  3
  4) Plán akcií na rok 2017         3
  5) Jarný výcvikový tábor + Klubová výstava SHK, delegovanie organizácie a realizačného   3
      teamu jarného výcvikového tábora a Klubovej výstavy SHK
   6) Spravodajca 2/2016          3
  7) Tvorba článku do Kynologickej revue        4
  8) Realizačný team na MS v stopách - november 2017 - info o usporiadaní    4 
  9) Vyhodnotenie Dní IHF v Brne         4
  10) 2% z dane a predloženie potvrdených stanov MV 2016     4
  11) Rôzne           5-6

1. Zahájenie Predseda SHK T. Suchánek otvoril výborovú schôdzu SHK krátkym privítaním a odovzdal 
  slovo predsedovi Kontrolnej a revíznej komisie (KRK) M. Lukáčovi.

2. Správa KRK a riešenie návrhov a pripomienok k činnosti klubu
  • M. Lukáč prezentoval Správu Kontrolnej a revíznej komisie SHK o vykonanej revízii účtov-
   nej evidencie SHK za rok 2015 a zároveň predložil návrhy a doporučenia na odstránenie 
   nedostatkov vedenia účtovnej evidencie klubu a celkového hospodárenia klubu. 
   Na základe Správy KRK sa výbor SHK rozhodol rozviazať spoluprácu s doterajšou účtovníč-
   kou a zároveň požiadal M. Krajčovičovú - Dubecovú, aby prevzala a viedla účtovníctvo SHK. 
   M. Krajčovičová-Dubecová ponuku prijala. Na túto funkciu je plne kvalifikovaná, nastaví 
   účtovný systém podľa platných predpisov a účtovníctvo SHK preberie od 1.1.2017. 
 
  Doporučenia a návrhy KRK:  
  • Viesť skladovú evidenciu reklamných predmetov v účtovnom programe a operatívne 
   sledovať na skladových kartách nárast a úbytok zásob
  •  Na najbližších klubových akciách realizovať za výhodné akciové ceny výpredaj vecí, ktoré
   sú na sklade  
  •  Zrušiť butik 
  
  Výbor SHK vzal na vedomie doporučenie KRK, bude sa snažiť dopredať čo najviac sklado-
  vých zásob, časť z nich bude určená ako sponzoring na klubové akcie a v najkratšom možnom
  termíne bude butik zrušený.

  

VY_ID0910/01
• Evidencia reklamných predmetov  
• Výpredaj skladových zásob z butiku 
• Zrušenie butiku

JA

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté
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 • Evidencia majetku je v niektorých bodoch nejasná. Poškodený majetok je potrebné z
  evidencie majetku vyradiť
 
 • Preniesť evidenciu majetku priamo do účtovného programu, kde je možné evidovať
  obstarávaciu cenu s väzbou na nákupné doklady, miesto uloženia majetku a následne aj
  záznam o vyradení

 Odporučenia KRK k šetreniu klubových financií: 
 
 • znížiť sumu na preplácanie cestovných nákladov 
  Výbor SHK odsúhlasil zníženie sumy na 0,15 eu/ km, a na 0,25 eu/km auto + prívesný vozík
  
 

 
 • KRK odporúča znížiť náklady na rozhodcov exteriéru ubytovaním v areáli, kde sa
  výstava koná. Taktiež doporučuje, aby sa pozývali prednostne rozhodcovia z blízkeho okolia.  
  V prípade potreby tlmočenia z cudzieho jazyka navrhuje KRK využívať schopnosti
  z radov členov klubu.
 
  Výbor SHK súhlasí s návrhom o ubytovaní v areáli. Čo sa týka výberu rozhodcov,
  výbor SHK si ponecháva právo nelimitovať sa pri výbere rozhodcov vzdialenosťou.
  Návrh výboru je pozývať na Klubovú výstavu rozhodcov špecialistov pre plemeno
  prioritne z krajiny pôvodu plemena a na Špeciálnu výstavu rozhodcov z bližšieho
  okolia. Výbor SHK prijal návrh KRK na využívanie vlastných členov v prípade 
  potreby tlmočníckych služieb.

 •  odporučenie KRK znížiť náklady na rozhodcov z výkonu, figurantov a výcvikárov, 
  prioritne pozývať tých, ktorí sú z blízkeho okolia miesta konania výcvikovej akcie, 
  skúšky, preteku, bonitácie
 
 • Predseda KRK upozornil výbor SHK na to, že niektoré uznesenia zo zápisníc nie sú
   uzavreté. Odporúča viesť zoznam otvorených uznesení vo vytvorenom dokumente.
   Ide o uznesenie o vytvorení Diskusného fóra na webe SHK a o uznesenie k aktualizá-
   cii bodovacej tabuľky Pracovný pes / suka roka.
 
 Stanovisko výboru: Diskusné fórum sa vzhľadom na nedostatok prostriedkov a chýbajúceho
 administrátora fóra zriaďovať nebude. 
 Bodovacia tabuľka bude aktualizovaná a zverejnená na webe do 10. dní. Termín: 19.10.2016
 Zodpovedný: R. Rakovan
  
 

 
  

 

 

VY_ID0910/02 • Vyradenie poškodeného majetku z evidencie 
• Prenesenie evidencie majetku do účtovného programu

JA 
MKD

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/03 • Zníženie sumy na preplácanie cestovných nákladov
  na 0,15 eu/km, auto + prívesný vozík 0,25 eu/km

VBR 
SHK

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/04 • Aktualizácia bodovacej tabuľky - súťaž Pracovný pes / suka
roka RR 19.10.2016

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté
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 • KRK vzniesla námietku o chýbajúcej komunikácii s členmi klubu. Navrhuje posielať
   plošne formou mailu upozornenia o klubovom dianí, upozornenia na prichádzajúce 
   akcie, prosbu o darovanie 2% z daní atď..
   Výbor SHK sa zaviazal doplniť do databázy členov všetky dostupné mailové kontakty 
   z členských prihlášok. Zodpovedná: D. Klimáčková + M. Lukáč

3. Príprava a propozície na jesenný predĺžený víkend - tábor
 
 Predĺžený víkend Stará Myjava 17. - 20.11. 2016 
 Organizácia preteku + výcviku: R. Rakovan 
 Rozhodcovia pre ČS pretek: P. Lengvarský, Š. Hamerlík 
 Figurant: Martin Štefek
 Výcvik a príprava na bonitáciu: R. Rakovan 
 Príprava propozícií na ČS pretek: V. Zelenáková
 Grafická príprava: D. Klimáčková
 Príprava propozícií na bonitáciu a zvod mladých: M. Červeňová 
 Bonitačná komisia: P. Lengvarský, E. Škvarilová, R. Rakovan 
 Sponzor: Slovák Ivan - Canvit, TRM, Nutrican 

4. Plán akcií na rok 2017
 Jarný výcvikový tábor  1.5. - 7.5.2017, miesto konania Duchonka
 Klubová výstava  6.5.2017
 Zvod mladých a bonitácia 7.5.2017
 Rozhodca na Klubovú výstavu: M. Kunze, náhradníci: S. Jacobs, H. Ludwig, v prípade
 väčšieho počtu prihlásených psov bude pozvaná aj T. Gargušová (triedy šteniat, dorastu, 
 veteránov, čestná) 
 Bonitačná komisia:   P. Lengvarský, T. Gargušová, R. Rakovan
 Členská schôdza SHK:  5.5.2017

 Letný výcvikový tábor je predbežne určený na termín 28.8. - 3.9.2017 
 Miesto konania:  Podskalie
 Špeciálna výstava   2.9.2017
 Bonitácia a zvod mladých 3.9.2027

 MS IPO IHF v stopovaní:  3.-5.11.2017 Vranov nad Topľou
 
5. Jarný výcvikový tábor + Klubová výstava SHK
 • Organizáciou jarného výcvikového tábora - zberom prihlášok na tábor, ubytovanie, stravu
   a výcvik je poverená V. Zelenáková      
  •   Organizáciou výcviku je poverený R. Rakovan
  • Príprava Klubovej výstavy: zodpovedná K. Vargová
 • Príprava bonitácie a zvodu mladých: zodpovedná M. Červeňová

6. Príprava Spravodajcu 2/2016 
 • Termín uzávierky: 30.11.2016 
 • Termín vydania: do 31.12 2016 

 

VY_ID0910/05 • Doplnenie mailových kontaktov do databázy členov SHK
• Vytvorenie skupiny členov SHK na konte gmail

DK
ML

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/06 • Príprava Spravodajcu DK 30.11.2016

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté
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 Z dôvodu vysokých nákladov na tlač a rozoslanie Spravodajcu navrhuje KRK predložiť na 
 Členskej schôdzi návrh, aby Spravodajca vychádzal len v elektronickej podobe.

7. Tvorba článku do Kynologickej revue

 Článok k 30. výročiu založenia chovu hovawartov na Slovensku je v príprave a vydaný by
 mal byť ku koncu roka 2016 v Kynologickej Revue, na klubovej web stánke, na Facebooko-
 vej stránke, a záujem je uverejniť článok aj v časopise Pes a mačka. 
 Zodpovedný za prípravu článku: V. Zelenáková, T. Suchánek

8. Realizačný team na MS v stopách - november 2017 - info o usporiadaní 

 Informácie k MS IPO IHF v stopovaní prezentoval R. Rakovan. 
 Termín MS:   3.-5.11 2017
 Miesto konania:  Vranov nad Topľou 
 R. Rakovan predstavil program aj finančný plán, časť finančných prostriedkov na náklady by 
 mala byť hradená z príspevku UKK. 
 Program a propozície budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu. 
 Zodpovedný: R. Rakovan

9. Vyhodnotenie Dní IHF

 • M. Červeňová v stručnosti predstavila sumár z rokovaní. V plnom rozsahu bude príspevok 
   zverejnený na klubovej webovej stránke.
 
 •  J. Adam a T. Suchánek sú zodpovední za vyúčtovanie a uzavretie Dní IHF v spolupráci so
   zástupcom Českého hovawart klubu p. Fikejzom. Výsledky budú prezentované na najbliž-
   šom zasadaní výboru SHK na predĺženom výcvikovom víkende na Starej Myjave.

10. 2% z dane a predloženie potvrdených stanov MV 2016

  • T. Suchánek oboznámil prítomných členov výboru SHK a KRK, že stanovy SHK boli riadne
   podané na MV SR a čaká sa na ich registráciu. 
 
 •  Všetky podmienky registrácie SHK ako poberateľa 2% dane z príjmu za rok 2016 sú 
   splnené. 

VY_ID0910/07 • Na členskej schôdzi predložiť členom SHK návrh na 
zrušenie Spravodajcu SHK v tlačovej forme DK 5.5.2017

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/08 • Tvorba článku do Kynologickej revue VZ
TS 31.12.2016

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/09 • Príprava a realizácia MS IPO IHF Vranov nad Topľou RR

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/10 • Vyúčovanie a uzavretie akcie Dni IHF 2016 JA 
TS

17.-20.11 
2016

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté
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11. Rôzne

 • M. Krajčovičová - Dubecová  a M. Lukáč upozornili, že v súčasnosti nie sú vyjasnené 
   pravidlá a kompetencie ohľadom správy klubovej stránky a navrhujú na predĺženom
   výcvikovom víkende prejednať situáciu s doterajším webmastrom M. Krajčovičom.

 
 
 
 • M. Lukáč žiada tiež vyjasniť pravidlá na uverejňovanie príspevkov na facebookovej
   stránke Slovenský hovawart klub. Mali by tu byť zverejňované fotky, videá z klubových 
   akcií, aktuálne informácie a výzvy k členom klubu. Za admina tejto stránky bol navrhnutý
    M. Lukáč 

 • M. Lukáč informoval výbor o tom, že presunul fotky a videá z klubového webu na 
   facebook a youtube, ktoré slúžia ako úložiská a nezaberajú tak priestor na webovej 
   stránke.
   S tým súvisí aj potreba mať od členov klubu povolenie na zverejňovanie fotiek a 
   videí. Kolonka pre súhlas bude doplnená do Členskej prihlášky. 

 • Výbor SHK odsúhlasil organizáciu 2. kola Záhoráckej ligy, ktoré sa bude konať 
   10.12.2016 v KK Senica Čáčov

 • M. Lukáč sa informoval o termíne spustenia Databázy SHK do prevádzky. 
   M. Červeňová odprezentuje aktuálny stav databázy na Predĺženom víkende Stará 
   Myjava. 

  • K. Vargová dala návrh na rozdelenie súťaže Pracovný pes roka na Pracovný pes a Pracovná 
   suka roka. Výbor jej návrh schválil hlasovaním:  
        
  • Taktiež sa hlasovalo o návrhu zrušiť rozdelenie Pracovný pes roka na slovenských
    a zahraničných členov. Súťaž je po hlasovaní vo forme: Pracovný pes roka / Pracovná suka  
   roka

       

VY_ID0910/11 • Prejednať správu klubovej web stránky s webmasterom  
M. Krajčovičom

VBR 
SHK

17.-20.11
2016

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/13
• Doplnenie Členskej prihlášky o kolonku: Povolenie na zve-
rejňovanie fotiek a videí na klubovej stránke, facebookovej 
stránke, youtube, Spravodajcovi. SHK

MČ

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/12 • Admin facebookovej stránky Slovenský hovawart klub je 
M. Lukáč ML

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/14 • Prezentácia aktuálneho stavu Databázy SHK MČ 17.-20.11 
2016

Hlasovanie Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 7 : 0 : 0 Prijaté

VY_ID0910/15

• Rozdelenie súťaže na Pracovný pes a Pracovná suka roka
• Zrušenie rozdelenia Pracovný pes /suka na Slovenských a 
zahraničných účastníkov súťaže
• Súťaž je v novej forme: Pracovný pes a Pracovná suka roka

VBR 
SHK 1.1.2017

Hlasovanie Za: 6 Proti: 1 Zdržalo sa: 0 6 : 1 : 0 Prijaté
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 • M. Lukáč navrhol v bodovacej tabuľke Pracovný pes roka SHK ohodnotiť účasť na
   MS Obedience 30 bodmi. R. Rakovan navrhol polovičný počet 15 bodov a dal o tomto návrhu
   hlasovať. 

 • Na záver predseda SHK Tibor Suchánek poďakoval všetkých prítomným za účasť a 
   zasadanie výboru ukončil. Najbližšie zasadanie výboru sa bude konať vrámci predĺženého 
   výcvikového víkendu na Starej Myjave 17.-20.11.2016

V Starej Turej, 12.10.2016       Vypracoval: Daniela Klimáčková
              tajomník SHK

-6-

VY_ID0910/16 • Ohodnotenie účasti na MS Obedience 15. bodmi v bodova-
cej tabuľke súťaže Pracovný pes roka SHK

VBR 
SHK 1.1.2017

Hlasovanie Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 1 6 : 0 : 1 Prijaté


