
Výročná členská schôdza SHK 21.5.2022 Duchonka 

PROGRAM VČS: 

1. Otvorenie schôdze 

2. Vyhodnotenie letného výcvikového tábora 

3. Správa o hospodárení za rok 2021 

4. Správa RKK za rok 2021 

5. Vyhodnotenie jarného výcvikového tábora '22 a info o LVT  

6. Úprava - doplnenie bonitačnej karty 

7. Rôzne 

8. Voľby výboru  a kontrolnej a revíznej komisie SHK. 

1.)  Otvorenie schôdze: 

Podpredseda Dušan Jurkovič na členskej schôdzi privítal všetkých prítomných a navrhol, aby členskú 
schôdzu viedla Viera Zelenáková. Podľa prezenčnej lis`ny sa „Výročnej členskej schôdze“ zúčastnilo 41 
členov (39 prítomných + dvaja v zastúpení). V. Zelenáková dala hlasovať za schválenie programu VČS.  

Za:         41 

Pro`:      0 

Zdržali sa: 0 

2.) Správa o hospodárení SHK za rok 2021: 

Ľubomíra Dujsíková predniesla správu o hospodárení Slovenského Hovawart klubu v roku 2021     

Príloha č. 1 

3.) Správa o chove za rok 2021: 

Správu o chove za rok 2021 predniesla poradkyňa chovu Daniela Klimáčková: 

Príloha č.2 

4.) SPRÁVA RKK ZA ROK 2021 

V. Zelenáková predniesla správu: 

RKK nenašla pri zisťovaní neoprávnené alebo nehospodárne nakladanie s majetkom alebo peniazmi 

Slovenského hovawart klubu. 



RKK v roku 2021 nemusela riešiť konanie  členov výboru a členov klubu pro` stanovám SHK. 

  

5.) Vyhodnotenie jarného výcvikového tábora 2022: 

Výcvikový referent Jaroslav Bacigál zhodno`l: 

Na výcvik sa prihlásilo 36 psov. 

Do jedného roku 11 do dvoch rokov 12, traja dospelí  jedinci. 

Na bonitáciu cvičilo 7 psov, psy a sučky sa javia, že sú pripravení na bonitáciu. 

Výcvik  sa konal po skupinách, pričom bola vytvorená aj skupina s neposlušníkmi, ktorí cvičili 
socializáciu. 

Bonusom JVT bola výborná prednáška o reprodukcii psov. 

Prednášku predniesol MVDr  Stefanizzi, je možné urobiť druhý diel prednášky urobiť na LVT Stará 
Myjava. 

Letný výcvikový tábor sa uskutoční v termíne od 12. do 18. septembra 2022 v Starej Myjave. 

15. septembra 2022 sú naplánované v rámci LVT skúšky podľa medzinárodného skúšobného 
poriadku. 

6.Úprava - doplnenie bonitačnej karty.  

D.Klimáčková predniesla: 

Návrh úpravy bonitačnej karty 

Členovia výboru Daniela Klimáčková (hlavný poradca chovu), Jaroslav Bacigál (výcvikový referent), 
Katarína Vargová (výstavný referent) a Monika Grolmusová (delegátka IHF) predkladajú na schválenie 
členom SHK návrh úpravy bonitačnej karty, a to hlavne z dvoch dôvodov: 

1) Pri exteriérovej čas` naráža hlavný poradca chovu a rozhodcovia pre exteriér u niektorých jedincov 
na vady, ktoré v Bonitačnej karte nie sú dostatočne alebo vôbec popísané, a tým vznikla prak`cká 
potreba ich do nej zahrnúť.  

2) Pri čas` povahovej sa bonitačná komisia stretáva s opakovanými výhradami rozhodcov pre výkon, 
že súčasné znenie jednotlivých bodov (A-E) je vágne, obsahuje sporné opisy situácií, nevys`huje 
dobre realitu a teda spôsobuje problém pri prideľovaní známok tomu-ktorému jedincovi, obzvlášť pri 
hodnotení stretu s figurantom. Rovnako vnímame potrebu samostatného hodnotenia a odlíšenia  

bonitačného kódu jedincov, pri ktorých sa majiteľ rozhodne o prevedenie bonitácie aj so zákusom do 
ochranného rukáva. 

Obsah ani priebeh bonitácie sa úpravou bonitačnej karty nemenia. Zmena sa bude týkať hodnotenia 
povahovej čas`, namiesto troch známok hodnotenia povahy sa v novom návrhu uvádzajú známky 
štyri.  

Príloha č.3 



M. Lukáč požiadal úpravu návrhu nasledovne: Ak zahlási psovod že robí bonitáciu so zákusom ukončí 
povahovú časť bonitácie  podľa SVV a to príkazom na pustenie rukávu. 

Hlasovanie za úpravu a doplnenie bonitačnej karty platnej od LVT 2022: 

Za:           41 

Pro`:         0 

Zdržali sa: 0 

7.) Rôzne: 

Hospodárka klubu L. Dujsíková navrhla z dôvodu zvyšovania nákladov, zvýšiť ceny poplatkov klubu 
nasledovne: 

Zvod mladých:   10 € 

Bonitácia: 30 € 

Vystavenie krycieho listu: 5 € 

Expresné vystavenie krycieho listu: 25 € 

Cestovné náhrady: 0,40 €/km 

Cestovné náhrady auto s prívesným vozíkom: 0,50 €/km 

V. Zelenáková dala hlasovať: 

Za:           41 

Pro`:         0 

Zdržali sa: 0  

M.Lukáč navrhol cez klubovú web.stránku osloviť členov ktorý majú záujem o výpomoc a spoluprácu 

v klube, aby napísali mail členovi výboru s ponukou spolupráce. Oslovený prizve člena a usmerní ho. 

8.) Voľby výboru SHK a Kontrolnej a revíznej komisie SHK: 

V.Zelenáková navrhla do volebně komise: 

Veroniku Sládkovičovú 

Aklenu Žugecovú 

Evu Rozborilovú 

Tie s návrhom súhlasili. 

Hlasovanie: 

Za:          41 



Pro`:        0 

Zdržal sa: 0 

V.Zelenáková dala hlasovať aby voľby výboru a RKK boli verejné: 

Za:             41 

Pro`:           0 

Zdržali sa:   0 

Hlasovanie voľby predsedu SHK: 

Pán Tibor Suchánek súhlasí, že ešte jedno volebné obdobie bude ochotný vykonávať funkciu 
predsedu SHK. 

Hlasovanie za Tibora Suchánka do funkcie predsedu SHK: 

Za:           41 

Pro`:         0 

Zdržali sa: 0 

D.Klimáčková navrhla za podpredsedu Moniku Grolmusovú, ktorá s kandidatúrou súhlasila. 

Hlasovanie za Moniku Grolmusovú do funkcie podpredsedu SHK: 

Za:           40 

Pro`:         0 

Zdržali sa: 1 

Kandidá` do výboru SHK sú doterajší členovia výboru a to hospodár -L.Dujsíková, Výstavný referent - 
K.Vargová, Výcvikový referent - J.Bacigál, Hlavný poradca chovu - D.Klimáčková a tajomník - J.Adam  

Hlasovanie za doterajší výbor SHK(do funkcií hospodár, výstavný ref.,výcvikový ref.,hlavný poradca 
chovu a tajomník): 

Za:           36 

Pro`:         0 

Zdržali sa: 5 

Voľba kontrolnej a revíznej komisie: 

Navrhnuz kandidá`: Viera Zelenáková, Rita Horňáková, Dušan Jurkovič 

Hlasovanie za RKK: 

Za:           40 



Pro`:         0 

Zdržali sa: 1 

Výsledky volieb:   

Predseda:                         Tibor Suchánek 

Podpreseda:                    Monika Grolmusová 

Hospodár:                        Ľubomíra Dujsíková 

Výstavný referent:          Katarína  Vargová, 

Výcvikový referent -       Jaroslav Bacigál, 

Hlavný poradca chovu : Daniela  Klimáčková  

Tajomník:                          Juraj Adam  

Revízna a kontrolná komisia: 

Viera Zelenáková 

Rita Horňáková 

Dušan Jurkovič 

Vyhlásenie Mandátovej a volebnej komisie: 

Voľby výboru SHK a Kontrolnej a revíznej komisie SHK 4.9.2020 v Starej Myjave prebehli v súlade so 
stanovami klubu SHK. 

 V Duchonkalande  21.5.2022  

Juraj Adam Hospodár SHK 

  

  


