ZÁPISNICA Z VÝBOROVEJ SCHÔDZE SHK
13.5.2016 Dunajská Lužná
Prítomní:
Tibor Suchánek, Daniela Klimáčková, Katarína Vargová, Roman Rakovan, Juraj Adam
Ospravedlnili sa: Viera Zelenáková, Michaela Červeňová
Za revíznu komisiu prítomní: Magdaléna Dubecová - Krajčovičová, Rita Horňáková
Program:

1) Zahájenie
2) Krátke vyhodnotenie Jarného výcvikového tábora a sprievodných akcií
3) Príprava Spravodajcu 1/2016 a termín uzávierky
4) Príprava Dní IHF a propagačných a reklamných materiálov
5) Doplnenie plánu akcií na rok 2016
6) Web stránka SHK
7) Ostatné
8) Správa Revíznej komiesie

		1) T. Suchánek privítal zúčastnených členov výboru aj revíznej komisie.
		
		2) R. Rakovan a K. Vargová predložili kompletné vyúčtovanie za výcvik a výstavu,
J. Adam doloží vyúčtovanie za Jarný výcvikový tábor dodatočne.
K. Vargová upozornila, že treba nahlásiť zmenu adresy klubu u všetkých dodávateľov, ktorí
vystavujú faktúry SHK.
		3) Uzávierka zasielania podkladov do Spravodajcu 1/2016 je 15.6.2016, zodpovedná
za prípravu Spravodajcu je D. Klimáčková.
Členovia Revíznej komisie vzniesli pripomienku ohľadom evidencie členov SHK, nakoľko
stále pretrvávajú nepresnosti v evidencii.
Výbor sa dohodol na tom, že členov do Databázy členov SHK nahráva J. Adam na základe
uhradeného členského poplatku a adresy dopĺňa D. Klimáčková na základe evidovaných
prihlášok do SHK.
D. Klimáčková zároveň pošle na korektúru databázu členov pred   tlačou Spravodajcu
ostatným členom výboru a revíznej komisie, ktorí overia správnosť údajov.
- Nakoľko sa v roku 2016 po prvý raz evidujú žiadosti o členstvo v SHK od „tretieho
rodinného príslušníka“, výbor SHK sa uzniesol na tom, že s platnosťou od 13.5.2016 môže
byť prihlásený za člena SHK za zvýhodnenú sumu 8 eur len jeden rodinný príslušník.
Platí model: 1 riadny člen 20 eur, 2. rodinný príslušník 8 eur, spolu 28 eur. Ak má záujem
vstúpiť do SHK aj tretí rodinný príslušník, suma za členské bude 20 eur.
Zároveň sa výbor uzniesol na tom, že v prípade členstva 1 člen + 1 rodinný príslušník sa
bude zasielať len 1 ks Spravodajcu SHK.
		4) T. Suchánek informoval o tom, že v najbližších dňoch sa bude zakladať podúčet vo
Fiobanke, zodpovední: T. Suchánek, J. Adam.
- R. Rakovan predstavil projekt Obedience ako sprievodnej akcii Dní IHF. Cena štartovného
bola stanovená na 65 eur.
		

- J .Adam informoval, že priestory v KK Zetor budú za poplatok sprístupnené aj komerčným
stánkom.
		
- J. Adam navrhol, aby boli prerozdelené jednotlivé úlohy spojené s prípravou Dní IHF  na
členov výboru. Vypracuje: T. Suchánek.
Členovia výboru budú aktívne do zoznamu zasahovať a zapisovať, ktoré úlohy sú už
vypracované.
Z propagačných materiálov sú už vyhotovené perá, ďalej sa pripravujú foldre (zakladače)
a budú sa pripravovať tričká pre personál na Dňoch IHF.

		

5) T. Suchánek oslovil výcvikového a výstavného referenta, či bude zaradený do plánu akcií
na rok 2016 ešte výcvikový víkend a špeciálna výstava.
R. Rakovan - neplánuje žiaden výcvikový víkend mimo plánu akcií na r. 2016
K. Vargová prezentovala zistené informácie ohľadom Špeciálnej výstavy. Pôvodná myšlienka
usporiadať Špeciálnu výstavu v priebehu októbra v Agility hale v Pezinku sa nebude môcť
realizovať z dôvodu vysokej ceny za prenájom haly.
T. Suchánek navrhol začleniť Špeciálnu výstavu do Novembrového predĺženého víkendu.
D. Klimáčková je poverená zistiť, či sa môže ŠV uskutočniť v deň štátneho sviatku
17.11.2016. Ak by to na UKK schválili, bude sa konať ŠV v areáli RZ Stará Myjava.
Ak to nebude povolené, tak K. Vargová navrhuje osloviť majiteľov výcvikového areálu.
Veľký Lapáš, prípadne hľadať inú alternatívu.
		6)   Členovia výboru diskutovali o návrhu M.Lukáča na prerobenie klubovej web stránky.
Nakoľko zatiaľ nieje známy rozpočet, potrebný na navrhovanú prerábku, výbor rozhodol
(vzhľadom na predpokladané výdavky SHK: IHF dni 2016, MS IPO-FH IHF 2017), že
administrácia stránky bude aj naďalej prebiehať ´svojpomocne´ za pomoci webmastera
a poverených členov výboru. Pokiaľ M. Lukáč vie a je ochotný zefektívniť existujúcu
stránku, prípadne vypomôcť s jej administráciou, výbor jeho aktivitu podporí a poskytne mu
potrebné prístupy.
		
		7) J. Adam a T. Suchánek navrhli zvýšiť poplatky za výstavu pre členov klubu na
20 eur / 1. uzávierka, 30 eur / 2. uzávierka a poplatok za výcvik na výcvikovom tábore na
50 eur / týždeň.
Všetci prítomní s návrhom súhlasili.
- Textu prihlášky na výcvikový tábor bude preformulovaný z „ je povinný“ na „odporúčame“
výcvik v trvaní minimálne 3. dní
- R. Rakovan predstavil návrh na spoluprácu SHK so Záhoráckou ligou pre rok 2017.
Konkrétne podrobnosti upresní v septembri 2016. Miesto konania ligy by bol areál
RZ Fantázia Stará Myjava.
		8) M. Dubecová- Krajčovičová predniesla správu Revíznej komisie, ktorá zasadala 1.5.2016
a predložila vyhotovenú zápisnicu a plán činnosti revíznej komisie.
RK zistila nepresnosti v informáciách na klubovej stránke a žiada o nápravu. Zodpovedná za
vykonanie opráv: M. Červeňová + M. Krajčovič. Termín: 30.6.2016
M. Dubecová-Krajčovičová prebrala 13.5.2016 od hospodára klubu J. Adama účtovné
dokumenty za rok 2015 a zároveň si vyžiadala predložiť aj účtovné doklady za rok 2014.
		
- RK žiada vytvoriť na klubovej stránke sekciu „Správy revíznej komisie“, kde budú členom
SHK prezentovať svoju činnosť a zistenia. Za prípravu a spravovanie sekcie bude zodpovedný M. Krajčovič.
V Starej Turej, dňa 16.5.2016
Klimáčková Daniela
										 Tajomník SHK

