ZÁPISNICA Z VÝBOROVEJ SCHÔDZE SHK
4.2.2017, ČIERNA VODA
Prítomní:
T. Suchánek, V. Zelenáková, D. Klimáčková, J. Adam, R. Rakovan, K. Vargová,
za KRK:
M. Lukáč, M. Krajčovičová - Dubecová, R. Horňáková
Neprítomný: M. Červeňová
Program:
		
		
		

1) Otvorenie výborovej schôdze									
2) Správa KRK a riešenie návrhov a pripomienok k činnosti klubu					
3) Príprava a propozície na jarný výcvikový tábor, Klubovú výstavu, bonitácia a zvod mladých
4) Rôzne											
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1. Otvorenie Predseda SHK T. Suchánek otvoril výborovú schôdzu SHK krátkym privítaním .
2. Správa KRK a riešenie návrhov a pripomienok k činnosti klubu
		
• M. Krajčovičová Dubecová prijala od členov výboru podklady, ktoré si mailom vyžiadala
			 prinieť na výborovú schôdzu. R. Rakovan odovzdal prihlášky na výcvik za jesenný výcvikový
			 víkend, jarný tábor Duchonka, pretek BVK. V. Zelenáková dodatočne odovzdá zoznam
			 ubytovaných na jarnom tábore Duchonka. D. Klimáčková pošle mailom zoznam
			 vystavovateľov na Klubovej výstave 2016 a sprístupní aj databázu členov klubu za rok 2016.
		
		
Doporučenia, návrhy a dotazy KRK:
		
		
• Zrušiť jednotlivé pokladne v účtovníctve a ponechať len hlavnú pokladňu
		
• Prioritne využívať platby na faktúru a maximálne obmedziť platby v hotovosti
		
• Pri každej akcii SHK sa majú odovzdať všetky prihlášky hospodárovi klubu J. Adamovi a
			 budú predložené ako účtovný doklad M. Krajčovičovej Dubecovej.
		
• na každej akcii SHK odporúča pripraviť čisté tlačivá prihlášok pre tých, ktorí platia
			 na mieste konania akcie.
		
• zvýrazniť v propozíciach a prihláškach výzvu pre členov klubu, aby správne používali
			 variabilné symboly a do poznámky k platbe uviedli svoje meno a účel platby.
		
• neprijímať platby poštovou poukážkou
		
		
Výbor SHK vzal na vedomie doporučenia KRK.
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• Zrušenie jednotlivých pokladní a ponechanie len hlavnej pokladne
• Evidencia prihlášok na akcie SHK a ich odovzdanie hospodárovi
• Pripraviť čisté prihlášky na mieste konania akcie
• Zvýrazniť výzvu o správnom používaní variabilných symbolov
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3) Príprava a propozície na jarný výcvikový tábor, Klubovú výstavu, bonitácia a zvod mladých
		
• Propozície na jarný tábor Duchonka, Klubovú výstavu, bonitáciu a zvod mladých budú
			 zverejnené na klubovom webe najneskôr do 28.2.2017
		
• Z dôvodu konania Medzinárodnej výstavy psov v Lučenci dňa 6.5.2017, sa presúva termín
		 konania Klubovej výstavy SHK na nedeľu 30.4.2017. Miesto konania: Duchonka.
			 Začiatok výstavy o 10.00 hod.
		
• D. Klimáčková informovala výbor SHK a KRK, že stále nie je potvrdený rozhodca na KV.
			 Z pôvodných navrhovaných rozhodcov sa každý ospravedlnil, momentálne je ďaľší
			 rozhodca v riešení. 		
		
• Zvod mladých a bonitácia sa presúva na sobotu 6.5.2017, Miesto konania: Duchonka
		
• R. Rakovan informoval prítomných, že KK Prašice chce usporiadať Branný pretek
			 kynológov v areáli RZ Duchonka, dňa 6.5.2017.
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• K. Vargová má za úlohu preveriť možnosť pojazdného bufetu v deň konania výstavy.
		 V. Zelenáková následne osloví prevádzkara RZ Duchonka, a zistí, či a za akých podmienok je
		 možné zabezpečiť pojazdný bufet a tiež preverí situáciu s hygieneickými zariadeniami v
		 deň konania výstavy.
• Návrh výboru, dať každému vystavujúcemu lístok na nápoj podľa vlastného výberu (káva,
		 čaj, minerálka) spolu so štartovacím číslom.
• Po opakovanej kritike zo strany K. Vargovej na adresu R. Rakovana v organizácii klubových
		 táborov priamo na nich, bola K. Vargová vyzvaná R. Rakovanom na realizáciu najbližšieho
		 tábora, ktorú K. Vargová prijala. Za organizáciu jarného výcvikového tábora Duchonkaland
		 je zodpovedná K. Vargová
• Uzávierky:
10.4.2017 Ubytovanie, strava
				
10.4.2017 Výcvik
				
20.3.2017 I. uzávierka Klubová výstava
				
10.4.2017 II. uzávierka Klubová výstava
• Návrhy na sprievodný program jarného tábor: prednášky (MVDr. Lenka Plášková, M. Lukáč)
		 Športové aktivity: zabezpečí T. Suchánek
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3) Rôzne

• Zabezpečenie výcviku JT, zber prihlášok na výcvik K. Vargová
• Zber prihlášok na tábor V. Zelenáková (ubytovanie + strava)
• Organizácia Klubovej výstavy - K. Vargová
• Ohlásenie akcií na Veterinárnej správe - D. Klimáčková
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•		 J. Adam predložil vyúčtovanie za Dni IHF.

•		 R.Rakovan –Záhorácka liga bude vyúčtovaná po ukončení posledného záverečného preteku
			 v Smolinskom.
•		
		
				
				

Na schôdzu valného zhromaždenia UKK je delegovaný T. Suchánek a R. Rakovn. Pokúsia
sa získať od UKK dotáciu 1000 eur na účely konania MS IHF v stopovaní.
Termín MS IHF je 3.-5.11.2017, miesto konania: Vranov nad Topľou, sponzor: Royal
Canin, Štartovné: 90 eur

•		 Nakoľko sa na jasennom predĺženom víkende Stará Myjava nekonala schôdza výboru,
				 presúva sa strtnutie s webmasterom Milanom Krajčovičom na jarný výcvikový tábor
				 Duchonka a budú na ňom vyjasnené kompetencie ohľadom klubového webu.
•		Na stretnutí výboru počas jarného výcvikového tábora odprezentuje tiež M. Červeňová
				 aktuálny stav databázy SHK.
• Hlasovanie výboru formou e-mailu o:
				 - Schválení bodovacej tabuľky pracovný hovawart SHK 2017
- Rozhodnutí, či sa bude postupovať podľa schválených návrhov Mariána Lukáča
/rozdelenie na psov a suky + pridanie bodov za BGH3 + OB MS/ alebo podľa nového
		 návrhu Mariána Lukáča nerobiť žiadnu retroaktivitu a zachovať pôvodnú tabuľku ktorá
				 bola platná. RETROAKTIVITA ANO / NIE
				 Hlasovanie čleov výboru:
				 Tabuľka rok 2017
Hlasovanie

Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 1
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6:0:1

Prijaté

Tabuľka rok 2016
Hlasovanie

Za: 0 Proti: 5 Zdržalo sa: 2

0:5:2

Nerijaté

Na záver výborovej schôdze predseda SHK T. Suchánek poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprosil
o férové jednanie v konfliktných situáciach. Termín nasledujúcej výborovej schôdze určil predbežne na jarný
výcvikový tábor Duchonka.
V Starej Turej											
Dňa: 8.2.2017											
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Daniela Klimáčková
Tajomník SHK

