ZÁPISNICA Z VÝBOROVEJ SCHÔDZE SHK
12.11.2017, Ivanka pri Dunaji
Prítomní:
za KRK:
Program:

T. Suchánek, V. Zelenáková, D. Klimáčková, K. Vargová, M. Červeňová, R. Rakovan,
J. Adam
M. Lukáč, R. Horňáková
1) Plán akcií SHK na rok 2018 - aktualizácia
2) Jarný výcvikový tábor Duchonka - aktualizácia
3) Spravodajca SHK
4) MS IPO FH IHF 2017 - vyhodnotenie
5) MS IPO IHF 2018
6) Rôzne

1)
Predseda SHK T. Suchánek otvoril výborovú schôdzu SHK krátkym privítaním.
		Plán akcií na rok 2018		
Klubová výstava: 15.4.2018, miesto konania: vo výbere
Jarný výcvikový tábor SHK v r. 2018: miesto konania Duchonka
		Termín JVT 2018: 29.4. - 5.5. 2018
Výročná členská schôdza: 4.5.2018
MS IPO IHF 2018: 20 - 22.4.2018
Letný výcvikový tábor, termín: 26.8. - 2.9.2018
Miesto konania: Duchonka - za rezerváciu areálu je zodpovedná V. Zelenáková
Špeciálna výstava: 1.9.2018
Bonitácia a zvod mladých: 2.9.2018
2)

Termín JVT 2018: 29.4. - 5.5. 2018 		
Organizáciou tábora je poverená V. Zelenáková.
Organizáciou výcviku je poverený R. Rakovan.
Organizáciou Klubovej výstavy je poverená K. Vargová.
Organizáciou Výročnej členskej schôdze je poverená D. Klimáčková. Termín: 4.5.2018
		ZMENA! Klubová výstava sa bude konať 15.4.2018, miesto konania bude upresnené
dodatočne. Rozhodca: M. Kunze (Nemecko)
Bonitácia: termín 5.5.2018, bonitačná komisia bude v zložení: V. Ružička - E. Škvarilová R. Rakovan
Na základe návrhu KRK prizvať ako bonitačného rozhodcu pre povahu rozhodcu z bližšieho
okolia miesta konania bonitácie, bude oslovený p. V. Ružička. Oslovením a pozvaním
p. Ružičku je poverená V. Zelenáková
3)

Spravodajca SHK
Do 15.1.2018 budú zaslané kompletné podklady D. Klimáčkovej. Termín vydania
Spravodajcu SHK: február 2018

4)
MS IPO FH IHF 2017
		R. Rakovan stručne zhrnul priebeh majstrovstiev, titul Majster sveta nebol udelený žiadnemu
súťažnému tímu, nakoľko nikto nedosiahol bodové minimum.
Nemecká výprava bola nespokojná s priebehom záverečného vyhodnotenia MS.
Viacerí pretekári boli nespokojní s ubytovaním a slávnostným rautom.
Sťažnosti sa organizátori snažili riešiť na mieste.
M . Lukáč: z reakcií zúčastnených pretekárov vyplynulo, že samotnému preteku sa nedalo
nič vytknúť, organizačne (terény, rozhodcovia, výkony šlapačov..) bol pretek zvládnutý
výborne.

Sťažnosti zúčastených sa vzťahovali hlavne na ubytovanie, stravu a raut a tomu sa dalo
predchádzať. Ako závažný nedostatok uviedol fakt, že v propozíciach nebol uvedený
telefonický kontakt na organizátora preteku.
Veľmi pozitívne zhodnotil online sledovanie Majstrovstiev IPO FH IHF na portáli
ecanis.cz, avšak vníma ako neprofesionálne vyjadrenia organizátorov Majstrovstiev k
pretekárom a pribehu preteku na tomto portáli.
Výbor SHK spolu s KRK poveril R. Rakovana napísaním vyjadrenia k vzniknutej situácii
(ohľadom horšej kvality ubytovania a stravovania) a ospravedlnenia všetkým zúčastneným
pretekárom.
R. Rakovan zaujal stanovisko, že oficiálne vyjadrenie k priebehu MS príde až po tom, ako
bude mať k dispozícii vyjadrenia oboch rozhodcov.
Ku sťažnostiam na ubytovanie a stravu sa vyjadril tak, že následné akcie organizované SHK
budú už len s doporučením na ubytovanie a SHK ho nebude zastrešovať.
Finančné vyhodnotenie MS IPO FH IHF: príjem 6546 eur, výdaj 7207 eur, rozdiel - 1561 eur.
5)

MS IPO IHF 2018, 20.-22.4.2018
Predseda SHK T. Suchánek položil otázku, či sa na základe toho, ako prebehol pretek
MS IPO FH IHF zmenil názor členov výboru SHK na organizáciu budúcoročných
MS IPO IHF.
		
M. Lukáč potvrdil, že si trúfa zorganizovať tento pretek v spolupráci s K. Houškovou a
R. Rakovanom.
Avšak len prípravnú časť, nakoľko v priebehu samotného preteku nebude k dispozícii,
nakoľko bude štartovať na tomto podujatí ako pretekár. Vzniká tak otázka, kto bude
zodpovedný za samotný priebeh MS IPO IHF 2018. M. Lukáč uviedol, že si zodpovednú
osobu dokáže zabezpečiť za finančnú odmenu.
M. Lukáč vyjadril nespokojnosť s faktom, že mu neboli dodané včas podklady k návrhu
finančného rozpočtu na MS IPO IHF zo strany R. Rakovana, tieto mu boli poslané na mail
tesne pred začatím výborovej schôdze a nemal sa čas s nimi oboznámiť a preto ani
zodpovedne k nim vyjadriť.
Nakoľko viacerí členovia výboru SHK a tiež KRK na základe nových informácií nesúhlasili
so súbežným konaním MS IPO IHF spolu s Česko - Slovenským pretekom hovawartov, dal
predseda SHK hlasovať.
Hlasovanie za nezlučitelnosť MS IPO IHF a Česko-Slovenského preteku:
Súhlasíte s organizáciou MS IPO IHF spoločne s ČS pretekom?
za: 1 (R. Rakovan)
proti: 3 (M. Červeňová, K. Vargová, T. Suchánek)
zdržali sa: 3 (D. Klimáčková, V. Zelenáková, J. Adam)
		Členovia výboru SHK neodsúhlasili súbežné konanie oboch akcií v jednom termíne a tým
sa zmenilo rozhodnutie z Výborovej schôdze konanej 1.9.2017 v Podskalí, kde členovia
výboru SHK podporili myšlienku organizácie MS IPO IHF spoločne s ČS pretekom.
R. Rakovan po hlasovaní výboru odmietol organizovať MS IPO IHF 2018 a prevziať
zodpovednosť za dodržanie finančného rozpočtu na toto podujatie. Avšak vyjadril ochotu byť
nápomocný pri organizácii M. Lukáčovi.
		M. Lukáč sa k vzniknutej situácii vyjadrí do 15.12.2017 kedy definitívne potvrdí alebo
zamietne svoju angažovanosť v organizácii MS IPO IHF 2018.

6)

Rôzne
V. Zelenáková dala návrh, aby bola psovi Atos Karpatská perla udelená výnimka v chovnosti
na 1 vrh.
M. Červeňová bola proti, nakoľko sa obrátila s vyhodnotením rtg snímku na nemecký
klub so žiadosťou o vyjadrenie sa k snímku. Podľa vyhodnotenia špecialistu Dr. W. Kaspara
sa jedná o dedičnú anomáliu s tendenciou výskytu aj vo vyšších častiach chrbtice. Z tohto
dôvodu sa psi s danou anomáliou neodporúča zaraďovať do chovu.
Stanovisko M. Červeňovej je nepustiť psa do chovu a nakoľko vyjadrenie prišlo s
časovým oneskorením až po bonitácii psa Atosa Karpatská perla, výbor súhlasil s vrátením
bonitačného poplatku majiteľom Sabolovým.
K. Vargová a D. Klimáčková navrhli, aby boli uvoľnené financie na náklady spojené
s organizáciou prednášky pre členov SHK. Prednáška by mala byť vedená vedúcou
Laboklinu MVDr. Helenou Danielovou. Termín: v priebehu JVT resp. LVT v závislosti od
dostupnosti pani Danielovej.

Na záver VS poďakoval T. Suchánek za účasť a zároveň avizoval ďaľšie stretnutie výboru pred
Jarným výcvikovým táborom. Miesto a čas ešte dodatočne upresní.
		

Stará Turá, 27.11.2017

Daniela Klimáčková
     tajomník SHK

