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Oznamujeme členom SHK, že výročná členská schôdza (VČS) sa uskutoční dňa 22.4.2016
v poobedňajších hodinách v Rekreačnom zariadení Duchonka Land (Duchonka – okres
Topoľčany).
Prípadné návrhy na prejednanie je možné zaslať mailom alebo poštou tajomníčke SHK do
14.4.2018 na mail: tajomnik@hovawart-klub.sk
25.3.2016.
,
Keďže súčasťou výročnej členskej schôdze sú aj voľby do výboru SHK, dovolujeme si osloviť
všetkých členov, ktorí majú záujem kandidovať, aby svoje kandidátky (so stručnou
charakteristikou) posielali tajomníčke SHK rovnako do 14.4.2018
25.3.2016.
Najneskôr 2 týždne pred konaním schôdze bude na webe SHK zverejnená pozvánka
s programom, kompletnou listinou kandidátov a návrhmi na prejednanie.
Pre ľepší
prehľad prikladáme popis jednotlivých funkcií vo výbore, povinností a predpokladov
l
pre ich vykonávanie.
Predseda riadi činnosť klubu a výboru SHK, zvoláva schôdze výboru, ČS a VČS, zodpovedá za
aktivity smerom k UKK, reprezentuje klub. Na členskej/VČ schôdzi podáva správu o činnosti
SHK.
Mal by mať k funkcií primerané vystupovanie, schopnosť vychádzať s ľuďmi (byť
´diplomatom´), byť nestranný a ovládať minimálne jeden svetový jazyk.
Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti, zodpovedá za aktivity smerom
k verejnosti, tzn. Propagácia plemena v kynologickej tlači. Ďalšie úlohy mu deleguje predseda
na základe aktuálnych potrieb klubu.
Tajomník organizačne zabezpečuje činnosť klubu a korešpondenciu k členom klubu,
vypracúva zápisnice z výborových a členských schôdzí a preposiela ich príslušným
organizáciam. Prijíma prihlášky do SHK a v spolupráci s hospodárom klubu vedie evidenciu
členov. Komunikuje s UKK ohľadom plánu akcií a delegácií rozhodcov pre exteriér na výstavy
a bonitácie organizované SHK. Aktuálne má tajomník na starosti aj zostavovanie Spravodajcu
SHK.
Predpokladom pre funkciu tajomníka sú organizačné schopnosti a ovládanie PC zručností na
vysokej úrovni.
Hospodár zodpovedá za financie klubu, vedie finančné hospodárstvo klubu, vypracúva
správu o hospodárení SHK prezentovanú na ČS a VČS a v spravodajcovi SHK. Spolupracuje
s tajomníkom pri vedení databázy členov SHK. Eviduje majetok SHK. Aktuálne spravuje
´klubový butik´.
Predpokladom pre funkciu hospodára je ovládanie jednoduchého účtovníctva.
Referent pre výcvik organizuje výcvik na výcvikových táboroch SHK. Organizuje skúšky
a preteky pod záštitou SHK. Na týchto zabezpečuje výcvikárov, figurantov a pomôcky pre
výcvik. Podieľa sa na organizácií bonitácie (rozhodca pre výkon). Poskytuje poradenstvo
v oblasti výchovy a výcviku. Organizuje a vyhodnocuje súťaž Pracovný hovawart roka.
Komunikuje so ZŠK (nahlasovanie termínov skúšok...).

Mal by mať výborné organizačné schopnosti, skúsenosti s výcvikom, ovládať národný aj
medzinárodný skúšobný poriadok.
Referent pre výstavy je organizačným garantom Klubových a Špeciálnych výstav SHK. Eviduje
ich výsledky a zasiela podklady do Spravodajcu a na web SHK. Zodpovedá za dodržiavanie
národného a medzinárodného výstavného poriadku na výstavách organizovaných SHK.
Organizuje a vyhodnocuje súťaž Hovawart roka. Zabezpečuje komunikáciu so sponzormi.
Predpokladom na výkon funkcie sú výborné organizačné schopnosti, ovládanie národného
a medzinárodného výstavného poriadku.
Chovateľské kolégium
Hlavný poradca chovu riadi chov, zodpovedá za dodržiavanie chovateľského poriadku SHK.
Komunikuje so zastrešujúcimi organizáciami IHF a UKK v chovateľských otázkach.
Momentálne zastupuje SHK ako delegát v IHF. Vedie prehľad odchovov, plemenníkov,
chovných súk a chovateľských staníc v SHK a vypracúva ročné štatistiky – správu o chove,
prezentované na ČS / VČS a v spravodajcovi SHK. Odborne zabezpečuje organizáciu zvodov
mladých a bonitácie. Spravuje chovateľské podstránky webu SHK. Zabezpečuje zahraničné
povolenia na krytie, v prípade potreby vydáva krycie listy.
Výkonný poradca chovu zabezpečuje vydávanie krycích listov od prijatia žiadosti, cez
odborné poradenstvo až po vydanie krycieho listu. Vydaný krycí list ´spravuje´ až do
narodenia šteniat – podáva hlásenie o krytí, zabreznutí /nezabreznutí a pôrode ďalej
hlavnému poradcovi chovu. Spolupodieľa sa pri organizácií chovateľských akcií – zvod
mladých, bonitácia.
Kontrolóri vrhov v súčasnosti pôsobia poradcovia chovu aj ako kontrolóri vrhov. Vykonávajú
kontrolu vrh vo veku 7 týždňov šteniat. Vyhotovujú zápis o kontrole vrhu.
Podmienkou pre pôsobenie v chovateľskom kolégiu sú znalosti a skúsenosti z chovateľstva,
základov genetiky, odchovu šteniat, celkový prehľad o chovateľskej základni na Slovensku
i v zahraničí, okrem poriadkov SHK aj dôsledná znalosť národného a medzinárodného
chovateľského poriadku, podrobná znalosť štandardu plemena hovawart. Pre HPCH je
podmienkou aj ovládanie aspoň jedného svetového jazyka na komunikatívnej úrovni
(vybavovanie zahraničných krycích listov).
Všetci funkcionári výboru SHK by mali dôkladne ovládať organizačný, chovateľský a iné
poriadky SHK. Určité činnosti je možné v rámci výboru delegovať na iného člena výboru, ale
zodpovedný je vždy príslušný funkcionár.

