VÝBOROVÁ SCHÔDZA
13.2.2016 - Ivanka pri Dunaji

Prítomní:
			
Neprítomný:

T. Suchánek, V. Zelenáková, D. Klimáčková, J. Adam
K. Vargová, R. Rakovan
M. Červeňová (súkromný dôvod)

Program: 		

1.
2.
    
3.
    
4.
5.
6.

Bod 1:

Bod 2:

Zahájenie
Správa V. Zelenákovej k stanovám SHK a k zmluve pre
asociovaných členov + cenník, status asociovaného člena
Príprava Jarného výcvikového tábora Duchonkaland
a sprievodných akcií
Organizačná zmena Letného výcvikového tábora,
Československého prteku hovawartov, bonitácie,
zvodu mladých a špeciálnej výstavy
Príprava Dní IHF a 30. výročia založenia chovu
hovawartov na Slovensku
Ostatné

Predseda SHK T. Suchánek privítal prítomných členov výboru
a vyjadril ľútosť nad tým, že žiaden z členov Kontrolnej a revíznej
komisie nemohol byť prítomný na výborovej schôdzi

Podpredseda klubu V. Zelenáková oboznámila členov výboru
s kompletným znením stanov SHK + predniesla návrh na
doplnenie stanov o Zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu
pre asociovaných členov a s ňou súvisiaci cenník.
Nakoľko ide o nový členský status -„asociovaný člen“ je potrebné,
aby VČS hlasovala o začlenenie tohto typu členstva do stanov SHK
Kompletný návrh bude v krátkom čase dostupný na klubovom
webe, s výzvou pre všetkých členov, aby sa s ním dôverne
oboznámili, nakoľko je to jeden z bodov, ktorý bude na Výročnej
členskej schôdzi predložený na schválenie.
			
Bod 3:
Jarný výcvikový tábor začína 17.4.2016 Klubovou výstavou,
			900 - Zvod plemenníkov
			930 - začiatok posudzovania
			Rozhodca: Terézia Gargušová (SK) - v prípade veľkého počtu
prihlásených psov sa zváži druhý rozhodca
1. uzávierka výstavy: 15.3.2015
2. uzávierka výstavy: 31.3.2016
Výstavná referentka K. Vargová predstavila propozície
k neformálnej disciplíne Miss a Mister Hovihandler, v plnom znení

			

ich nájdu členovia v propozíciach na Klubovú výstavu
Prihlasovanie na Klubovú výstavu SHK je možné výlučne cez
online systém na www.dogshow.sk

			Výcvik: začína v pondelok 18.4 a končí v piatok 22.4.2016
Cena za výcvik pre členov SHK činí 40 eur, pre nečlenov 50 eur
Hospodár klubu navrhol, aby na každej prihláške zvlášť boli
uvedené pokyny k platbe, aby sa predišlo k nejasnostiam pri
určovaní platieb. Členovia budú platiť zvlášť výcvik, zvlášť
ubytovanie a stravu, zvlášť výstavný poplatok a zvlášť poplatok za
pretek
			
			Výročná členská schôdza - 22.4. o 1800
		
Program schôdze, mená kandidátov do výboru SHK a návrhy na
prejednanie budú zverejnené na klubovom webe najneskôr 14 dní
pred VČS. Kandidatúry a návrhy na prejednanie je potrebné
			
zasielať do 25.3.2016 na adresu tajomnik@hovawart-klub.sk
Zodpovedný za prípravu VČS je tajomník klubu D. Klimáčková
			Sobota 23.4. - Pretek
Z dôvodu nepostačujúceho priestoru pre skúšky a pretek podľa
NSP navrhol výcvikový referent R. Rakovan nahradiť tento pretek
			Branným pretekom. Podrobnosti budú účastníkom tábora vopred
oznámené, momentálne je organizácia Branného preteku v štádiu
jednania s p. Šabíkom.  Ak nebude možné Branný pretek
usporiadať, bude účastníkom tábora zabezpečená iná alternatíva
preteku
			Nedeľa 24.4.2016 Zvod mladých a bonitácia
			Začiatok: Bonitácia 900, Zvod mladých 1000
Bonitačná komisia: P. Lengvarský, R. Rakovan, T. Gargušová
Bod 4:
Z dôvodu konania Dní IHF v septembri 2016 sa ruší Letný
			výcvikový tábor v celom rozsahu, čiastočne bude nahradený
predĺženým výcvikovým víkendom spojeným s Československým
pretekom hovawartov, ktorý SHK organizuje v dňoch
			16.11 - 20.11.2016
Program: 16.11 - 18.11.2016 výcvik
19.11.2016 Československý pretek hovawartov
20.11.2016 Zvod mladých a bonitácia
M.Červeňová zabezpečí k termínu 20.11.2016 člena bonitačnej
komisie -  rozhodcu pre exteriér.
			
K. Vargová a D. Klimáčková navrhli usporiadať v náhradnom
termíne aj Špeciálnu výstavu SHK - predbežne v mesiaci október,
čo bolo členmi výboru schválené
			

Všetky podrobnosti budú členom klubu vopred upresnené.
Bod 5:

Príprava dní IHF:
J. Adam navrhol stretnutie so zástupcami Českého hovawart klubu
priamo v areáli KK Zetor, kde by bol predložený na prejednanie
návrh zmluvy o spolupráci a návrh zmluvy o financovanie.
Zodpovedný za komunikáciu s ČHK je T. Suchánek, ktorý dohodne
termín vzájomného stretnutia
K 30. výročiu založenia chovu hovawartov na Slovensku pripraví
M. Červeňová článok, ktorý bude zverejnený v kynologických
médiách

Bod 6:

			
			

Ostatné:
Členovia výboru SHK sa vyjadrili k návrhu člena klubu M. Lukáča
o zverejnenie mapy s vyznačením miesta chovateľských staníc a
chovných psov na Slovensku nasledovne:
Mapa bude zverejnená na klubovom webe len v prípade, že
nebude obsahovať informácie o adrese, telefónnom čísle
a mailovej adrese . Len v prípade písomného súhlasu majiteľa
chovateľskej stanice alebo chovného psa môžu byť tieto údaje
zverejnené
5 .3 a 6.3. sa konajú Voľby do UKK, kde sú za SHK nominovaní
T. Suchánek a R. Rakovan.
Správu z Valného zhromaždenia aj z Volieb do UKK predstavia
členom klubu na výročnej členskej schôdzi

V Starej Turej
Dňa: 17.2.2016
			
			
			
			

Zápis zo schôdze vypracovala:
D. Klimáčková, tajomník SHK

