Zápisnica
z členskej schôdze Slovenského retriever klubu
Nová Baňa 29. augusta 2015

1. Otvorenie a registrácia prítomných členov
Pán MVDr. Dušan Valenta privítal všetkých členov, ktorí sa členskej schôdze zúčastnili.
Podľa prezenčnej listiny na začiatku schôdze bolo prítomných 36 členov klubu, z toho 3
mladší ako 18 rokov.
2. voľby komisií a overovateľov zápisnice:
mandátovo-volebná komisia:
sl. Mária Klučárová
p. Peter Beláň
p. Mirka Rajtárová
ZA: 33

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

návrhová komisia:
p. Daniela Deptová
p. Oľga Kocánová
p. Róbert Martonka
ZA: 33

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

overovatelia zápisnice:
p. Štefan Tomko
p. Zlatica Martonková
ZA: 33

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

3. Schválenie rozpočtu
Pani Marušinová predniesla návrh rozpočtu na rok 2016.
ZA: 33

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

4. Referovanie o zasadnutí komisie pre retrievre Konopište 2015
Hlavný výcvikár Jakub Ďurech zreferoval členskej schôdzi zasadnutie komisie pre retrievre,
ktoré sa konalo na Konopišti tento rok. Diskutovalo sa o zrušení/ponechaní titulov CACIT na
medzinárodných skúškach organizovaných SRK v budúcnosti.
Komisia sa vyjadrila, že tituly CACIT zadávané na iných skúškach ako MFTR nebudú
akceptované ako kvalifikácia na podujatia medzinárodného charakteru. V diskusii bolo
spomenuté, že na skúšky podobného typu zatiaľ nie sú slovenskí štartujúci. V hlasovaní sa
nakoniec členovia zhodli na tom, že pokiaľ nám vyššie orgány umožnia tituly zadávať, tak sa
budú organizovať medzinárodné skúšky so zadávaním titulu CACIT.
ZA: 31

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 2

5. Členovia boli oboznámení s návrhom na výmenu člena KRKu Ing. Zuzany
Gašparovej
Ing. Zuzana Gašparová podala návrh na výmenu člena KRKu p. Juraja Straku za sl.
Máriu Kľučárovú, z dôvodu nečinnosti a neúčasti na klubových akciách a schôdzach.
ZA: 32

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 1

6. Rôzne
6. 1 Diskusia ohľadom kúpy výcvikových pomôcok na spoločné tréningy
Výcvikár SRK Jakub Ďurech navrhol kúpu výcvikových pomôcok na spoločné
tréningy organizované SRK. Podujal sa zistiť podmienky nákupu dummy. Členovia súhlasili
s návrhom. Podrobnosti ohľadom kúpy predloží na najbližšej schôdzi výboru, ktorá ich
prejedná.
6. 2 Diskusia ohľadom tréningov a OVVR na východnom Slovensku
P. Ilavský vyjadril svoju nespokojnosť s polohou akcií organizovaných SRK. Podľa
jeho názoru sú členovia z východného Slovenska znevýhodnení. Po diskusii sa p. Veselovská
ponúkla, zorganizovať výcvik v okolí jej bydliska, s tým že na akciu budú vopred zverejnené
propozície a prihláška, a podľa počtu prihlásených sa akcia uskutoční/neuskutoční. Termín
a miesto určí výbor s pomocou p. Veselovskej v priebehu nasledujúceho roka.
7. Návrhy od návrhovej komisie:
Návrh č.1- Schválenie komisií- SCHVÁLENÉ
Návrh č.2- Schválenie rozpočtu na rok 2016- SCHVÁLENÉ
Návrh č.3- Zaslanie žiadosti o priznanie titulov pracovných skúšok na rok 2016 bez zmenySCHVÁLENÉ

Návrh č.4- Výmena člena KRKu p. Juraja Straku za sl. Máriu Kľučárovú- SCHVÁLENÉ
Zápis návrhovej komisie svojimi podpismi overili:
1. p. Daniela Deptová
2. Oľga Kocánová
3. Robert Martonka
Prezident SRK ukončil rokovanie schôdze a poďakoval členom za účasť.

Zapísala: sl. Sofia Deáková- sekretárka SRK
Zápisnicu overili: p. Štefan Tomko
p. Zlatica Martonková

