Zápisnica
z členskej schôdze Slovenského retriever klubu
Nová Baňa 26.8.2017

1. Otvorenie a registrácia prítomných členov
Pán Valenta privítal všetkých členov, ktorí sa členskej schôdze zúčastnili. Podľa prezentačnej
listiny na začiatku schôdze bolo prítomných 34 členov klubu.

2.Voľby komisií a overovateľov zápisnice
mandátovo- volebná komisia:
p. Lucia Pekariková
p. Zlatica Martonková
p. Daniela Bartošová
ZA: 34

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

návrhová komisia:
p. Daniela Deptová
p. Mirka Kovalančíková
p. Oľga Kocánová
ZA: 34

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

overovatelia zápisnice:
p. Erich Humeňanský
p. Jarmila Botková
ZA: 34

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

3. Schválenie programu
P. Valenta predniesol návrh programu na členskú schôdzu 2017
ZA: 34

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

4. Schválenie rozpočtu
Pani Marušinová predniesla návrh na rozpočet na rok 2017
Rozpočet je podobný ako v roku 2016, cca 19.500,-. Zahrnuté sú v tom všetky skúšky a tak isto
aj výstavy.
ZA: 34

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

5. Rôzne
P. Valenta predstavil skúšky, ktoré sa budú konať do konca tohto roku. 1.9. sa budú konať JSR
v Letničí a nakoľko je stav prihlásených psov vysoký, uvažuje sa nad druhými JSR. Tie sa
budú organizovať na základe počtu prihlásených psov. Tak isto sa uvidí aké bude počasie,
tento rok je veľmi suchý rok, je možné že nebude k dispozícii žiaden vhodný terén.
P. Tormová predstavila výstavu v Kamennom mlyne, ktorá sa bude konať 15.9. a všetko je na
túto výstavu už pripravené.
P. Valenta daľej pokračoval s predstavením vodného trialu, ktorý sa bude konať v Malackách.
Bude prebiehať viac-menej rovnako ako na suchu- úlohý su veľmi podobné.
Ďalej spomenul nový pridaný výcvik, kde bude zabezpečená aj zver. Bude sa konať 7.10. P.
Guzanová sa ponúkla s pomocou s týmto tréningom ak by bolo prihlásených veľké množstvo
psov.
Koncom roka sa bude konať NFTR, samozrejme to závisí od počtu prihlásených psov. P.
Ďurech skonštatoval, že minuloročné NFTR bolo na veľmi slabej úrovni.
p. Bartošová navrhla, že by sa mohol NFTR spraviť pri poľovačke u nich, kde by sme sa ale
museli prispôsobovať strelcom.
P. Kocánová navrhla aby SRK vyrobil klubové tričká. Výbor následne navrhol, že tričká sa
darujú každému členovi, ktorý sa prihlási na formulári, ktorý bude visieť na webe SRK. Farby
budú: olivovo zelená a ružová.
ZA: 34

PROTI: 1

ZDRŽALI SA: 5

6. Záver
Prezident SRK ukončil rokovanie schôdze a poďakoval členom za účasť.

Zapísala: sl. Sofia Deáková

Zápisnicu overili: p. Erich Humeňanský
p. Jarmila Botková

