ZÁPISNICA
z členskej schôdze Slovenského retriever klubu
v Trusalovej dňa 24. 08. 2012
1. registrácia – prezenčná listina, prítomných 48 členov;
2. zahájenie členskej schôdze – prezident SRK privítal prítomných členov SRK a oboznámil
prítomných členov s programom členskej schôdze SRK 2012 (podľa pozvánky), program bez
pripomienok odsúhlasený;
3. voľby komisií a overovateľov zápisnice:
mandátová komisia: 1. Silvia Hanová
2. Daniela Deptová
3. Andrea Novisedláková
ZA: 34
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
návrhová komisia:

1. Ing. František Paulíny
2. Ľubica Feketeová
3. Ing. Zuzana Gašparová

ZA: 34
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
overovatelia zápisnice: 1. JUDr. Monika Holická
2. Zuzana Veselovská
ZA: 35
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
4. referovanie správ členov výboru SRK za rok 2011:
a) správa prezidenta SRK
- informoval členov SRK o činnosti výboru SRK, od poslednej členskej schôdze zasadal výbor SRK
3-krát (27. 11. 2011 v Beši, 21. 4. 2012 v Malej n/ Hronom, 23. 8. 2012 v Trusalovej), osobitne
vyzdvihol prácu nového webmastra SRK p. Romana Magoča (od poslednej členskej schôdze
prepracoval celú webovú stránku SRK) a poďakoval za jeho iniciatívu,
- kladne zhodnotil spoluprácu so sponzorom SRK firmou Royal Canin, poďakoval za prácu
kontrolno-revíznej komisie SRK;
- informoval prítomných členov o sneme Slovenského poľovníckeho zväzu v júni 2012 a zmenách
ktoré prebehli, v kynologickej rade SPZ zastupuje Slovenský Retriever Klub jeho prezident MVDr.
Valenta. V súčasnej dobe sa mení štatút kynologickej rady SPZ;
- ďalej informoval o zmene vo vedení Slovenskej kynologickej jednoty, ktorá prebehla na valnom
zhromaždení dňa 12. 7. 2012 (pozri správa prezidenta SRK v prílohe).
b) správa ekonómky SRK za rok 2011
- informovala o stave financií na začiatku a konci roka 2011, plánované príjmy neboli naplnené
podľa očakávania, avšak aj výdavky boli oproti plánu nižšie, celkové hospodárenie v roku 2011
bolo v mínuse -2.193,39 eur;
- upozornila členov SRK na včasné platenie stanovených poplatkov, za nezaplatené poplatky
upozornila najväčších neplatičov za rok 2010 a 2011 za krytia psov a vrhy šteniat - poplatky
uhradili všetci, upozorní aj ostatných členov, ktorí nemajú zaplatené príslušné poplatky;

- predložila členskej schôdzi návrh rozpočtu na rok 2012 - plánované príjmy aj výdavky sú nižšie
oproti roku 2011; Návrh vzala členská schôdza na vedomie bez pripomienok;
- ďalej informovala o výdavkoch na jednotlivé akcie SRK a položky (poháre, cestovné účty,
odmeny rozhodcov...) (pozri správa ekonómky SRK v prílohe).
c) správa hlavnej poradkyne chovu SRK za rok 2011
- informovala o počtoch vydaných odporúčaní na párenie pre jednotlivé plemená retrieverov, vo
väčšine prípadov boli odporúčania vydávané na žiadosť chovateľov, ktorí si sami našli vhodných
jedincov na párenie, párenia boli uskutočnené na území SR aj v zahraničí;
- informovala o počtoch narodených šteniatok, počtoch uchovnených psov a sučiek podľa
jednotlivých plemien, o počtoch a výsledkoch RTG snímkov na dyspláziu lakťových a bedrových
kĺbov, o počtoch a výsledkoch vyšetrení na EIC u Labrador Retrieverov (pozri správa hlavného
poradcu chovu SRK v prílohe);
d) správa hlavného výcvikára SRK
- v hodnotenom období vypracoval hlavný výcvikár spolu s výcvikovou komisiou nové skúšobné
poriadky pre plemená retrieverov, ktoré boli predložené na SPZ, v súčasnej dobe čakáme na ich
schválenie; je v nich vynechaná disciplína odvaha (disciplína s mačkou), zmenilo sa bodovanie,
znížil sa časový limit pre sliedenie. V navrhovaných poriadkoch sú dve skúšky so zadávaním titulu
CACT a šesť skúšok so zadávaním titulu CACIT.
- hodnotil účasť a úroveň pripravenosti vodičov a psov na realizovaných pracovných skúškach v
roku 2011, záujem je o skúšky s tzv. retrieverovskými disciplínami (kde sú disciplíny s prinášaním,
na základe ktorých je možné požiadať o vydanie tzv. pracovného certifikátu, celkovo úroveň
pripravenosti psov i vodičov na skúškach sa zvyšuje (pozri správa hlavného výcvikára SRK v
prílohe).
Predkladá členskej schôdzi svoj diskusný príspevok ku včerajšiemu incidentu jedného
člena SRK v tábore, ktorý vo večerných hodinách po 22.00 hod., pod vplyvom alkoholu slovne
napádal skupinu žien (členiek SRK p. Paluškovú, p. Babinskú, p. Krajčovicovú, p. Červeňákovú,
p. Kudybovú), ktoré sedeli v kruhu pred svojimi chatkami v dolnej časti areálu, oplzlo im nadával,
neprístojne sa správal a v slovnej roztržke, ktorú vyvolal svojím správaním ich aj ohrozoval svojim
nožom. Ku incidentu bol privolaný hlavný výcvikár SRK p. Janega, ktorý sa snažil podguráženého
muža ukľudniť. Tento však nemienil svoje správanie skľudniť a privolal hliadku Policajného zboru.
Po príchode hliadky PZ muž svoje správanie zmiernil, hliadka PZ muža legitimovala a poučila ho o
tom, ak ešte znova bude porušovať verejný poriadok, občianske spolunažívanie a rušiť nočný kľud,
bude predvedený na najbližšie oddelenie Policajného zboru. Išlo o p. Ing. M. P., ktorý sa následne
ukľudnil. Následne, ráno dňa 24. 8. 2012, tento pán na podnet ubytovateľov opustil ubytovacie
zariadenie tábora SRK. Počas tohto incidentu bol prítomný aj ubytovateľ p. Pohánka.
Hlavný výcvikár SRK vyjadril svoje pohoršenie nad správaním člena SRK, ktorým kazí dobré
meno tejto obľúbenej výcvikovej akcie SRK, a navrhol členskej schôdzi vylúčiť takéhoto člena zo
svojich radov, ďalej navrhol, aby aj v budúcnosti boli takíto členovia zo SRK pre svoje neprístojné
správanie vylučovaní. Návrh bude prerokovaný v diskusii.
e) správa matrikárky SRK
- informovala o počte členov SRK, ich rozdelenie podľa plemien retrieverov, podľa pobytu
v krajoch, podľa kolektívneho a riadneho členstva v SPZ (pozri správa matrikárky SRK v prílohe);
f) správa redaktorky SRK
- redaktorka SRK nebola prítomná, výbor SRK zhodnotil náklady na vydanie posledného ročníka
Klubového spravodaja, aj keď boli nižšie oproti minulým obdobiam, stále sú pre klub vysoké, tiež
klesá záujem členov SRK prispievať svojimi postrehmi a príbehmi do spravodaja. Podľa stanov
SRK, by klub mal vydávať jedenkrát ročne Klubový spravodaj. Z uvedených dôvodov výbor SRK
predložil návrh, aby bol Klubový spravodaj vydávaný v elektronickej forme, zverejňovaný na
webovej stránke SRK a tiež na nosičoch DVD a zasielaný poštou domov jednotlivým členom.
Návrh bude prerokovaný v diskusii.

g) správa kontrolno-revíznej komisie SRK
- predseda komisie informoval o práci komisie, o vykonaných kontrolách vo výbore SRK v roku
2011, kontrolovali ekonomickú agendu SRK; celkovo pri kontrolách práce výboru SRK neboli
zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ani stanov SRK.
- apeluje na disciplinovanosť členov SRK, dodržiavanie etických ľudských princípov, tiež apeluje
na dodržiavanie lehôt pri uhrádzaní stanovených poplatkov;
- ku organizovaniu výstav navrhuje, aby bol pri kruhoch vytvorený tzv. koridor (miesto, kde nebudú
rozložení vystavovatelia) pre náhodných hostí výstavy, aby sme vedeli spropagovať krásu našich
psov a prilákať nových ľudí a možno aj následne nových členov;
- členskej schôdzi navrhuje prijať opatrenia pre kontrolno-revíznu komisiu na rok 2012 (pozri
správa predsedu KRK v prílohe).
5. návrhy výboru SRK členskej schôdzi:
- výbor SRK predniesol členskej schôdzi návrh volebného poriadku pre výročnú členskú schôdzu
roku 2013, následné jeho zapracovanie do stanov SRK tak, aby bol volebný poriadok uplatňovaný
na všetkých výročných členských schôdzach (volebná schôdza každých päť rokov),
- návrh volebného poriadku bol prednesený - pomaly prečítaný, z prítomných neboli vznesené
pripomienky;
ZA: 44
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
Návrh volebného poriadku bol schválený.
- výbor SRK z dôvodu potreby doplnenia stanov SRK volebným poriadkom a ich doplnenia a
aktualizácie kde prax ukázala, že stanovy nepostihujú riešené situácie najmä v disciplinárnych
konaniach, predložil návrh znenia stanov SRK - prečítané a prediskutované ustanovenia § 5 vznik
členstva v klube, § 6 zánik členstva v klube, § 7 práva členov, § 8 povinnosti členov, § 10 členská
schôdza, § 11 výbor klubu, § 13 volebný poriadok a § 15 záverečné ustanovenia (registračná
zmena), navrhnuté na vykonanie ich zmeny v stanovách SRK; (pozri návrh zmeny stanov v
prílohe).
ZA: 40
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8
Návrh zmeny stanov SRK bol schválený.
6. Diskusia
6.1 p. Sagan - zverejňovať správy členov výboru SRK a kontrolno-revíznej komisie SRK pred
konaním členskej schôdze aspoň 14 dní vopred na webovej stránke SRK. Správy na členskej
schôdzi už nebudú čítané a členovia môžu reagovať prípadnými otázkami.
ZA: 41
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 7
Návrh na zverejňovanie správ členov výboru SRK a kontrolno-revíznej komisie na webovej stránke
SRK 14 dní pred konaním členskej schôdze bol schválený.
6.2 p. Hanová - pre plemená retrieverov navrhuje schváliť ako ďalšiu podmienku chovnosti
genetické vyšetrenie PRCD, alebo aspoň pre plemeno Golden Retriever vyšetrenie PRA1, ktoré by
bolo povinným vyšetrením;
- reagoval prezident SRK - zvýšilo by to prestíž našich chovateľov v zahraničí, v západnej Európe
je to už bežné vyšetrenie u chovných jedincov, každému by malo záležať na čistote chovu,
- p. Klučka a ďalší členovia SRK navrhujú, aby bola o tejto téme urobená odborná diskusia a aby
zatiaľ sa toto vyšetrenie ponechalo na dobrovoľnosti chovateľov,

- prezident SRK navrhuje v rámci fóra na webovej stránke urobiť "zdravotné okienko", kde by si
členovia odovzdávali svoje skúsenosti s ochoreniami psov,
- p. Hanová stiahla svoj návrh.
6.3 p. Hanová - navrhuje rozšírenie listiny veterinárnych lekárov, ktorí sú schválení pre
vyhotovovanie a posudzovanie RTG snímok lakťových a bedrových kĺbov na dyspláziu, navrhuje
zoznam rozšíriť o MVDr. Tibora Németha z Komárna;
reagoval prezident SRK - MVDr. Németha pozná a doporučuje schváliť.
ZA: 45
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
Návrh na rozšírenie zoznamu veterinárnych lekárov o MVDr. Tibora Németha bol schválený.
6.4 p. Hanová - navrhuje, aby SRK vypracoval vzor dokladu - potvrdenie z absolvovania NFTR .
- reagoval hlavný výcvikár SRK - potvrdenie na vodu platí dva roky, pri evidovaní prihlášok na
NFTR vždy zisťuje, resp. kontroluje, ktorý pes má platnú vodnú disciplínu a ktorý nie, podaný
návrh uvítal.
ZA: 42
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6
Návrh na vypracovanie vzoru dokladu z absolvovania NFTR bol schválený.
6.5 p. Guzanová - pri vydávaní Klubového spravodaja sa vždy pretiahla tlačová uzávierka, ktorá
boly vždy na konci septembra, pričom po uzávierke je vždy ešte jesenná výstava retrieverov a
fieldtrialové skúšky. Preto navrhuje, aby sa termín uzávierky dával tak, aby sa Klubový spravodaj
vydával vždy za celý kalendárny rok;
- reagovala ekonómka SRK - členovia nerešpektujú termíny uzávierky, potom sa vždy vydanie
spravodaja oddiaľovalo a nestíhal sa vydať v plánovanom termíne.
Výbor SRK dal hlasovať:
- vydávať Klubový spravodaj len na webovej stránke SRK (v elektronickej podobe) a neposielať ho
poštou:
ZA: 41
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 6
- stanoviť uzávierku Klubového spravodaja za celý kalendárny rok na 31. december:
ZA: 39
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 6
Návrhy vydávať Klubový spravodaj len na webovej stránke SRK (v elektronickej podobe) a
neposielať ho poštou a stanoviť uzávierku za celý kalendárny rok na 31. december, boli schválené.
6.6 prezident SRK - v mene výboru SRK navrhuje členskej schôdzi SRK, aby sa výročná členská
schôdza 2013 konala až v auguste 2013, počas dovolenky s retrieverom dňa 23. 8. 2013 o 14.00
hod. (piatok);
- v apríli 2013 skončí 5-ročné obdobie od zvolenia súčasného výboru, v rozpočte na rok 2013 treba
počítať s nákladmi na prenájom budovy na konanie výročnej členskej schôdze a nákladmi na stravu
pre účastníkov tejto schôdze (obed pre cca 200 ľudí); v rámci ekonomického vynakladania
finančných prostriedkov, výbor predkladá členskej schôdzi tento návrh (úspora na prenájme
priestorov a zabezpečovaní stravy);
ZA: 34
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 14

Návrh na posunutie termínu výročnej členskej schôdze z apríla na august 2013 z ekonomických
dôvodov bol schválený.
6.7 prezident SRK - v mene výboru SRK navrhuje členskej schôdzi SRK dať hlasovať o návrhu
hlavného výcvikára SRK na vylúčenie z našich radov Ing. M. P., člena SRK, ktorý sa neprístojne
správal v nočných hodinách dňa 23. 8. 2012 voči členkám SRK [skutok opísaný v bode 4. písm. d)
tejto zápisnice], hrubo porušil pravidlá slušného správania sa, pod vplyvom alkoholu hrubo slovne
napadol členky SRK, bola privolaná hliadka Policajného zboru a následne bol dňa 24. 8. 2012
v ranných hodinách vyzvaný ubytovateľmi na opustenie ubytovacieho zariadenia.
ZA: 34
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 14
Návrh na vylúčenie z členstva v SRK, člena SRK Ing. M. P., za jeho neprístojné správanie, bol
schválený.
7. Správy komisií:
a) mandátová komisia
- mandátová komisia podala správu o priebehu jednotlivých hlasovaní, ktoré prebehli v súlade so
stanovami SRK; výsledky hlasovaní sú uvedené v zápisnici pri predložených návrhoch (pozri
originál zápisu v prílohe).
Správu mandátovej komisie svojimi podpismi overili:
Silvia Hanová v.r.
Daniela Deptová v.r.
Andrea Novisedláková v.r.
b) návrhová komisia
- návrhová komisia podala správu o priebehu členskej schôdze a schválených návrhoch:
Členská schôdza:
1. vzala na vedomie prednesenie správ členov výboru SRK o činnosti SRK za uplynulé obdobie,
2. odsúhlasila návrh rozpočtu klubu na rok 2012,
3. odsúhlasila návrh volebného poriadku SRK,
4. odsúhlasila návrh zmeny stanov SRK,
5. odsúhlasila zverejňovanie správ členov výboru SRK a kontrolno-revíznej komisie na webovej
stránke SRK 14 dní pred konaním členskej schôdze SRK,
6. odsúhlasila rozšírenie zoznamu veterinárnych lekárov o MVDr. Tibora Németha,
7. odsúhlasila vypracovanie vzoru dokladu z absolvovania NFTR,
8. odsúhlasila vydávanie Klubového spravodaja len na webovej stránke SRK (v elektronickej
podobe) a nebude sa posielať poštou a stanovila jeho uzávierku za celý kalendárny rok na
31. december,
9. odsúhlasila posunutie termínu výročnej členskej schôdze z apríla na august 2013 z
ekonomických dôvodov,
10. odsúhlasila vylúčenie z členstva v SRK, člena SRK Ing. M. P., za jeho neprístojné správanie;
Správu návrhovej komisie svojimi podpismi overili:
Ing. František Paulíny v.r.
Ľubica Feketeová v.r.
Ing. Zuzana Gašparová v.r.

8. overenie zápisnice
Úplnosť zápisu z členskej schôdze svojimi podpismi overili:
JUDr. Monika Holická v.r.
Zuzana Veselovská v.r.
9. záver
Prezident SRK poďakoval prítomným členom za účasť na členskej schôdzi a zaželal príjemný
zvyšok pobytu na Dovolenke s retrieverom.
Zapísala:
Mgr. Helena Saganová v.r., sekretárka SRK.

