Zápisnica z členskej schôdze Slovenského retriever klubu
konaná v RZ Trusalová dňa 27. augusta 2010
Program:
1. Registrácia
Prezenčná listina: počet prítomných 58 členov SRK (viď príloha).
Počet sa v priebehu schôdze menil, aktuálny počet pred hlasovaním overovala mandátová komisia.
2. Zahájenie členskej schôdze
Prezident SRK Dušan Valenta zahájil členskú schôdzu a privítal všetkých prítomných.
3. Oboznámenie s programom a priebehom členskej schôdze, odsúhlasenie programu
Zároveň všetkých prítomných členov oboznámil s programom zahájenej členskej schôdze a
následne dal hlasovať za odsúhlasenie programu.
Výsledok hlasovania: ZA: 57 členov
PROTI: 0 členov
ZDRŽAL SA: 1 členov
4. Voľba komisií a overovateľov zápisnice
4.1) Voľba mandátovej komisie.
Prezident SRK dal v mene výboru návrh na zloženie mandátovej komisie nasledovne:
predseda – Gabriela Závacká, člen - Miloš Závacký, člen - Zuzana Veselovská. Všetci menovaní
návrh prijali a členskou schôdzou boli schválení.
4.2) Voľba návrhovej komisie.
Prezident SRK dal v mene výboru návrh na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda – František Paulíny, člen JUDr. Monika Holická, člen – Silvia Mikušincová. Všetci
menovaní návrh prijali a členskou schôdzou boli schválení.
4.3) Voľba dvoch overovateľov zápisnice.
Prezident SRK dal v mene výboru návrh na Zuzanu Gašparovú a Róberta Martonku. Obaja
menovaní návrh prijali a členskou schôdzou boli schválení.
5. Referovanie správ členov výboru za rok 2008
5.1) Správa prezidenta SRK - MVDr. Dušan Valenta
Prezident SRK oboznámil prítomných so svojou správou za uplynulé obdobie od poslednej členskej
schôdze a odovzdal ju ako prílohu k tejto zápisnici.
5.2) Správa ekonómky SRK - Margita Marušinová
Ekonómka SRK oboznámila prítomných s hospodárením SRK za obdobie roka 2009, predniesla
jednotlivé položky za akcie, zhodnotila výdavky a príjmy SRK, uviedla počiatočný stav účtu SRK k
1.1.2009 (11.811, 51 Eur) a tiež konečný stav účtu k 31.12.2009 (15.865,- Eur). Uviedla, že zisk
priniesla najmä Svetová klubová výstava retrieverov 2009. Svoju správu odovzdala ako prílohu k
tejto zápisnici.
5.3) Správa hlavného poradcu chovu SRK - Edita Schlumsová
Hlavná poradkyňa chovu SRK predniesla prítomným členom SRK chovateľskú činnosť v roku
2009 pre plemená Labrador retriever, Golden retriever a Nova Scotiad Duck Tolling retriever. V

správe uviedla prehľad vrhov narodených šteniat. Zhodnotila tiež zlepšenie v činnosti chovateľov,
lepšiu komunikáciu medzi ňou a chovateľmi. Zároveň vyzýva majiteľov sučiek, aby čo najskôr
ohlasovali narodenie šteniat. Tiež vyzýva majiteľov LR, ktorí už urobili vyšetrenie svojich psov na
EIC, aby jej oznámili výsledky vyšetrenia (stačí fotokópia), aby mohla tieto výsledky spracovať do
zoznamu jedincov. Svoju správu odovzdala ako prílohu k tejto zápisnici.
5.4) Správa výcvikára SRK - Štefan Janega
Výcvikár SRK predniesol svoju správu, v ktorej oboznámil s počtom a druhom realizovaných
skúšok. Pozitívne hodnotí veľký záujem o skúšky psov. Zároveň žiada záujemcov o skúšky, aby na
každú skúšku vypisovali prihlášku osobitne (nie hromadne na viac skúšok). Spomenul tiež
náročnosť prípravy skúšok, pomoc výcvikovej komisie a aj finančnú náročnosť ich realizácie. Svoju
správu odovzdal ako prílohu k tejto zápisnici.
5.5) Správa matrikárky SRK - Petra Feketeová
Matrikárka SRK predniesla prítomným členom svoju správu, v ktorej informovala o počte členov k
1.1.2009 (234 členov) a k 31.12.2009 (343 členov), počet zahraničných členov 9. Informovala tiež
o rozdelení členov podľa krajov SR. Kolektívnych členov SPZ je 290, riadnych členov SRK je 53.
Svoju správu odovzdala ako prílohu k tejto zápisnici.
5.6) Správa predsedu kontrolno-revíznej komisie – Ing. František Paulíny
Predseda KRK oboznámil členov s činnosťou KRK za rok 2009, zhodnotil úroveň činnosti a
hospodárenia SRK. Pri kontrole hospodárenia neboli žiadne nedostatky. Navrhuje zriadiť
disciplinárnu komisiu SRK na riešenie sťažností, resp. porušenie povinností členov SRK, navrhuje
prijať tri opatrenia uvedené v správe, ktorú odovzdal ako prílohu k tejto zápisnici.
6. Referovanie predsedu redakčnej rady
Pani Valentová uviedla, že posledný spravodaj 2009 bol objektívnych príčin zle vydaný (chyba
vydavateľa) a tiež, že začiatkom roka 2010 požiadala o uvoľnenie z tejto funkcie. Do súčasnej doby
výbor SRK nenašiel ochotnú náhradu.
Pani Valentová je ešte ochotná robiť redakčnú činnosť ďalej, ale hľadá niekoho z členov SRK, kto
by jej aktívne pomáhal s prípravou spravodaja.
Uzávierka tohoročného spravodaja je 30.9.2010
Zvažovala sa možnosť robiť spravodaj elektronickej podobe na webstránke SRK, avšak v stanovách
SRK je stanovené, že členovia SRK sú informovaní prostredníctvom vydávania spravodaja SRK.
7. Návrhy výboru SRK členskej schôdzi vyplývajúce zo zápisníc z výborových schôdzí za
obdobie od augusta 2009 do augusta 2010. Hlasovanie o návrhoch.
7.1) Predložený návrh zoznamu 17 veterinárov z celej SR, ktorí budú robiť RTG displázie
lakťových kĺbov a displázie bedrových kĺbov pre psov SRK, zoznam sa môže každý rok
aktualizovať. Zoznam sa nachádza ako príloha na konci zápisnice.
Prezident SRK vyzval na hlasovanie. Celkom prítomných 58 členov.
ZA: 42
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 10
7.2.) Návrh – displázia lakťových kĺbov do chovu len s hodnotením 0 alebo 1. Dovolený stupeň
displázie lakťových kĺbov pre zaradenie do chovu je maximálne 1/1 – ľahká pozitivita.
Prezident SRK dal hlasovať. Celkom prítomných 58 členov.

ZA: 50
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8
7.3) Predložený návrh – jedince postihnuté stupňom DLK 1, čo len na jednom kĺbe, sa smú páriť
len s obojstranne negatívnymi jedincami (DLK 0/0)
Prezident SRK vyzval na hlasovanie. Celkom prítomných 58 členov.
ZA: 48
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 10
8. Došlá pošta
Na adresu sekretárky SRK bol doručený list od Ing. Dušana Kollárika adresovaný členskej schôdzi
ako najvyššiemu orgánu SRK. List bol doručený 2.8.2010 a obsahuje žiadosť o upresnenie
informácií ohľadne jeho vylúčenia zo SRK na členskej schôdzi v roku 2009.
V zmysle stanov SRK nie je v kompetencii Členskej schôdze SRK vybavovať došlú poštu, z toho
dôvodu je členská schôdza len oboznámená s obsahom listu. V roku 2009 bol Ing. Dušan Kollárik
prítomný na členskej schôdzi, kde bol oboznámený s dôvodmi vylúčenia zo SRK a mal možnosť sa
obhajovať.
9. Rôzne - Diskusia
9.1) Boris Savka informoval o stave prípravy novej webstránky SRK, ktorá bude hotová predbežne
koncom septembra 2010. Boris Savka zároveň prijal návrh výboru SRK, aby bol webmastrom SRK.
9.2) Predseda výcvikovej komisie navrhuje zmenu podmienok chovu a to nasledovne:
ak retriever na výstave v triede pracovnej získa ocenenie 2x dobrý a absolvuje skúšku s aportom
zveriny a ďalšiu skúšku, kde sa zadáva titul CACIT, získava chovnosť.
Prezident SRK vyzval prítomných, aby hlasovali za predložený návrh. Prítomných 50 členov.
Výsledok hlasovania: ZA 16, PROTI 20, ZDRŽAL SA 14
9.3) Víceprezidentka SRK dala návrh na udelenie výnimky z chovnosti a to nasledovne:
Po splnení podmienok uvedených v bode 8.2 výbor SRK po prerokovaní pracovných výsledkov
konkrétneho psa môže udeliť výnimku na získanie chovnosti (za zachovania ostatných zdravotných
podmienok).
Prezident SRK vyzval prítomných, aby hlasovali za predložený návrh. Prítomných 53 členov.
Výsledok hlasovania: ZA 26, PROTI 15, ZDRŽAL SA 12
10. Správy komisií
Komisie predniesli svoje správy. Predložené 3 návrhy uznesenia, ktoré boli schválené ( zoznam
veterinárov a dva návrhy ohľadom DLK) sú účinné od 1.1.2011
Jednohlasne bol schválený rozpočet SRK na rok 2010.
11. Záver členskej schôdze
Prezident SRK ukončil dnešnú členskú schôdzu. Zápisnicu zapísala Helena Saganová, overovatelia
Zuzana Gašparová a Róbert Martonka svojimi podpismi priamo na mieste túto zápisnicu overili.

PRÍLOHA K ZÁPISNICI:

Zoznam veterinárnych lekárov určených pre zhotovenie a posúdenie
RTG DBK a DLK pre SRK.
Tento zoznam veterinárnych lekárov bol schválený členskou schôdzou SRK v Trusalovej 27.08.2010. Z
toho vyplýva, že len títo veterinárny lekári môžu zhotovovať a posudzovať RTG DBK a DLK pre
zaradenie retrieverov do chovu SRK.

1./ MVDr. Milan Švihran, Vet. poliklinika, Semenárska 36, 851 10 Bratislava, tel.: 0905 404 521,
email: veterinar.svihran@stonline.sk
2./ MVDr. Ľubomír Lepeň, Istrijská 17, 821 06 Bratislava, tel: 0903 754 581,
email: l.lepen@pobox.sk
3./ MVDr. Vladimír Salai, Vet. Ambulancia, 906 38 Rohožník, tel.: 0905 521 887,
email: vla33@msn.com
4./ MVDr. Juraj Frey, Vet. Ambulancia, Kukučínova 11, 902 01 Pezinok, tel.: 0905 583 380,
email: durif@stonline.sk
5./ MVDr. Ivan Pašek, Zvieracia klinika plus, Bratislavská 45, 917 02 Trnava, tel.: 0905 261 932,
email: zvieraciaklinikatt@gmail.com
6./ MVDr. Miroslav Faga, Vet. klinika, Zavarská 11, 91 700 Trnava, tel: 0910 394 309, 033/5501
609, email: mirofaga@hotmail.com
7./ MVDr. Ladislav Smatana, Vet. prax EJMI, 972 01 Bojnice, tel.: 0905 478 536, 0905 721 677,
email: pmlaka@hotmail.com
8./ MVDr. Darina Rothová, Animal Plus, Športová 76, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031/551 70
47, 0905 691 246, email: d.rothova@stonline.sk
9./ MVDr. Róbert Pánko, Vet. Ordinácia, Komjatická 65, 940 63 Nové Zámky, tel.: 0903 431 002,
email: pankomvdrr@yahoo.com
10./ MVDr. Juraj Chorváth, Veterná 55, 036 01 Martin, tel: 0903 612 228,
email: juraj.chorvath@gmail.com

11./ MVDr. Vladimír Paulíny, BanByVet vet. klinika, Rudlovská cesta 67, 974 11 Banská
Bystrica, tel.: 048/411 23 21, 0918 749 578, 0905 770 137, email: banbyvet@gmail.com
12./ MVDr. Emil Gánovský, Vet. Ambulancia, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota, tel.:
047/562 17 77, 047/562 17 78, 047/562 78 22, 0903 131 787 email: veb.ambulancia.rs@stonline.sk
13./ MVDr. Ľubomír Nehaj, Veterinárna ambulancia, S. Bíroša 659, 014 01 Bytča, tel.: 041/564 08
41, 0905 404 493, email: mvrdnehaj@zoznam.sk
14./ Prof. MVDr. Valent Ledecký CSc., KMZ UVL, Komenského 73, 041 81 Košice, tel.: 0915
984 574, 0903606016, mail: ledecky@uvm.sk
15./ MVDr. Imrich Šoltés, Cassovet veterinárna nemocnica, Tr. KVP 07, 040 23 Košice, tel:
055/6435 848, 0905 321 170, email: cassovet@post.sk
16./ MVDr. Ivan Karpjak, Vet. Nemocnica, Bajkalská 28, 080 01 Prešov, tel.: 051/771 50 39,
mail: veterinarnanem@stonline.sk
17./ MVDr Róbert Holečka, Kpt. Nálepku 1149/13, 075 01 Trebišov, tel.: 056/672 49 98, 0905
360 602, email: vet.klinik.3vet@stonline.sk

