Zápisnica z členskej schôdze SRK
01.09.2006 – Chtelnica
1. Zahájenie členskej schôdze
Prezident SRK zahájil členskú schôdzu a privítal všetkých prítomních.
2. Oboznámenie s programom a priebehom členskej schôdze
Po privítaní členov ich oboznámil s celkovým priebehom a programom dnešnej
schôdze. Žiadne námietky a ani zmeny neboli navrhnuté.
Program bol jednohlasne odsúhlasený.
3. Referovanie správ členov výboru za rok 2005
3.A. Správa prezidenta SRK, MVDr.Valenta Dušana
Prezident SRK prečítal svoju správu a odovzdal k zápisnici ako prílohu
3.B. Správa ekonómky SRK, Marušinovej Margity
Ekonómka SRK prečítala svoju správu a odovzdala k zápisnici ako prílohu
3.C. Správa hlavného poradcu chovu SRK, MVDr.Bartošovej Daniely
Nakoľko sa hlavná poradkyňa chovu ospravedlnila kvôli svojej neprítomnosti, jej
správu prečítala a priložila k zápisnici sekretár SRK, Hanová Silvia.
3.D. Správa výcvikára SRK, Palušku Vladimíra
Výcvikár SRK prečítal svoju správu a odovzdal ako prílohu k zápisnici.
3.E. Správa matrikárky SRK, Kovalančíkovej Miroslavy
Matrikárka SRK prečítala svoju správu a odovzdala ako prílohu.
3.F. Správa predsedu kontrolno-revíznej komisie, Ing.Pauliny Františka
Predseda kontrolno-revíznej komisie predniesol správu v mene celej komisie
a napokon ju odovzdal ako prílohu k zápisnici z tejto členskej schôdze.
4. Referovanie predsedu redakčnej rady, pani Valentovej Viery ohľadne
spravodaja/ročenky
Pani Valentová opätovne vyzvala všetkých členov k odovzdávaniu rôznych
príspevkov do spravodaja, nakoľko väčšia časť členskej základne je pasívna,
čo sa zasielania príspevkov týka.
5. Voľby
5.A. Voľba mandátovej komisie: 1 predseda a 2 členovia
Návrh: predseda: p.Gabrižová
Hlasovanie: Za-30/Proti-1/Zdržal sa-0
člen 1: p.Schmidl
Hlasovanie: Za-30/Proti-1/Zdržal sa-0
člen 2: p.Janega
Hlasovanie: Za-30/Proti-1/Zdržal sa-0
5.B. Voľba návrhovej komisie: 1 predseda a 2 členovia
Návrh: predseda: p.Puliny
Hlasovanie: Za-30/Proti-0/Zdržal sa-1
člen 1: p.Kaiser
Hlasovanie: Za-29/Proti-2/Zdržal sa-0
člen 2: p.Straka
Hlasovanie: Za-31/Proti-0/Zdržal sa-0
5.C. Voľba 2 overovateľov zápisnice
Návrh: overovateľ 1: p.Guzanová
Hlasovanie: Za-31/Proti-0/Zdržal sa-0
overovateľ 2: p.Juranová
Hlasovanie: Za-31/Proti-0/Zdržal sa-0

6. Hlasovanie o zmenách
Prezident SRK predniesol 6 návrhov na prerokovanie a odsúhlasenie členskou schôdzou.
Jednalo sa o nasledovné návrhy:
6.A – zmena podmienok chovnosti SRK -výstavy
6.B – zmena prijatia za člena SRK
6.C – zmena podmienok chovnosti SRK -skúšky
6.D – schválenie rozpočtu na rok 2006
6.E – kooptovanie ekonómky SRK
6.F – kooptovanie člena revíznej komisie
6.A.) Návrh: je možné uchovniť retrievera na základe kombinácie nasledovných výstav:
- 2x klubová výstava
- 1x národná a 1x klubová výstava
- 1x medzinárodná a 1x klubová výstava
- 1x európska a 1x klubová výstava
- 1x svetová a 1x klubová výstava
Sú platné aj klubové výstavy v zahraničí. Platnosť: od 1.októbra 2006
Hlasovanie: Za-31/Proti-0/Zdržal sa-0
Záver: Tento návrh bol jednohlasne prijatý členskou schôdzou s platnosťou od 1.10.2006
6.B.) Návrh: dátum začiatku členstva v SRK je dátum odoslania členského preukazu novému členu.
Platnosť: od 1.októbra 2006
Hlasovanie: Za-31/Proti-0/Zdržal sa-0
Záver: Tento návrh bol jednohlasne prijatý členskou schôdzou s platnosťou od 1.10.2006
6.C.) Návrh: je možné uchovniť retrievera aj na základe všetkcýh poľovných skúšok, kde aspoň
jednou z disciplín je aport so zverou (JSMP, FT, ZPR a ŠVP). Platnosť: od 1.októbra 2006.

•

•

Pri tomto návrhu danom výborom SRK sa rozpútala živšia diskusia a boli navrhnuté ďalšie
dve alternatívy a to nasledovne:
Alternatíva č.1 – od pani Marušinovej
Je možné uchovniť retrievre na základe všetkých možných skúšok okrem tých v ktorých sa
skúša obrana.Platnosť: od 1.októbra 2006.
Alternatíva č.2 – od slečny Hanovej
Je možné uchovniť retrievre len na základe takých skúšok v ktorých jednou z disciplín je
preskúšanie aportu – prinášania (nemusí to byť zver) avšak nemôže tu byť skúšaná obrana.
Platnosť: od 1.októbra 2006.
Po krátkej diskusii ku všetkým 3 návrhom nastalo hlasovanie.
Základný návrh "výbor"
Hlasovanie: Za-6/Proti-24/Zdržal sa-1
Alternatíva č.1 "Marušinová" Hlasovanie: Za-16/Proti-9/Zdržal sa-6
Alternatíva č.2 "Hanová"
Hlasovanie: Za-6/Proti-16/Zdržal sa-10
Záver: Nadpolovičnou väčšinou členskej schôdze bola prijatá alternatíva č.1
"Marušinová" s platnosťou od 1.10.2006
6.D.) Návrh: schváliť rozpočet na rok 2006. Platnosť: 1.októbra 2006.
Ekonómka SRK prečítala návrh rozpočtu na rok 2006 a po prečítaní požiadala o hlasovanie.
Hlasovanie: Za-31/Proti-0/Zdržal sa-0
Záver: Tento návrh bol jednohlasne prijatý členskou schôdzou s platnosťou od 1.10.2006
6.E.) Návrh: bol daný na kooptovanie do funkcie ekonómky SRK, nakoľko sa pani Marušinová
Margita zdala na výborovej schôdzi 31.augusta 2006 svojej funkcie. Platnosť: 01.10.2006.
Hlasovanie: Za-30/Proti-0/Zdržal sa-1
Záver: Tento návrh bol nadpolovičnou väčšinou čl.schôdze prijatý. Platnosť: od 1.10.2006

6.F.) Návrh: bol daný na kooptovanie do funkcie člena kontrolno-revíznej komisie, nakoľko sa
pani Feketeová Ľubica vzdala funkcie člena revíznej komisie. Za nového člena kontrolnorevíznej komisie bol navrhnutá na kooptovanie pani Marušinová Margita – bývalá ekonómka
SRK. Platnosť návrhu: od 1.októbra 2006.
Hlasovanie: Za-31/Proti-0/Zdržal sa-0
Záver: Tento návrh bol jednohlasne prijatý členskou schôdzou s platnosťou od 1.10.2006

7. Rôzne – Diskusia
Príspevok č.1 – p.Nošík Jozef – poďakoval výboru a všetkým, ktorí zorganizovali
dovolenku s retrievermi.
Príspevok č.2 – p.Juranová Anna – sa tiež poďakovala za vynikajúcu organizáciu
podujatia „Dovolenka s retrievermi”.
Príspevok č.3 – p.Valentová Viera – dala návrh na odsúhlasenie čl.schôdzou.
Návrh: Doplnenie chovateľského a zápisného poriadku o nasledovné: V prípade, ak sa
sučke narodí v jednom vrhu len 1 alebo 2 šteniatka, môže majiteľ tejto sučky žiadať o
ďalšie krytie v danom kalendárnom roku. Platnosť: 1.október 2006.
Hlasovanie prebehlo nasledovne: Za-29/Proti-0/Zdržal sa-2
Záver: Tento návrh bol nadpolovičnou väčšinou čl.schôdze prijatý. Platnosť: od 1.10.2006
Príspevok č.4 – p.Valentová Viera – dala návrh na odsúhlasenie členskou schôdzou.
Návrh: Doplniť Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie o nasledujúcu vetu: Každý
majiteľ chovnej sučky si môže vybrať uchovneného krycieho psa sám, hlavný poradca chovu
nemôže zakázať krytie vybratým psom! Túto vetu žiada uviesť z dôvodu, že sa jej už opätovne
dostala informácia o tom, že pani Bartošová už viackrát odmietla vydať súhlas na párenie
psom/psami, ktorích žiadali majiteľia chovných sučiek.
Pani Valentová Viera žiada toto uviesť ako na internetových stránkach klubu, tak aj v
spravodaji SRK. Platnosť od 1.októbra 2006.
Hlasovanie: Za-28/Proti-0/Zdržal sa-3
Záver: Tento návrh bol nadpolovičnou väčšinou čl.schôdze prijatý. Platnosť: od 1.10.2006
Príspevok č.5 – p.Janega Štefan – žiada výbor SRK, aby sa v prípade, keď bude plánovať
dovolenku s retrievermi v roku 2007 zaoberala otázkou rozdelenia výcviku na dve skupiny.
Prvou skupinou by boli záujemci o OVVR a druhou skupinou o poľovné skúšky.
Záver: Výbor SRK prisľúbil, že sa bude touto otázkou v roku 2007, pri plánovaní
klubovej dovolenky, zaoberať.
Príspevok č.6 – p.Straka Juraj – ponúkol možnosť zorganizovať dovolenku s retrievermi,
poprípadne klubové JSMP, alebo OVVR v roku 2007 v Starej Turej.
Záver: Výbor SRK prisľúbil, že sa bude touto otázkou v roku 2007, pri plánovaní
klubovej dovolenky, zaoberať.
Príspevok č.7 – p.Kaiser Ľudovít – dal návrh na odsúhlasenie členskou schôdzou na zníženie
minimálneho veku uchovnenia jedincov retrieverov na 15 mesiacov s platnosťou od 1.10.2006.
Hlasovanie: Za-16/Proti-4/Zdržal sa-11.
Záver: Tento návrh bol nadpolovičnou väčšinou čl.schôdze prijatý. Platnosť: od 1.10.2006
Príspevok č.8 – p.Sedláková Zuzana – sa pýtala, či by bolo možné origanizovať výcvikový
deň aj na východe. Nakoľko sa touto otázkou čl.schôdza už zaoberala niekoľkokrát, aj teraz sa
dostalala podobná odpoveď. V prípade, ak sa na východnom SK nájdu členovia, ktorí sa budú
aktívne podieľať na organizácii takýchto dní, niektorý člen výboru s ochotou vycestuje na
východné SK, aby pomohlo počas výcvikových dní (ponúkla sa napr.slečna Kovalančíková).

Príspevok č.9 – p.Valentová Viera – žiadala výbor SRK, aby v roku 2007 sa zaoberal s
organizáciou výcviku, poprípadne organizáciou ZPR – počas 3 dní (pia-so-ne).
Záver: Výbor SRK prisľúbil, že sa bude touto otázkou v roku 2007, pri plánovaní
klubovej dovolenky, zaoberať.

8. Správy komisií
8.A. Správa mandátovej komisie
Mandátová komisia prečítala svoju správu a odovzdala ako prílohu.
8.B. Správa návrhovej komisie
Návrhová komisia prečítala svoju správu a odovzdala ako prílohu k zápisnici.
9. Záver členskej schôdze
Prezident SRK uzatvoril členskú schôdzu o 17:45 hod a pani Guzanová a p.Juranová –
overovateľky zápisnice ju potvrdili aj svojimi podpismy.

