Zápisnica z výborovej schôdze
Slovenského Retriever Klubu
konanej v Zlatých Moravciach dňa 9.apríla 2005
1. Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK, Valenta Dušan, zahájil výborovú schôdzu a oboznámil členov výboru
i prizvatých hostí s programom dnešnej schôdze.
2. Prijatie nových členov
Matrikárka, sl.Dudová Sandra, predložila na schválenie 11 nových členov. Výbor SRK
jednohlasne odsúhlasil prijatie nasledovných členov: Luknár Peter z Ba, Braunová Zlatica
z Ba, Jekkelová Lucia z Radzoviec, Ing.Hanuliaková Martina z Badína, Zirkelbach Tibor
zo Šale, Kusá Miroslava zo Sládkovičova, Halanyja Juraj z Pezinku, MVDr.Poperník
Michal zo Starej Ľubovne, MVDr.Jaďuď Branislav zo Starej Bane, Havran Miroslav z Ba
a Ing.Arch.Rajnic Alfréd z Ba.
3. Došlá/prijatá pošta
Od: SPZ Ba
Vec: Odpoveď na našu žiadosť ohľadne odpustenia disciplíny „odvaha“ na JSMP.
Vyjadrenie: SPZ zamietlo našu žiadosť.
Uznesenie: Opakovane napísať list pre SPZ-odpustenie odvahy.
Termín: do 31.mája 2005
Zodpovedná osoba: Hanová Silvia-sekretár SRK
Od: Kollárik Dušan –Belá (člen SRK)
Vec: Žiadosť o podanie vysvetlenia prečo v spravodaji nie je rubrika „Otázky-odpovede“?
Vyjadrenie: Je to z dôvodu zlej finančnej situácie.
Uznesenie: Napísať vyjadrenie aj pre pána Kollárik Dušana z Belej.
Termín: do 31.mája 2005
Zodpovedná osoba: Hanová Silvia-sekretár SRK
4. Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze SRK-Zlaté Moravce-22.01.2005
Všetky uznesenia prijaté z poslednej výborovej schôdze boli prekontrolované výborom
SRK a zároveň boli aj všetky splnené.
5. Upresnenie akcie-Výcvikový deň SRK Jelenec-7.máj 2005 /sobota/
6. Upresnenie akcie-OVVR Jelenec-21.máj 2005 /sobota/
Oba body 5.a 6. boli prehodnotené a prediskutované.
Za prípravu a hladký, bezproblémový priebeh týchto akcií je zodpovedný výcvikár SRK,
Paluška Vladimír.

7. Príprava a upresnenie akcie-Klubová výstava Zlaté Moravce-11.06.2005 /sobota/
7.1 Predĺženie II.uzávierky: 4.máj 2005 /streda/
(potvrdzuje sa to pečiatkou pošty uvedenou na obálke)
7.2 Katalóg v elektronickej forme urobí Hanová Silvia najneskôr do 15.mája 2005
a potom ho odošle na kontrolu výboru SRK.
Návratky spraví a rozošle p.Marušinová Gitka najneskôr 23.mája 2005.
Tlač katalógu dohodnú p.Babulic s p.Marušinovou Gitkou.
7.3 Zahájenie výstavy, BIS kolo a záver bude uvádzať sl.Janeková Janka.
7.4 Dňa 10.júna-pia pôjde auto pre sl.Janekovú, potom na bratislavské letisko pre 2
rozhodcov a pôjdu potom do mesta na prehliadku. Sl.Dudová pôjde na rakúske letisko,
kde vyzdvihne ďalších 2 rozhodcov a privezie ich do Bratislavy, kde ich už budú
čakať sl.Janeková spolu s ďalšími 2 rozhodcami. Spolu potom pôjdú do Zlatých
Moraviec.
7.5 Noc z 10. na 11.júna – hotel Eminent /3 izby – 2x 2postelové a 1x 1postelovú/
Noc z 11. na 12.júna – hotel Eminent /3 izby – 2x 2postelové a 1x 1postelovú/
7.6 Strava: v piatok – večera, v sobotu – raňajky a večera, v nedeľu – raňajky
7.7 Dňa 12.júna 2005 /nedeľa/ - idú manž.Edward´s /rozhodcovia na GR/ domov.
Manž.Philipstown´s strávia deň v Topolčiankach. Večer spolu so sl.Janekovou Jankou
a p.Ostatníkom Jurajom pôjdu do Bratislavy, kde sa ubytujú vo West hotely.
7.8 Dňa 13.júna /pondelok/ sa rozhodcom budú venovať sl.Dudová Sandra a p.Paulíny
František
7.9 Dňa 14.júna /utorok/ ich vezmú na letisko p.Molčanová Mária spolu s Marušinovu
Gitkou.
Technické zabezpečenie výstavy:
 Bude 5 kruhov
 1 tlmočník a zároveň aj vedúca kruhu bude sl.Janeková Janka.
 3 tlmočníkov a zároveň vedúcich kruhov v jednej osobe pre anglických rozhodcov
zabezpečí p.Ostatník Juraj
 1 vedúceho kruhu pre slovenského rozhodcu zabezpečí p.Ostatník Juraj
 5 zapisovateľov pre všetky kruhy zabezpečí p.Ostatník Juraj
 5 pomocníkov pre organizátora /zbieranie psích extrementov, navigácia,
prezentácia..../ zabezpečí p.Ostatník Juraj
 Ozvučenie zabezpečí p.Ostatník Juraj
 Ohrádky na kruhy zabezpečí p.Valenta Dušan od manž.Orlovských, ktorí budú aj
hlavní sponzori výstavy.
 Bufet a občerstvenie zabezpečí p.Ostatník Juraj.
 P.Valenta Dušan privezie všetky ceny, ktoré zostali z akcií /poháre, medaily,
kokardy..../ k p.Paluška Vladovi a od neho si to prevezme sl.Bartošová Daniela, ktorá
potom ešte zabezpečí aj všetky ceny /poháre, kokardy/.
 CAC, CAJC-kartičky, posudkové listy zabezpečí sl.Dudová Sandra. Zároveň preverí,
či je zabezpečené aj dostatočné množstvo stužiek.
 Posudkové listy vypíše sl.Dudová Sandra
8. Diskusia
Do diskusie neboli žiadne príspevky.
9. Záver

