Pozvánka
Sekretárka Slovenského retriever klubu (SRK) Vanda Laudárová, z poverenia prezidenta
SRK Dušana Valentu, Vás pozýva na výborovú schôdzu klubu, ktorá sa bude konať dňa 28.
augusta 2008 o 13:30 hodine v RZ Trusalová pri Martine.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájenie výborovej schôdze
Prijatie nových členov
Došlá/prijatá pošta
Kontrola uznesení z poslednej výborovej a členskej schôdze
Ročenka retrieverov, Spravodaj 2008, KV pri Svetovej výstave 2009 v Bratislave
2009 - referuje Viera Valentová
6) Upresnenie akcií na rok 2008:
a.) KJSMP
b.) NFTR resp. SPR
c.) MFTR
d.) Špeciálna výstava retrieverov – Nitra – 02.11.2008
7) Diskusia
8) Záver

Pozvánku obdržia:
p. Dušan Valenta, p. Zuzana Orlovská, p. Vanda Laudárová, p. Margita Marušinová, p. Edita
Schlumsová, p. Štefan Janega, sl. Petra Feketeová – členovia výboru,
ďalej p. František Paulíny – predseda revízno-kontrolnej komisie, p. Viera Valentová referovanie o Spravodaji, Ročenke a KV pri SV 2009

Prezenčná listina
konania výborovej schôdze SRK
Malá nad Hronom – 28.08.2008

Prítomní:
Valenta Dušan

______prítomný_____________________

Orlovská Zuzana

______prítomná_____________________

Laudárová Vanda

______prítomná _____________________

Janega Štefan

______prítomný______________________

Schlumsová Edita

______prítomná______________________

Marušinová Margita

______prítomná______________________

Feketeová Petra

______prítomná______________________

Paulíny František

______prítomný______________________

Viera Valentová

______prítomná______________________

Zápisnica z výborovej schôdze SRK
RZ Trusalová – dňa 28.08.2008
1) Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK, Dušan Valenta zahájil výborovú schôdzu a všetkých prítomných oboznámil
s programom a priebehom. Prítomní boli: celý výbor SRK, ďalej bol prítomný predseda
kontrolno-revíznej komisie p. Paulíny a zástupkyňa redakčnej rady p. Valentová.

2) Prijatie nových členov
Jednohlasne bolo prijatých 36 nových členov a to menovite:
Babinská Barbora – Plieš ovce, Babjáková Ivana – Smižany, Buzinger Martin – Bratislava, Csóka
Lajos – Veľké Kosihy, Čekovská Zuzana – Spišská Nová Ves, Čičalová Jana – Moravské Lieskové,
Ďurech Jakub – Bratislava, Ďurechová Andrea – Bratislava, Gajerová Zuzana – Bratislava, Halák
Aida – Javorinka, Hanliaková Ivana – Branovo, Hlavatý Juraj – Zlaté Moravce, Horáková Jana –
Bratislava, Hughesová Daniela – Bratislava, Jančo Tomáš – Bratislava, Jesenský Peter – Belá
Dulice, Klinovský Jozef – Bratislava, Križalkovič Milan – Spišská Nová Ves, Križalkovič Radovan –
Spišská Nová Ves, Kubík Miloš – Žilina, Kyseľová Eva – Vráble, Kytnár Ivan – Tovarníky, Lišková
Iveta – Ružomberok, Majtán Milan – Myjava, Murgaš Rastislav – Senec, Palovská Ružena –
Bratislava, Pleško Jaromír – Martin, Slosarčík Jozef – Dolný Kubín, Šavlíková Linda – Bratislava,
Šikeť Radoslav – Hronský Beňadik Psiare, Timková Darina – Bratislava, Vagner Ladislav – Žilina
Budatín, Valentovičová Lucia – Piešťany, Vítková Viera – Blatná na Ostrove, Závodská Martina –
Senec.

Celková členská základňa je 302 členov.

3) Došlá/prijatá pošta
a) prijaté od: Miroslav Gacík – Mystique, vec: Ponuka vecného sponzorstva pre
SRK. Pán Gacík ako zástupca internetového obchodu Mystique
(www.gundogstore.sk) ponúka sponzorovanie akcií Slovenského retriever
klubu, najmä pracovných skúšok.
- Ponúka: vecné ceny pri konaní všetkých pracovných a chovných skúšok pod
záštitou SRK, 5 % zľavu na nákup v jeho internetovom obchode pre každého
člena SRK. Konkrétne ceny na konkrétnu akciu budú dohodnuté pred
konkrétnou akciou. Za toto žiada umiestnenie jeho bannera na úvodnej
stránke
webu SRK, umiestnenie jeho bannera na boku na stránkach
pracovných a chovných skúšok, umiestnenie bannera v propoziciach všetkch
pracovných a chovných skúšok, ktoré bude sponzorovať, zverejnenie
prezentacie internetového obchodu v klubovom spravodaji a v ročenke
retrievera.
- Výbor SRK vec prejednal a vydal nasledovné stanovisko: Vážime si a vítame
akýkoľvek sponzor klubových akcií SRK, avšak s prihliadnutím na ostatných
sponzorov nášho klubu (porovnanie objemu sponzorstva vzhľadom na
jednotlivé akcie, ale aj celkovo počas fungovania SRK s využívaným
reklamným priestorom) Vám za ponúkaný sponzor môžeme na dobu jedného

-

raka ponúknuť nasledovné: 1 čiernobielu A5 stranu na reklamu v spravodaji
SRK, logo na stránke s pracovnými a chovnými skúškami (konkrétne na každej
sponzorovanej), logo na stránke Sponzorov (pripravovaná do novej verzie
stránok), umiestnenie bannera v mieste konania akcie (banner Vami
vyhotovený a dodaný na akciu). Nemôžeme ponúknuť výhradné sponzorstvo
na všetky akcie (niektoré po dohode áno), ani umiestnenie loga/bannera na
tlačených propozíciách. Uvítali by sme sponzor dodaný naraz na všetky
sponzorované akcie dopredu, nakoľko dojednávanie sponzorstva na konkrétne
akcie je vzhľadom na meniaci sa počet účastníkov komplikované.
Zodpovedná: Vanda Laudárová oficiálne odpovie v mene výboru SRK na
ponuku p. Miroslava Gacíka.
Prípadný dohodnutý sponzor bude skladovať výcvikár SRK p. Štefan Janega,
pričom bude vyhotovený zoznam prijatých darov, jeho kópie by mal výcvikár
klubu, predseda kontrolno-revíznej komisie a predseda, resp. sekretár SKR. V
prípade záujmu aj p. Gacík. Pri jednotlivých akciách by sa dar zo zoznamu
odpisoval a povereným osobám by sa zasielala aktuálna kópia.

b) prijaté od Dušana Kollárika z Martina – vec: Stanovisko k zamietnutiu žiadosti
zverejniť výzvu členom o vytvorenie organizačného poriadku SRK na
klubových stránkach a v klubovom spravodaji.
- Dňa 27.8.2008 zasadala Kontrolno-revízna komisia SRK, ktorej sa ako člen
zúčastnil aj p. Kollárik a jeho list (stanovisko) ako aj prípadné iné nejasnosti
boli prejednané s predsedom KRK p. Františkom Paulínym.
- Zodpovedný: František Paulíny oficiálne v mene výboru SRK odpovie/prejedná
stanovisko p. Kollárika.
c) prijaté od MUDr. Ladislav Sás z Kameničnej – vec: Opätovné zaslanie
sťažnosti na nedodržanie stanov pri voľbe výboru SRK.
- Pán Sás naďalej tvrdí, že píše pravdu, hoci si vo svojich vyjadreniach odporuje
(v jednom liste píše, že 8. voleným bol on sam, v inom, že to bol p.
Záhradník, taktiež uvádza že iný v ďalšom poradí nebol, čo taktiež nie je
pravda. Stále žiada o nápravu.
- Výbor SRK spolu s predsedom Kontrolno-revíznej komisie to prejednal a dal
nasledovné stanovisko: Členovia si rozdelili funkcie podľa schopností
zvolených členov. Po odstúpení slečny Kovalančíkovej bola zo zvyšných
kandidátov do výboru vybratá p. Laudárová a kooptovaná novozvoleným
výborom SRK. Výber bol na základe zostávajúceho voľného miesta sekretára a
webmastra SRK stránok. Po súhlase p. Laudárovej s vykonávaním týchto
činností pre SRK, bolo jej kooptovanie do výboru SRK kladne odhlasované
členskou základňou, ktorá je najvyšší orgán klubu. Podnetom p. Sása sa
zaoberal aj predseda KRK, ktorý sa vyjadril, že výbor má na toto právo a ak to
bolo odhlasované členmi, všetko je v poriadku.
- Na základe vyššie uvedeného výbor SRK nevidí dôvod na ďalšie vyjadrovanie
sa k danej veci.
d) prijaté od MVDr. Libuše Štorková, ČR (Chs Brdské Zlato) – vec: Žiadosť o
udelenie výnimky prerontgenovať fenu GR v zahraničí.
− Pani Štorková píše v mene majiteľov jej odchovu, feny Crazy Loving Daisy
Brdské Zlato, ktorá žije na Slovensku. Jej majitelia dali fenu snímkovať MVDr.
Nováčikovi, snímky odfotili a podľa dohody zaslali svojej chovateľke p.
Štorkovej. Snímky pre vyhodnotenie DBK a DLK však nespĺňajú podmienky
kvalitného vyhotovenia snímkov na posúdenie dysplázie. Snímok pre DBK,

nebola dodržaná správna poloha končatín. Snímok pre DLK bol vyhotovený len
jeden, nie 3 ako má byť. Kópia fotografií snímkov bola priložená v liste. Pani
Štorková na základe toho žiada o možnosť presnímkovať spomínanú fenu v
ČR alebo v Anglicku.
- Výbor SRK daný problém prejednal a rozhodol udeliť výnimku fenke Crazy
Loving Daisy Brdské Zlato na presnímkovanie DBK a DLK na vlastné náklady
majiteľa v ČR alebo v Anglicku.
− Zodpovedná: Vanda Laudárová zašle v mene SRK stanovisko k žiadosti p.
Štorkovej.

−

−
−

e) prijaté od Jana a Karel Jedličkovi, ČR (Chs. Libošovská blata) RTG snímok
a potvrdenie o RTG na DBK a DLK
Manželia Jedličkovi mali na základe určitej dohody vo svojom vlastníctve
mladú fenu z chovu p. Bartošovej, Aldamity Navy Girl Nelly, ktorú si brali už
ako staršiu za účelom chovu. Fenka absolvovala vyšetrenie na DBK a DLK na
Veterinární klinike Vltava u MVDr. Jiřího Šebka, CSc. v ČR, ktorý stanovil DLK
0/0, DBK 0/3, čo je v stupeň vylučujúci fenu z chovu. Pretože výsledkom DBK
nechceli uveriť, fenu opakovane presnímkovali, snímky odfotili a sú prílohou
listu adresovaného predsedovi SRK. Manželia Jedličkovi riešili situáciu s
chovateľkou feny p. Bartošovou a nakoniec fenu vrátili chovateľke. V liste
ďalej uvádzajú, že na ich prekvapenie bola fenka o niekoľko dní uverejnená
na stránkach chs Aldamity s výsledkom DBK 0/0. Fena týmto spĺňa podmienky
chovnosti na Slovensku, pričom oni fenu opakovane snímkovali s rovnakým
zlým výsledkom DBK 0/3. Podrobnosti vyboru SRK oznamili telefonicky.
Obsah zasielky je: originál RTG snimky DBK plus originál vyhodnotenia
snimkov DBK a DLK.
Vzhľadom na citlivosť problému sa výbor SRK rozhodol zápisnícu dočasne
nezverejniť.

4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze dňa
27.4.2008 v Malej nad Hronom
-

Všetky uznesenia z predchádzajúcej výborovej schôdze boli splnené okrem
získania stanoviska od p. Bartošovej (jej zistení z FCI) ohľadom podmienok
zúčastnenia sa štartujúcich psov (napr. kastrovaní psi a sterilizované sučky...)
na súťaži Medzinárodný Field Trial pre retrievre. P. Bartošová na mailovú
výzvu zatiaľ nereagovala.

5) Ročenka retrieverov, Spravodaj 2008, KV pri Svetovej
výstave psov 2009
a)

Klubová výstava retrieverov pri Svetovej výstave psov 2009 v Bratislave – p.
Valentová odprezentovala aktuálny stav príprav a komunikácie s p. Štefíkom z
SKJ. Dohodlo sa, že ďalšiu komunikáciu a organizáciu prevezme p. Zuzana
Orlovská, ktorá v prípade potreby zaúkoluje ďalších členov výboru.
Kvôli možnosti zadať titul Svetový klubový víťaz boli oslovené retriever kluby z
Maďarska, Poľska a Česka. Do dnešného dňa sa vyjadril len poľský klub a to
kladne. Dohodlo sa, že žiadosť o odsúhlasenie titulu sa zašle aj KCHLS v ČR a
rakúskemu klubu. Dalej pošleme žiadosť do Maďarska Kristie Zdellar. Po
telefonickom rozhovore nám sľúbila tlačivo obratom zaslať späť.

-

Zodpovedná: Vanda Laudárová v mene SRK zašle žiadosť spomenutým
klubom.
b)
Ročenka retrievera a spravodaj 2008 – o aktuálnom stave informovala p.
Valentová. Rozdelili sa povinnosti, kto aké podklady pre spravodaj zašle. Do
ročenky budeme dávať aj reklamy pre sponzorov: Belcando, Royal Canin, Bonno,
Mystique Gundogstore, Cimedica.

6) Upresnenie akcií na rok 2008:
a) Klubové jesenné skúšky malých plemien – RZ Trusalová – 30.8.2008
Zodpovedný za zabezpečenie a konanie akcie: Štefan Janega, hl. výcvikár SRK.
P. Janega upresnil priebeh skúšok podľa nových pravidiel.
Ďalšie klubové JSKM sa v tomto roku konať nebudú.
b) OVVR – Bernolákovo - 26.10.2008
Propozície pripraví a prihlášky zozbiera Petra Feketeová.
Zodpovedný za zabezpečenie a konanie skúšok: Dušan Valenta, prezident SRK
Podľa potreby zabezpečí terén v Bernolákove alebo v Slov. Grobe, zraz bude
ako obvykle.
c) Skúšky prinášania retrieverov – Malá nad Hronom – 15.-16.11.2008
Zodpovedný za zabezpečenie a konanie akcie: Štefan Janega.
Do propozícii treba uviesť, že ide o poľovne upotreb. skúšky so zadaním CACT.
d) Národný Field Trial – Topoľčianky – 6.12.2008
Pre SRK zabezpečuje: Vladimír Paluška
Propozície pripraví a prihlášky zozbiera Štefan Janega.
e) Medzinárodný Field Trial – Ďulov dvor (pri Komárne) – 20.12.2008
Pre SRK zabezpečuje: Oto Csepi
Propozície pripraví a prihlášky zozbiera Štefan Janega.
Vanda Laudárová zistí od p. Močkovej zo SPZ presné podmienky na rozhodcov,
aby mohol byť udelený titul CACIT. Dušan Valenta zistí informacie o zadávaní
titulu CACIT pre všetky plemená retrieverov.
f) Špeciálna výstava retrieverov – Nitra – 02. 11.2008
Uzávierka: len jedna: 03.10.2008
Prihlášky prijíma, katalóg spracuje a vytlačí: Petra Feketeová.
Tlmočníkov treba pre všetkých 3 rozhodcov – anglicky hovoriacich, alebo pre
Yvonne Jaussi nemecky hovoriacu. Budú tí istí ako na júnovej KVR.
Ceny, poháre, kokardy zabezpečí: Zuzana Orlovská.
Vydávajú sa tituly: CAJC, res.CAC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy – zvlášť pre psa
aj sučku, BOB, Najkrajší víťaz výstavy 1. a 2.miesto, Najkrajší pracovný retriever
(nastupujú pes aj sučka z triedy pracovnej, ak dostali CAC – z každého plemena –
t.j. maximálny počet je 12). Ďalej sa zadávajú tituly: BOB, BIS pre triedu šteniat,
BOB, BIS pre triedu dorastu, BOB, BIS pre triedu veterán, BIS junior, Víťaz
špeciálnej výstavy mladých – zvlášť pre psa aj sučku, ktorý získali CAJC.
Sponzor: ROYAL CANIN – zabezpečí Zuzana Orlovská.
Ubytovanie pre zahraničných rozhodcov zabezpečí Marušinová Margita v BA a
prívoz, odvoz na výstavu vykoná František Paulíny.
Zuzana Orlovská bola poverená úlohou riaditeľky výstavy, skoordinuje činnosť
jednotlivých zložiek a dohliadne na bezproblémový priebeh výstavy.

7) Diskusia
- Zuzana Orlovská otvorila tému sponzorstva klubu. Doterajší stav je neflexibilný.
Navrhla uzavrieť s každým sponzorom riadnu zmluvu, v ktorej sa stanoví, čo klub
dostane a čo za to vie ponúknuť sponzorovi. Taktiež navrhla odstupňovať ponúkaný
reklamný priestor sponzorom na základe veľkosti ich sponzorstva pre klub.
- Predseda Kontrolno-revíznej komisie SRK František Paulíny predložil výboru SRK
plán činností KRK na najbližšie dva roky. KRK vyzve ekonómku SRK na zaslanie celej
ekonomickej dokumentácie členke KRK p. Helene Saganovej na kontrolu. Ďalej na
základe podnetu p. Dušana Kollárika sa bude robiť kontrola chovu, KRK vyzve hlavnú
poradkyňu chovu SRK p. Editu Schlumsovú na spoluprácu. Prebehne aj kontrola došlej a
odoslanej pošty, podklady predloží na základe výzvy KRK sekretárka klubu Vanda
Laudárová.
- Dušan Valenta na základe diskusie o liste p. Štorkovej navrhuje vybrať zo
zoznamu oprávnených veterinárov-rontgenológov pre každý región určitý počet a tento
zoznam umiestniť na internetových stránkach SRK ako odporúčaných veterinárov pre
DBK, DLK. V zozname budú len overení veterinári s dlhoročnou praxou pri snímkovaní
DBK a DLK.
- V diskusii ku KV pri SVP padol návrh na vytvorenie nového loga SRK, ktoré by
bolo profesionálne spracované a zobrazovalo by všetkých retrieverov, nie len dvoch ako v
minulosti. Návrh loga vzíde od členov SRK, ktorý sa zúčastnia súťaže o nové logo a
následne bude profesionálne spracované do kriviek v grafickom štúdiu. Znenie súťaže
pripraví a na web SRK umiestni Vanda Laudárová.
- V súvislosti s organizáciou výstav sa opätovne prízvukvalo, že na všetky
podujatia, nie len výstavy, ale aj pracovné skúšky zabezpečí poháre (prípadne kokardy a
medaile) pre víťazov Zuzana Orlovská, ktorá bola na prvej výborovej schodzi delegovaná
do pozície riaditeľky výstav.
- Počas debaty o KJSMP sa opäť otvorila otázka disciplíny Odvaha. Klub SRK na
jar tohto roku opätovne žiadal o zrušenie tejto disciplíny pre retrievre. Do dnešného dňa
bez odpovede. Dušan Valenta navrhol pokúsiť sa o vyčlenenie retrieverov zo skupiny
malých plemien sliedičov a zaradenie do samostatnej skupiny ako je to v FCI.
- Štefan Janega dáva návrh, aby sa v budúcom roku zorganizovali Farbiarske
skúšky, ktoré by sa konali v termníne po 15.máji. Ďalej menoval svojich výcvikových
pomocníkov: Anastázia Guzanová, Ľudovít Balogh, Kristián Nyári, Alexander Sagan a
Maťo Orlovský. Odsúhlasilo sa konanie OVVR v roku 2008 a 2009 vrátane výcvikového
dňa v Žiari nad Hronom pod vedením manželov Orlovských.
- Dušan Valenta navrhol odmeňovať ľudí, ktorí pomáhajú dobrovoľne klubu pri
rôznych akciách, napr. čiastočným alebo úplným preplatením klubovej dovolenky,
prípadne inak, podľa možností klubu.
- Viera Valentová otvorila otázku propagácie klubu a plemien retrieverov na
výstavách. Takáto možnosť bola ponúknutá SRK aj vrámci Svetovej výstavy psov 2009 v
Bratislave, bohužiaľ SRK ju nemohol prijať, nakoľko do termínu uzávierky vyjadrenia
záujmu klub nevlastnil nijaké propagačné materiály. Navrhla, že okrem nového loga by
bolo vhodné dať vyrobiť aj nejaké repre predmety, napríklad obrus na stôl na výstavy s
logom SRK, brožúry s profilom plemien, prípadne nejaké drobnosti ako poháre, perá atď.
podľa uváženia. Téma ostala otvorená do ďalších diskusií.
- Dušan Valenta navrhol častejšie konanie výborových schôdzí v budúcich rokoch,
nakoľko aktivít pribúda a je potrebné fungovať flexibilnejšie. Dohodlo sa, že v roku 2009
sa bude konať 5 výborových schôdzí a podľa toho ako sa to osvedčí sa dohodne plán na

ďalšie roky. Predbežný plán VS: 1x v januári, 1x v marci/apríli, 1x júni, 1x počas klubovej
dovolenky v auguste, 1x v októbri.

8) Záver
Schôdza bola druhou schôdzou výboru v novom zložení. Výbor prejednal
najaktuálnejšie problémy a organizáciu najbližších akcií pod záštitou SRK, načrtol plán
akcií do budúceho roku a načal diskusiu na citlivé otázky (repre klubu, disciplína Odvaha
na JSMP atď.) Ďalšia výborová schôdza je plánovaná na október 2008.

