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 14. marca 2009 o 10:00 hodine v priestoroch Športového Gymnázia v
Bernolákove.

Program:
1) Zahájenie výborovej schôdze
2) Prijatie nových členov
3) Došlá/prijatá pošta
4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze
5) Kontrola zabezpečenia akcií:
a) Špeciálna výstava retrieverov Kosorín -referuje Z. Orlovská
b) Nácvik na skúšky (SPR, JSMP, FSMP, LSMP) - referuje Š. Janega
c) Výcvikový deň na OVVR a OVVR Bernolákovo - referuje D. Valenta
d) Výcvikový deň na OVVR a OVVR Žiar nad Hronom - referuje Z. Orlovská
e) FSMP a LSMP Nové Zámky - referuje Š. Janega
6) Predvolaní p.Židek a p.Koczkásová
7) Svetová klubová výstava 10.10. 2009 Bratislava - referuje Z. Orlovská a V. Valentová
8) Diskusia
9) 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 kontrolno-revíznej komisie, p. Viera Valentová (KV pri SVP
2009)

Prezenčná listina výborovej schôdze SRK
Bernolákovo – 14.03.2009

Prítomní:
Valenta Dušan

______prítomný_____________________

Orlovská Zuzana

______prítomná_____________________

Laudárová Vanda

______prítomná _____________________

Janega Štefan

______prítomný_____________________

Schlumsová Edita

______prítomná______________________

Marušinová Margita

______ospravedlnená_________________

Feketeová Petra

______prítomná______________________

Paulíny František

______prítomný______________________

Valentová Viera

______ospravedlnená_________________

Zápisnica z výborovej schôdze SRK
Bernolákovo – dňa 14.03.2009

1) Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK, Dušan Valenta zahájil výborovú schôdzu a všetkých prítomných
oboznámil s programom a priebehom. Prítomní boli: celý výbor SRK okrem M.
Marušinovej, ktorá sa ospravedlnila. Ďalej bol prítomný predseda kontrolno-revíznej
komisie p. František Paulíny. Pani Viera Valentová sa tiež ospravedlnila z neúčasti na
schôdzi a to zo zdravotných dôvodov.

2) Prijatie nových členov
Jednohlasne bolo prijatých 32 nových členov a to menovite:
Ľudovít Balogh (Hurbanovo), Eva Baloghová (Hurbanovo), Bátor Andrej (Lietavská
Lúčka), Ivan Béreš (Košice),
Tomáš Čontofalský (Žilina), Zuzana
Danková
(Mankovce), Simona Drojáková (Bratislava), Jakub Ďurech (Bratislava), Andrea
Ďurechová (Bratislava), Mária Falathová (Bratislava), Miroslav Gacík (Kysucké Nové
Mesto), Zuzana Gašparová (Bratislava), Marcela Hrozeková (Bratislava), Monika
Križanová (Bratislava), Dalibor Letko (Ružomberok), Ľudovít Lontoš (Hul), Martina
Malatová (Prešov), Marek Mikula (Skalica), Juliana Mikušíncová (Banská Bystrica),
Martin Mindek (Liptovský Hrádok), Paula Naďová (Senica), Ladislav Papp (Horné
Saliby), František Petro (Prešov), Kristína Rémesová (Dunajská Streda), Rudolf
Salčák (Bratislava), Katarína Sedláčková (Trenčín), Petra Valachová (Banská
Bystrica), Michal Vlk (Nová Dubnica), Robert Zalka (Čiližská Radvaň), Ivana
Zástěrová (Humenné), Gabriela Závacká (Košice), Anna Zimová (Brno, ČR)
Aktuálny počet členov SRK je 261.

3) Došlá/prijatá pošta
a) prijaté od: Adriana Kmeťová - Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií o SRK
pre účel vypracovania záverečnej práce na VŠ.
- Všeobecné informácie poskytneme pri osobnom rozhovore, ktorého sa za
SRK zúčastní Z. Orlovská. Nebudú poskytnuté žiadne súkromné informácie
našich členov.
- V . Laudárová zašle A. Kmeťovej kontakt na Z. Orlovskú.
b) prijaté od: SPZ – vec: Pozvanie na schôdzu Kynologickej rady SPZ.
- Výbor SRK berie na vedomie. D. Valenta sa schôdze zúčastní a bude výbor
SRK informovať o dianí na nej.
c) prijaté od: Z. Orlovská – vec: Zápis zo stretnutia s MVDr. Smatanom a
MVDr. Bartošovou vo veci RTG snímkov suky Aldamity Navy Girl Nelly.
- Výbor sa dohodol, že prijatím tohoto zápisu uzatvára "kauzu" okolo RTG
snímkov suky LR Aldamity Navy Girl Nelly a vráti zapožičané snímky MVDr.

Nemčekovi. Snímky odošle V. Laudárová.
d) prijaté od: RODOVA spol. s r.o. - vec: ponuka na inzerciu na webstránke
www.inzerciapsov.sk
- Výbor berie na vedomie.
e) prijaté od: skupina podpísaných členov SRK a členov OZ Retriever Sport Vec: Žiadosť o akceptáciu Working test (WT)
- Skupina 15 majiteľov a vodičov retrieverov, členov SRK a OZ RS žiada o
akceptáciu WT ako plnohodnotnej súťaže určenej pre retrieverov na akciách
organizovaných SRK. V žiadosti navrhujú aj formu spolupráce pre rok 2009.
- Odpoveď: Výbor SRK vec prejednal a dal nasledovné stanovisko: Vzhľadom
na aktuálne chovné podmienky, ktoré akceptujú do chovu akékoľvek skúšky,
kde sa neskúša obrana a teda aj WT za predpokladu, že boli absolvované
podľa platného skúšobného poriadku a s rozhodcami s aprobáciou na
skúšanie WT, výbor SRK nerozumie o akú ďalšiu akceptáciu je žiadané. Tak
isto návrh spolupráce je veľmi všeobecný a teda nie celkom jasný. Výbor
SRK, keďže sa nestavia proti WT, navrhuje, aby na najbližšiu výborovú
schôdzu boli prizvaní 2 zástupcovia z podpísaných majiteľov a vodičov
retriverov a v priamej diskusii objasnili o akú akceptáciu ide a ako si
konkrétne predstavuju spoluprácu OZ RS a SRK. Zástupcov si môžu zvoliť
sami medzi sebou, avšak výbor SRK odporúča, aby to boli ľudia informovaní
o plánoch, kompetentní prípadne dohodnúť podrobnosti spolupráce a
prístupní diskusii a dohodám, nakoľko spolupráca je o dohode a nie o
diktatúre.
- V. Laudárová zašle v mene SRK písomnú odpoveď zástupcovi skupiny
žiadateľov.

4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze zo dňa 31.01.2009 v
Bernolákove
-

Všetky uznesenia z predchádzajúcej výborovej schôdze boli splnené, okrem
zakúpenia notebooku pre potreby SRK. Termín zakúpenia notebooku sa
posúva do najbližšej výborovej schôdze.

5) Kontrola zabezpečenia akcií:
a) ŠVR Kosorín - 2.5.2009
 referovala Z. Orlovská - všetky náležitosti sú zabezpečené, chýbajú už len stany.
Zabezpečí Z. Orlovská v spolupráci s D. Valentom.



b) Nácvik na skúšky Malá nad Hronom - 25. a 26.4.2009
referoval Š. Janega, všetko je zabezpečené.

c) Výcvikový deň na OVVR a OVVR Bernolákovo 8. a 16.5.2009
 referoval D. Valenta, všetko je zabezpečené, uzávierka prihlášok na skúšky 9.5.2009
 propozície pripraví G. Marušinová, tlač a rozposlanie P. Feketeová
d) Výcvikový deň na OVVR a OVVR Žiar nad Hronom 8. a 16.5.2009
 referovala Z. Orlovská, všetko je zabezpečené, uzávierka prihlášok na skúšky
9.5.2009
 propozície pripraví G. Marušinová, tlač a rozposlanie P. Feketeová

e) FSMP a LSMP Nové Zámky - 23. a 24.5.2009
 referoval Š.Janega, všetko je zabezpečené, chýbajú len tabuľky.
 tabuľky na SPZ vyzdvihne V. Laudárová (po 1 bloku z tabuliek JSMP, FSMP, LSMP)
 Skúšky sú otvorené aj pre iné plemená, avšak bez možnosti získania titulu Klubový
víťaz.
 Š.Janega uviedol, že v propozíciach je omylom uvedené ako miesto konania Malá
nad Hronom. Nápravu a oznam na webe zabezpečí v spolupráci s webmastrom V.
Laudárová.
 Š.Janega zašle zoznam rozhodcov V. Laudárovej, ktorá ich vyžiada na SPZ.
6) Predvolaní p.Židek a sl.Koczkásová





















a) sl. Melinda Koczkásová
nakoľko sl. Koczkásová ešte nie je plnoletá, sprevádzali ju rodičia
poradca chovu SRK p. Edita Schlumsová im predostrela problém a síce, že ich pes
LR Diamond Katie's Labrador Yard SPKP 3479/08 nakryl suku bez odporúčania na
párenie.
Sl. Melinda Koczkásová spolu s rodičmi tvrdili, že to bolo ich prvé krytie a p.
Židekovi vyplnali a podpisovali tlačivo "Krycí list", teda si mysleli, že je všetko v
poriadku.
Na upozornenie Z. Orlovskej, že SRK "Krycí list" nemá, podrobne vysvetlili a
popísali spomínaný dokument, avšak "Odporúčanie na párenie" to nebolo.
V. Laudárová podotkla, že nikde na internete ani v spravodaji nie je uverejnený vzor
tlačiva Odporúčanie na párenie a pokiaľ majiteľ krycieho psa nevlastní aj chovnú
suku alebo sa náhodou k tlačivu nedostal u známych atď, nemá šancu vedieť, ako
vyzerá platné odporúčanie na párenie. Navrhla preto, aby vzor tohoto tlačiva bol
umiestnený na klubových webových stránkach a zároveň, aby časť viny sl.
Koczkásovej bol vzatý na plecia SRK a trest pre ňu bol znížený na minimum.
Výbor SRK celý problém prejednal a rozhodol sa súhlasiť s návrhom nízkeho trestu.
Sl. Melinda Koczkásova spolu s rodičmi bola poučená, ako a čo majú vyplniť v
budúcnosti pri krytí suky a sl. Melinde Koczkásovej bol udelený trest formou
dohovoru.
V. Laudárová bola poverená spolu s webmasterkou povesiť na internet vzor tlačiva.
b) p. Marián Židek
p. Marián Židek bol predvolaný z dôvodu viacnásobného porušenia chovateľského
poriadku. Prvé závažné porušenie bolo, že odchoval vrh bezpapierových šteniat,
ktorých predaj pod svojim menom inzeroval na internetových stránkach s
odôvodnením, že nestihol zápis do chovu a do plemennej knihy SKJ. Na inzerát
výbor SRK upozornili členovia klubu. Druhý priestupok voči chovateľskému
poriadku bol, že nakryl suku bez odporúčania na párenie, ktoré si žiadal dodatočne,
pričom poradkyni chovu pri žiadaní tvrdil, že suku ešte len bude kryť.
p. Edita Schlumsová ako poradkyňa chovu SRK predostrela oba problémy p.
Židekovi s časovou následnoťou, ako sa odohrala žiadost, telefonát s p.Židekom aj so
sl. Koczkásovou atď.
p. Židek sa k problému bezPP šteniat vyjadril tak, že suka bola nakrytá omylom a
jemu bolo ľúto šteniatka zabiť, no nechcel ich ani rozdať, aby sa nedostali k zlým
majiteľom a tak ich predával, aby si ich majitelia aspoň trochu vážili. Priznal, že bola
chyba, že do inzerátu uviedol svoje meno.
Na otázku, prečo nezavolal poradkyni chovu alebo prečo nič nespomenul D.













Valentovi na OVVR, ktorých sa zúčastnil s ďalšími sukami v čase, keď už bola sučka
nechcene nakrytá odpovedal, že nevie, že nevedel, že by to mal urobiť. Vraj chová
tento rok 1x a nechcel hneď vyzerať neschopne, že mu pes nechtiac nakryl suku.
K druhému problému, t.j. krytia bez odporúčania na párenie sa vyjadril nasledovne.
Opakovane tvrdil, že p. Edita Schlumsová nevraví pravdu pokiaľ ide o dátumy, kedy
sa čo odohralo. Vraj volal skôr, ako nakryl suku. Dotazoval sa, prečo by volal až po
krytí. Neskôr však priznal, že páril 11.1. 2009, hoci p. Schlumsová s p. Židekom
hovorila na túto tému až 14.1.2009. Prebehnuté krytie pred týmto termínom jej
potvrdila telefonicky aj majiteľka krycieho psa sl. Koczkásová.
Vzhľadom na to, že sl. Koczkásová tvrdila, že podpisovala Krycí list, Z. Orlovská sa
opýtala p. Žideka, aký dokument dával podpisovať sl. Koczkásovej. P. Židek v prvom
momente nevedel názov tlačiva a tak mu bolo ukázané tlačivo Odporúčanie na
párenie a tlačivo Žiadosť o párenie. Najskôr ukázal na Oporúčanie na párenie,
neskôr po upozornení, že to nemohlo byť ono, nakoľko ho nemal vystavené, ukázal
na Žiadosť na párenie.
P. Židek dostal otázku, ako dlho je členom SRK, na ktorú odpovedal, že od roku
2002. Otázka bola položená za účelom upresnenia doby, za ktorú mal p. Židek
možnosť oboznámiť sa s chovateľským poriadkom vrátane možnosti poradiť sa s
poradcom chovu alebo skúsenejšími chovateľmi.
Po vypočutí p. Žideka výbor SRK oba problémy prediskutoval. Hl. poradkyňa chovu
p. Edita Schlumsová sa domnieva, že p. Židek nehovorí pravdu, lebo musel vedieť
ako vyzerá tlačivo Odporúčanie na párenie, aj aký je správny postup pri krytí suky,
nakoľko už jednu suku mal riadne podľa chovateľského poriadku nakrytú, hoci aj na
tú žiadal odporúčanie v deň krytia a vystavené bolo deň po krytí.
Výbor SRK po vzatí do úvahy všetkých okolností (1. suka bez PP šteniatka, 2.suka
odporučanie žiadané natesno v deň krytia, 3. suka párenie bez odporúčania) dospel
k záveru, že v prípade p. Žideka ide o vážne porušenie pravidiel chovateľského
poriadku a podporuje preto návrh poradkyne chovu na vylúčenie p. Žideka zo SRK
na dobu určitú (dĺžku v prípade schválenia určí Členská schôdza, ktorej bude tento
návrh predložený). P. Židek bol rovnako ako sl. Koczkásová poučený, ako
postupovať v prípade problémov s nechceným krytím a krytím ako takým a bolo mu
odporučené, aby sa Členskej schodzi zúčastnil a mohol sa tak pred ňou v danej veci
ešte obhájiť.
P. Židek priznal chybu a vyjadril ľútosť.

7)
○
○
○
○

Svetová klubová výstava retrieverov – 10.10.2009
referovala Z. Orlovská a D. Valenta
Z. Merašická sa ponúkla robiť vedúcu kruhu pre málopočetné retrivre, T.
Valentová pre LR a T. Baránková pre GR.
výbor SRK odsúhlasil preplatenie cestovných nákladov a drobnú finančnú
odmenu pomocnému personálu v kruhoch a na výstave.
J. Černická sa ponúkla predpripraviť posudkové listy pre plemeno LR suky aj
psi.

Výbor SRK si potvrdil a rozdelil ďalšie úlohy týkajúce sa organizácie výstavy
nasledovne:
○ vyžiadanie rozhodcov - V. Laudárová
○ Inzercia v časopisoch - Z. Orlovská, V. Laudárová
○ Zabezpečenie sponzorov - Z. Orlovská
○ Zabezpečenie prevozu, ubytovania a leteniek rozhodcom, plus rezervovanie
reštaurácie na spoločnú ďakovnú večeru po výstave - G. Marušinová
○ Personál do kruhu (vedúci kruhu, zapisovateľ, tlmočník) - G. Marušinová & celý

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

výbor SRK
Občerstvenie pre rozhodcov, personál, organizačný team - SKJ & G. Marušinová
Príjem prihlášok - E. Schlumsová (spracovanie prihlášok do katalógu vrátane
prípravy posudkových listov - pre FCR V. Laudárová, pre LR, GR a
malopočetných budú oslovené Z. Merašická, T. Valentová, T. Baránková, J.
Černická)
Konečná úprava a tlač katalógu - P. Feketeová
čísla pre vystavovateľov, tabuľky pre výsledné poradie v triedach - Z. Orlovská
páska na vyznačenie kruhov - Z. Orlovská
Sáčky s katalógom a info pre vystavovateľov - Z. Orlovská
Zašle návratky vystavovateľom s potvrdením prijatia na výstavu - P. Feketeová
Ceny pre víťazov a súťaže (poháre, sponzor) - Z. Orlovská
Spomienkové predmety pre rozhodcov - G. Marušinová
Tabule, fixi - SKJ, overí V. Laudárová
Registrácia vystavovateľov - personál v kruhoch podľa plemnien, v prípade
nedoplatkov P. Feketeová & G. Marušinová pred začiatkom posudzovania.
Vyžiadať krátky profil a fotografiu do katalógu od rozhodcov - V. Laudárová
Úvod do katalógu - D. Valenta
Kartičky s titulmi CAC, r.CAC, CAJC zo SKJ/SPZ - V. Laudárová
Výber peňazí (nedoplatky na výstave), kontrola zaplatených poplatkov - G.
Marušinová
Označenie pre rozhodcov, výstavný výbor, personál - Z. Orlovská
Príprava ekon.podkladov pre zúčtovanie odmeny pre rozhodcov, CP - G.
Marušinová
Finančné uzatvorenie výstavy - G. Marušinová
Povýstavný katalóg s foto zo záverečiek - P. Feketeová, V. Laudárová
Záverečná správa o výstave - D. Valenta
Vedrá, handry, pap. utierky, voda do kruhov - D. Valenta
Sáčky na výkaly pre vystavovatelov - zistí V. Laudárová
Fotenie v kruhoch, v každom jeden fotoaparát, V. Laudárová zistí možnosti
zapožičania, ak by personál v kruhu nemal vlastný fotoaparát
zapisovanie výsledkov do PP - poverí G. Marušinová
pečiatky dá vyrobiť - V. Laudárová
odbornú terminológiu psa v AJ na SKJ/SPZ vyžiada V. Laudárová
VŠV v Košiciach, odbor kynológia - V.Laudárová osloví so žiadosťou o pomoc na
výstave, študenti dostanú možnosť odrobiť povinné hodiny na zápočet
Riaditeľ výstavy, uvedie rozhodcov, otvorí výstavu, ukončí výstavu - Štefan
Janega , tlmočiť mu bude Ferko Paulíny

8) Diskusia

poradkyňa chovu p. E. Schlumsová sa pýtala, dokedy má držať v databáze
chovných jedincov v prípade, že ich majiteľ nie je členom SRK na tento rok.
Výbor sa zhodol na termíne do konca marca 2009.
 E.Schlumsová a V. Laudárová prišli každá zvlášť s návrhom zmeny databázy
chovných jedincov. E. Schlumsová predostrela vizuálny návrh, ako by to malo
byť, čo by mala obsahovať atd. V .Laudarová predostrela možnosti realizácie.
Výbor si dané premyslí a preberie na niektorej budúcej výborovej schôdzi.


9) Záver
Schôdza bola celkovo siedmou a druhou schôdzou výboru v roku 2009. Výbor

prejednal najaktuálnejšie problémy a organizáciu najbližších akcií pod záštitou SRK,
načrtol plán ďalších akcií a v krátkej diskusiu padli rôzne podnetné návrhy. Ďalšia
schôdza výboru SRK je plánovaná na 25.4. 2009 v Malej nad Hronom.

