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 stvrtok 27. augusta 2009 o 14:00 hodine v Trusalovej.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
a)
b)
c)

Zahájenie výborovej schôdze
Prijatie nových členov
Došlá/prijatá pošta
Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze
Kontrola zabezpečenia akcií:
Členská schôdza SRK
Klubové JSMP Trusalová - referuje Š. Janega
OVVR Bernolakovo, OVVR Kosorín, SPR, NFTR, MFTR - ref. Z.Orlovská, D.
Valenta, Š.Janega
6) Svetová klubová výstava 10.10. 2009 Bratislava - referuje Z. Orlovská a V. Valentová
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 kontrolno-revíznej komisie, p. Viera Valentová (KV pri SVP
2009)

Prezenčná listina výborovej schôdze SRK
RZ Trusalová – 27.08.2009

Prítomní:
Valenta Dušan

______prítomný_____________________

Orlovská Zuzana

______prítomná_____________________

Laudárová Vanda

______prítomná _____________________

Janega Štefan

______prítomný______________________

Schlumsová Edita

______prítomná______________________

Marušinová Margita

______prítomná______________________

Feketeová Petra

______ospravedlnená____________:_____

Paulíny František

______prítomný______________________

Valentová Viera

______prítomná_________________

Zápisnica z výborovej schôdze SRK
RZ Trusalová – dňa 27.08.2009

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 P.
Feketeovej, ktorá bola ospravedlnená, ďalej bol prítomný predseda kontrolno-revíznej
komisie p. František Paulíny a pani Viera Valentová.

2.) Prijatie nových členov
Jednohlasne bolo prijatých 48 nových členov a to menovite:
Beluš Leonard, Ing. - Veľký Slavkov, Bohos Anton - Komárno, Búsová Klaudia Košice, Deáková Sofia - Bratislava, Ďuriač Juraj - Jelenec, Eory Eszter - Maďarsko,
Ferlan-Horvat Sanja - Chorvátsko, Fico Michal - Bratislava, Ficová Svetlana, JUDr. Bratislava, Filová Lucia, Mgr. - Bratislava, Fojtík Miroslav - Kysucký Lieskovec,
Gallová Iveta - Žilina, Hegedűsová Gertrúda - Komárno, Henček Radoslav - Branč,
Kandravý Marián, Ing. - Bardejov, Kišš Jozef, Ing. - Prešov, Klus Jozef, Ing. Tvrdošín, Kocán Oliver - Rišňovce, Kocka Peter - Humenné, Kuchyňková Ingrid Lozorno, Kvitkovičová Iveta - Košice, Lisá Sára - Veľký Šariš, Macáková Ingrid Brezno, Macáková Veronika - Brezno, Mackovičová Soňa - Ivanka pri Dunaji,
Machovičová Alena, Bc. - Rovinka, Martonková Zlatica - Výčapy-Opatovce,
Mayerová Miriam - Košice, Mészáros Karol - Lehnice, Meszlényiová Szilvia Komárno, Nováková Alexandra - Bratislava, Ondruška Roman - Bratislava,
Ovečková Petra, PaedDr. - Holič, Pavúrová Karin
Kanaš - Veľký Šariš, Petrová
Desanka - Prešov, Pribilincová Michaela, PhDr. - Žiar nad Hronom, Sedláček Juraj,
Ing. - Trenčín, Sedlák Ladislav, Ing. - Bobrovec, Strešnáková Zuzana, mgr. art. Bratislava, Šikulová Michaela, JUDr. - Bratislava, Tekeľ Pavol, Ing. - Bratislava,
Tekeľová Miriam, Ing. - Bratislava, Tekeľová Tatiana, Ing. - Bratislava, Vaškovičová
Mária - Bratislava, Veselovská Zuzana - Ružomberok, Zdellár Jószefné - Maďarsko,
Žitňanová Dana, MUDr. - Bratislava, Žucha Peter - Nové Mesto nad Váhom
Aktuálny počet členov SRK je 334.

3.) Došlá/prijatá pošta
a) prijaté od: Ivana Solárová, Košice /komu: Dušan Valenta - Vec: Podnet na
prešetrenie uchovnenia suky GR Angua of Anavy a následné schválenie
dokladov potrebných na párenie.
• Pani Solárova v liste píše, že podnet podáva z dôvovdu, že nikde na
stránkach SRK a neskôr ani na stránkach českých klubov, nenašla
informáciu, že by spomínaná fenka absolvovala skúšky potrebné k
uchovneniu, no napriek tomu v čase písania podnetu už čakala šteniatka.
• Po preverení informácií poradkyňou chovu p. Editou Schlumsovou a

•

prezidentom SRK D. Valentom sa ukázalo, že sučka absolvovala OVVR v
ČR dňa 28.11.2008 v Hlubokej nad Vltavou a tak je právoplatne chovná.
V. Laudárová zašle v mene výboru SRK p. Solárovej písomnú odpoveď.

b) prijaté od: Interdogshow / komu: Dušan Valenta – Vec: Ponuka
propagačných stánkov na Svetovej výstave psov v Bratislave
• Výbor SRK berie na vedomie.
c) prijaté od: Vladimír Piskay, Veľké Úľany / komu: Dušan Valenta – vec:
Žiadosť o súhlas s rozšírením kvalifikácie pre posudzovanie exteriéru pre
plemená retrieverov.
•
Výbor SRK žiadosť prejednal a dal súhlas na rozšírenie kvalifikácie.
Odpoveď v mene SRK zašle V. Laudárová.
d) prijaté od: Peter Horňák / komu: Dušan Valenta – vec: Žiadosť o prešetrenie
postupu podľa interných smerníc v prípade reklamácie a požadovania vrátenia
peňazí za uhynuté šteniatko od chovatela p. Kaisera.
• P. Horňák uvádza, že od p. Kaisera kúpil 2 šteňatá LR, z ktorých jedno po cca
mesiaci od odberu uhynulo na dilatáciu žalúdka - hiatálnu hermiu. K listu
prilozil aj vyjadrenie MVDr. Švihrana a korešpondenciu s p. Kaiserom, v
ktorej mu p. Kaiser ponúka iné šteňa a odmieta vrátenie peňazí z dôvodu, že
ústna dohoda znela inak. Druhé šteňa malo v čase odoslania listu (teda vo
veku cca 4,5 mesiaca) nekorektný skus.
• P. Kaiser informoval výbor SRK o situácii s tým, že sú s p. Horňákom
vyrovnaní, čo výbor SRK zobral na vedomie. Taktiež vzal výbor SRK na
vedomie sťažnosť p. Horňáka. Napriek tomu, že ide o vážnu a pre p. Horňáka
aj smutnú udalosť, nemôže to sporu zasiahnuť. Predaj, kúpa a prípadná
reklamácia šťeňaťa je čisto občiansko-právna záležitosť a riešenie problémov
a nedorozumení s ňou súvisiacich nie je v kompetencii SRK.
• Písomnú odpoveď v mene výboru SRK zašle V. Laudárová.
e) prijaté od: Alexander Sagan - vec: Otvorený list k incidentu v Malej nad
Hronom.
•
A. Sagan zaslal otvorený list so žiadosťou o zverejnenie členom SRK.
• Výbor SRK žiadosť prejednal a vydal súhlas na zverejnenie v spravodaji SRK.
f) prijaté od: SART šport s.r.o./ komu: výbor SRK - Vec: Ponuka pohárov a
medailí.
• Výbor SRK berie na vedomie
g) prijaté od: SLSP / komu: M. Marušinová - Vec: Oznámenie o ukončení
platnosti šekov na výber z účtu.
• SLSP navrhuje používať platobné karty alebo výberový lístok.
• Výbor SRK berie na vedomie.
4.) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze zo dňa 25.04.2009 v

Malej nad Hronom.
Všetky uznesenia z predchádzajúcej výborovej schôdze boli splnené.
5.) Kontrola zabezpečenia akcií:
a) členská schôdza SRK
 všetky náležitosti sú zabezpečené.
b) Klubové JSMP Trusalová 2009
 referoval Š. Janega, všetko je zabezpečené
 pri tejto príležitosti p. Janega oznámil, že budúci rok by v mene SRK zorganizoval
klubové JSMP, FSMP, LSMP, v prípade záujmu aj FS duričov, všestranné skúšky
malých plemien, v prípade dostatočného záujmu SPR, Field Trial Retrieverov a
štandardne viac krát do roka OVVR
c) OVVR Bernolákovo a Žiar nad Hronom 24. 10.2009
 referovala Z. Orlovská a D. Valenta, všetko je zabezpečené, uzávierka prihlášok na
skúšky 16.10.2009
d) MFTR a NFTR
 referoval Š. Janega, všetko je zabezpečené
 MFTR sa bude konať v bažantnici Bajč (6 km od N. Zámkov smerom na Štúrovo),
NFTR v Agrocontacte - bažantnica Mikuláš (12 km od N. Zámkov a 5 km od Dvoroch nad
Žitavou)
 Š. Janega zašle zoznam rozhodcov V. Laudárovej, ktorá ich vyžiada na SPZ.
 Poháre a medaile zabezpečí Z. Orlovská (KV, CACT, r. CACT, CACIT, r. CACIT)
 Propozície pripraví M. Marušinová, podklady zašle Š. Janega

6) Svetová klubová výstava retrieverov – 10.10.2009
○ referovala Z. Orlovská a V. Valentová
○ výbor SRK sa zhodol na zvolaní mimoriadnej schôdze k tejto výstave na
12.9.2009 v Bernolákove
○ V.Laudárová zistí v kancelárii WDS, dokedy treba nahlásiť počty kvoli vstupným
náramkom.
○ Do katalógu uviesť info o možnosti získať CH SR a Veteran CH SR do 11.10.2009,
ak psík získa CAC na klubovej aj svetovej výstave psov.
○ V. Valentová informovala o technických náležitostiach, ktoré sa dozvedela na
stretnutí zvolanom prípravným týmom WDS, ako veľkosť kruhov, ktoré nám
budú pridelené (12m x 12m), v hale budú koberce atď.
○ Titulové kartičky na SPZ vyzdvihne V. Laudárová
○ Poháre zabezpečí Z. Orlovská
○ Sponzora dohodne V. Valentová
○ Vysačky s menami pre rozhodcov a personál zabezpečí Z. Orlovská

8) Diskusia

•

V diskusii členovia výboru návrhli na výlúčenie D. Kollárika zo SRK, nakoľko
jeho celkové vystupovanie mimo klubu (ale v mene klubu, ako člen KRK), ale aj v
rámci klubu je nevhodné, vytvára zlé meno SRK v očiach kynologickej verejnosti
na Slovensku, ale aj v zahraničí, dehonestuje klub v očiach nadriadených
inštitúcií (SPZ, SKJ) a vystupuje urážlivo voči členom výboru SRK a predsedovi
KRK.
D. Kollárik navyše sám požiadal SPZ o možnosť chovať bez členstva v SRK, čím
dal jasne najavo, že nechce byť členom SRK.
Výbor SRK tento návrh prejednal a rozhodol sa dať členskej schôdzi návrh na
výlúčenie D. Kollárika z radov SRK.

9) Záver
Schôdza bola celkovo deviatou a štvrtou schôdzou výboru v roku 2009. Výbor
prejednal najaktuálnejšie problémy a organizáciu najbližších akcií pod záštitou SRK,
načrtol plán ďalších akcií. Ďalšia schôdza výboru SRK bude mimoriadna schôdza ku
klubovej svetovej výstave retrieverov a bude sa konať 12.9.2009 v Bernolákove.

