Pozvánka
Sekretárka Slovenského retriever klubu (SRK) Vanda Laudárová, z poverenia
prezidenta SRK Dušana Valentu, Vás pozýva na výborovú schôdzu klubu, ktorá sa bude
konať v nedeľu dňa 18. apríla 2010 o 10:00 hodine v Trusalovej.

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

Zahájenie výborovej schôdze
Prijatie nových členov
Došlá/prijatá pošta
Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze
Zmena skúšobných poriadkov pre retrievre v dôsledku zmeny zákona - referuje
Š.Janega
6) Príprava Klubovej výstavy retrieverov - 6.6.2010 Nitra, referuje M.Marušinová,
Z.Orlovská
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.

Prezenčná listina výborovej schôdze SRK
RZ Trusalová – 18.04.2010

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______________________

Zápisnica z výborovej schôdze SRK
RZ Trusalová – dňa 18.04.2010
1.) Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK, Dušan Valenta zahájil výborovú schôdzu a všetkých prítomných
oboznámil s programom a priebehom. Prítomní boli: celý výbor SRK a ďalej bol
prítomný predseda kontrolno-revíznej komisie p. František Paulíny.

2.) Prijatie nových členov
Jednohlasne bolo prijatých 22 nových členov a to menovite:
Iveta Pacalajová – Levice, Monika Balážová – Zvolen, Ľudovít Kaiser – Svätý Jur,
Branislav Levák – Trávnica, Kristína Rémesová – Dunajská Streda, Gertrúda
Hegedüsová – Komárno, Jana Horáková – Bratislava, Lucia Valentovičová –
Piešťany, Kristián Nyári – Hurbanovo, Ladislav Vagner – Žilina, Marián Kopány –
Hlohovec, Bc. Martina Kolányová – Hlohovec, Anna Bruncková – Dolný Kubín,
Vladimír Paluška – Zlaté Moravce, Boris Savka – Prešov, Bc. Ján škorňa – Rimavská
Baňa, Karin Pavúrová – Kanaš-Veľký Šariš, Ondrej Fajdel – Vojany, Iveta Gallová –
Žilina, MUDr. Dana Žitňanová – Bratislava, Radoslav Túš – Prešov, Mgr. Martina
Túšová – Prešov.
Aktuálny počet členov SRK je 257.

3.) Došlá/prijatá pošta
a) prijaté od: MUDr. Eva Felszeghyová, Bratislava /komu: Dušan Valenta, Vanda
Laudárová - Vec: Žiadosť o súhlas o rozšírenie posudzovania.
 MUDr. Eva Felszeghyová žiada o súhlas o rozšírenie posudzovania exteriéru pre
plemená retrieverov, nakoľko je od roku 1998 rozhodcom pre posudzovanie
exteriéru pre všetky plemená VIII. Skupiny FCI okrem retrieverov. Má záujem
absolvovať potrebné hospitácie a skúšku aj napriek tomu, že už obsiahnuté plemená
tvoria viac ako 70% skupiny.
• Výbor súhlasí a zároveň navrhuje pozvať p. Felszeghyovú na klubovú
výstavu s prosbou na vykonávanie činnosti vedúcej kruhu.
• Písomné stanovisko výboru jej zašle V. Laudárová
b) prijaté od: SPZ, Viera Močková / komu: Dušan Valenta, Štefan Janega – Vec:
Pozvanie na Kznologickú radu SPZ.
•
D. Valenta ospravedlnil neúčasť zástupcov SRK na KR SPZ z dôvodu
prebiehajúcej akcie SRK v tom istom čase
Výbor SRK dá návrh členskej schôdzi na zvolenie zástupcu v KR SPZ na miesto MVDr. D.
Bartošovej, nakoľko sa KR SPZ nezúčastňuje.

c) prijaté od: SPZ p.Močková / komu: Dušan Valenta – vec: preposlanie listu
z Labrador Club Deutschland, v ktorom žiadajú o potvrdenie pravosti
dokumentu vyšetrenia RTK kĺbov psa vo vlastníctve sl. Merašickej a
dotazujú sa či je u nás bežné neuvádzať pri tomto vyšetrení dátum, kedy
sa konalo.
Dušan Valenta následne oslovil MVDr. Nováčika, ktorý vyšetrenie a zápis
vystavil a ten mu poslal písomné vyjadrenie, v ktorom uvádza, že dátum na
potvrdení chýba omylom, ale poslal kópiu zošita s evidenciou vyšetrení RTG,
kde tento dátum je uvedený. Ďalej uvádza, že v ten deň robil RTG vyšetrenie
aj ďalšiemu psovi sl. Merašickej s výsledkom 1/1 na čo ona odmietla tento
výsledok si dať zapísať so slovami, že pôjde inde,kde jej potvrdia výsledok s
nulami.
Na adresu výboru SRK sa následne dostali aj kópie hanlivých vyjadrení na
adresu SRK, ktoré sl. Merašická uvádza na sociálnej sieti Facebook a na
svojich webstránkach.
Na základe týchto podnetov sa výbor SRK rozhodol pozvať sl. Merašickú na
najbližšiu výborovú schôdzu za účelom vysvetlenia vyššie uvedených
skutočností. Pozvánku za výbor SRK zasle sekretárka SRK V. Laudárová
Výbor SRK následne prejednal riešenie ohľadom tlačiva posúdenia RTG na
posúdenie DBK a DLK ako aj zoznam ich zhotovovateľov a posudzovateľov.

•

d) prijaté od: SART šport s.r.o./ komu: výbor SRK - Vec: Ponuka pohárov a
medailí.
Výbor SRK berie na vedomie

e) prijaté od: Ing. Karol Skladan - vec: Ponuka spolupráce, program na
spracovanie klubových výstav
• Výbor SRK berie na vedomie a v prípade potreby v budúcnosti firmu
oslovíme

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.) Zmena skúšobných poriadkov pre retrievre v dôsledku zmeny zákona
Štefan Janega predožil výboru SRK prepracovaný návrh skúšobných poriadkov pre
retrievre. Výbor predložený návrch schválil. V. Laudárova v spolupráci s Š. Janegom
pošlú návrh na schválenie na SPZ.
Š.Janega uviedol, že na webstránkach je chybný údaj o udelovaných tituloch na FSMP a
LSPM. M. Marušinová osloví webmasterku, aby údaj opravila.
Poháre na spomínané skúšky zabezpečí Z.Orlovská, sponzora vybaví D. Valenta.
Rozhodcov vyžiada V. Laudárová, podklady jej zašle Š.Janega.

FSD – propozície pripraví P. Feketeová, podlklady jej zašle Š. Jenga. Štartovné je
stanovené na sumu 30,- eur.
6) Príprava Klubovej výstavy retrieverov - 6.6.2010 Nitra
 ubytovanie je zabezpečené
 F.Paulíny prijal úlohu vodiča z a na letisko. Detaily dohodne s M. Marušinovou.
 Katalóg, posudkové listy, richterbook vyhotový P. Feketeová
 Riaditeľ výstavy D.Valenta, ekonóm výstavy M. Marušinová, tajomník výstavy P.
Feketeová
 Do katalógu sa uvedie aj profil rozhodcov, dodá M. Marušinová a V. Laudárová

Posudzovanie súťaží:
Dieťa a pes - Mr. Jos De Cuyper
Najkrajší pár - Mrs. Torunn Sorbye
Najkrajšia chov. Skupina - Mrs. Heather Morss
Súťaž o najlepšieho plemenníka - Mr. Jos De Cuyper
Najkrajšie šteniatko výstavy - Mrs. Torunn Sorbye
Najkrajší dorast výstavy / BIS Puppy - Mrs. Heather Morss
Najkrajší mladý retriever / Best retriever of CS junior - Mr. Jos De Cuyper
Najkrajší pracovný retriever / Best working - Mrs. Torunn Sorbye
Najkrajší veterán výstavy / Best veteran - Mrs. Heather Morss
Najkrajší retriever výstavy - Mr. Jos De Cuyper
 Sponzora dohodne D. Valenta
 Vysačky s menami pre rozhodcov a personál, poháre, medaile, zabezpečí Z.
Orlovská
 Darčeky rozhodcom a deťom zabezpečí M. Marušinová
 Vedrá, utierky, občerstvenie na stôl, poháre atď zabezpečí D. Valenta
 Štartovné čísla a predok katalógu, tabulky s hodnotením dodá Royal Canine,
dohodne D. Valenta alebo p. Kanás (zistí M. Marušinová)
 Obrusy na stol zabezpečí Z. Orlovská a M. Marušinová

7) Diskusia
D. Valenta upozornil, že je potrebné dotiahnuť rozhodcov na výstavy na rok 2011
podľa zápisnice z 27.2. 2010 bod 3 d,e,f Vybaví Z. Orlovská a V. Laudárová

9) Záver
Schôdza konaná v krásnom prostredí Trusalovej bola druhou schôdzou výboru v
tomto roku, celkovo schôdzou dvanástou. Ďalšia výborová schôdza bude opäť v
Trusalovej a to vo štvrtok 26.8.2010 v predvečer členskej schôdze.

