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 štvrtok 26. augusta 2010 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 Bernolákovo, OVVR Kosorín, Všestranné skúšky retrieverov, NFTR, MFTR ref. Z.Orlovská, D. Valenta, Š.Janega
6) Špeciálna klubová výstava 19.11. 2010 Nitra - referuje 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, Monika Holická – členka SRK

Prezenčná listina výborovej schôdze SRK
RZ Trusalová – 26.08.2010

Prítomní:
Valenta Dušan

______prítomný_____________________

Orlovská Zuzana

______prítomná_____________________

Laudárová Vanda

______ospravedlnená________________

Janega Štefan

______prítomný_____________________

Schlumsová Edita

______ospravedlnená________________

Marušinová Margita

______prítomná______________________

Feketeová Petra

______ospravedlnená_________________

Paulíny František

______prítomný______________________

Monika Holická

______prítomná____________________

Helena Saganová

______prítomná____________________

Zápisnica z výborovej schôdze SRK
RZ Trusalová – dňa 26.08.2010

1.) Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK, Dušan Valenta zahájil výborovú schôdzu a všetkých prítomných
oboznámil s programom a priebehom. Prítomní boli: výbor SRK okrem
ospravedlnených Feketeovej, Schlumsovej a Laudárovej. Ďalej bol prítomný predseda
kontrolno-revíznej komisie p. František Paulíny a JUDr. Monika Holická- členka SRK,
právnička a Helena Saganová – členka KRK.

2.) Prijatie nových členov
Jednohlasne bolo prijatých 28 nových členov a to menovite:
Michaela Šikulová – Bratislava, Ladislav Keleman – Nesvady, Eva Farkašová –
Hnúšťa, Radslav Rigler – Stupava, Mariana Bojtošová – Pliešovce, Ingrid Macáková
– Brezno, Veronika Macáková – Brezno, Peter Markuš – Stará Turá, Zuzana
Strenáková – Bratislava, Vladimír Varchola – Prešov, Juliana Mikušincová – Banská
Bystrica, Branislav Frišo – Trnava, Miroslav Pažma – Nitra, Juraj Páleš – Žilina,
Gabriel Lindovský – Nové Zámky, Peter Jesenský – Belá-Dulice, Bagi Ssolt – Godollo
(Maďarsko), Pál Futó – Solnok (Maďarsko), Ernestína Šimeková – Topoľčianky,
Zuzana Soukupová – Sady nad Torysou, Jakub Schloser – Markušovce, Ivana
Pazdernatá – Viničné, Miroslava Bielopotocká – Vrbové, Metod Špaček – Galanta,
Michal Poštek – Kysucké Nové Mesto, Mária Cocherová – Bratislava, Veronika
Palušková – Nitra.
Aktuálny počet členov SRK je 305.

3.) Došlá/prijatá pošta
a) prijaté od: Ing. Dušan Kollárik, komu: Členská schôdza SRK
Vec: Žiadosť o spresnenie dôvodov vylúčenia z klubu SRK.
 Výbor berie list na vedomie a predloží ho Členskej schôdzi.
b) prijaté od: Gold Cup Nitra / komu: SRK
Vec: Ponuka na poháre pre víťazov. Firma Gold Cup ponúka poháre so zľavou
10,3% . Zuzana Orlovská preverí či to bude pre SRK výhodné.
c) prijaté od: REICO VITAL SYSTEM / komu: Dušan Valenta – vec: Ponuka
spolupráce pri predaji biologického krmiva.
Výbor berie na vedomie. Odovzdá sa do došlej pošty.

4.) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze.
Všetky uznesenia z predchádzajúcej výborovej schôdze boli splnené.
Webová stránka bude hotová cca koncom septembra, zabezpečuje Boris Savka a
predvedie ju na členskej schôdzi.
Kúpu megafónu zabezpečí František Paulíny, ceny sú v rozpätí od 44,- eur do
74,- eur, podľa parametrov. Megafón bude využívaný na klubových akciách ako
skúšky, výcvikové dni, výstavy.
5.) Kontrola zabezpečenia akcií:
a) Členská schôdza SRK – pripravená vrátane prezenčnej listiny, potrebné zistiť kto z
prítomných je nad 15 rokov, len tí môžu hlasovať.
Príprava mandátovej komisie, návrh: Martonkovci, Závacká, Veselovská.
Príprava návrhovej komisie, návrh: Holická, Paulíny
Overovatelia, návrh: Gašparová, niekto z prítomných
G.Marušinová uviedla, že je potrebné zjednotiť názov klubu Slovenský alebo Slovakia. V
stanovách je Slovenský. Bolo by dobré to dať odhlasovať na členskej schôdzi a následne
vybaviť na úradoch (zabezpečí G.Marušinová). M.Holická uviedla, že ak je to už v
stanovách, nie je potrebné o tom hlasovať.
Odovzdané boli správy prezidenta klubu, ekonómky klubu. Správa poradkyne chovu a
matrikárky budú dodané na členskej schôdzi nakoľko na tejto nie sú prítomné. Hlavný
výcvikár dodá správu tiež dodatočne.
Referovanie predsedu redakčnej rady: na jar 2010 sa pani Valentová vzdala funkcie,
nikto nový sa na jej miesto neprihlásil. Ak ju výbor požiada je ochotná plniť úlohu
redaktora ďalej. Týmto výbor SRK poprosil p. Valentovú, aby v činnosti pokračovala a
ona súhlasila.
Výbor predkladá členskej schôdzi:
1.) Prezident SRK spracoval návrh zoznamu veterinárov na RTG kĺbov psov. Zoznam
tvorí 17 veterinárov s pôsobnosťou po celej SR. Títo môžu robiť RTG kĺbov na DBK a
DLK pre SRK. Výbor SRK spracuje vzor jednotného tlačiva, ktoré budú títo lekári
vystavovať pre SRK, dodá im ho mailom. Zoznam veterinárov sa môže podľa potreby
každý rok aktualizovať.
2.) Návrh – DLK do chovu len 0,1 (doteraz mohli byť lakte aj 2,3). Návrh výboru –
dovolený stupeň DLK pre zaradenie do chovu je maximálne 1/1 – ľahká pozitivita.
3.) Jedince postihnuté stupňom 1 pri DLK čo len na jednom kĺbe, sa smú páriť len s
obojstranne negatívnymi (0/0) jedincami.
4.) List od D. Kollárika adresovaný členskej schôdzi. S listom členskú schôdzu
oboznámi M. Holická. Členská schôdza nemá v kompetencii vybavovať došlú poštu.
b) Klubové jesenné skúšky malých plemien.
Zabezpečuje Š.Janega, štartujú 3 skupiny (22 psov), je 6 rozhodcov. Ešte dnes stále
nemajú rozhodcovia delegačné listy zo SPZ.
c) OVVR Bernolákovo, OVVR Kosorín, Všestranné skúšky retrieverov, NFTR, MFTR ref. Z.Orlovská, D. Valenta, Š.Janega

OVVR Bernolákovo aj Kosorín sú zabezpečené.
Všestranné skúšky sú najdrahšie, aj najnáročnejšie na prípravu, ale je o ne záujem.
Š.Janega by ich chcel realizovať, je vybavený revír Branovo a NZ-Berek, 11 rozhodcov.
Preto z dôvodu financií navrhuje jedny skúšky z ostatných plánovaných zrušiť. Navrhuje
zrušiť MFTR. Do budúcna navrhuje zvýšiť štartovné poplatky na poľovné skúšky.
Požiadal tiež o zaradenie p. Jána Cepa do zoznamu regionálnych výcvikárov, výbor súhlasí.

6) Špeciálna klubová výstava 19.11. 2010 Nitra - referuje Z. Orlovská
 ako problém uviedla, že propozície stále nie sú na webe.
 D. Valenta zabezpečí komunikáciu s p. Matyášom (organizátor MVP Nitra)
ohľadne zabezpečenia našej klubovej výstavy

7) Diskusia

a) Štefan Janega navrhuje zmenu chovných podmienok, chce to predniesť na
členskej schôdzi:
- pri exteriéri (výstavy) získať hodnotenie minimálne 2x D v triede pracovnej,
treba absolvovať 2 výstavy (1x medzinárodná, 1x klubová)
- pri práci (skúšky) absolvovať 1x skúška so zadávaním titulu CACIT a 1x skúška
(aj beztitulová) s aportovaním zveriny.
b) Boris Savka predviedol novú stránku SRK, dotiahnutie detailov a dokončenie
stránky do konca septembra 2010, pridať zoznam chovných jedincov, inzerciu.
Prijal ponuku robiť webmastra SRK (ako autor stránky)
c) zaslanie kalendára akcií na SPZ
termín: do konca októbra 2010
zabezpečí: Vanda Laudárová
Podľa plánu z roku 2010 prepracovať a spracovať kalendár-plán akcií na rok
2011 a tento poslať p. Močkovej na SPZ. Kalendár s označením zadávania titulu
na jednotlivých akciách.

8) Záver
Schôdza konaná v krásnom prostredí Trusalovej bola štvrtou schôdzou výboru v
tomto roku. Najbližšia výborová schôdza bude koncom roka 2010, termín sa upresní
neskôr podľa potreby.

