Zápisnica z výborovej schôdze
konanej v Zlatých Moravciach dňa 22.januára 2005
1.) Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK, Dušan Valenta privítal všetkých členov výboru na novoročnej schôdzi
výboru SRK. Prítomní boli všetci členovia výboru okrem sl.Bartošovej Daniely, ktorá sa
ospravedlnila kvôli chorobe a tiež boli prítomní aj naši hostia: MVDr.Ostaník Juraj
a Pauliny František. Prezident SRK oboznámil prítomních s programom dnešnej schôdze.
2.) Prijatie nových členov
Matrikárka SRK, sl.Dudová Sandra, predniesla svoj návrh na schválenie 20 nových
členov. Výbor SRK jednohlasne prijal všetkých nasledovných členov:
Krištof Miloš z Ba, Šutoová Gariela z Ke, Ružička Peter z Východnej, Gálik Kamil zo
Žiliny, Valašková Dna z Ba, Michalicová Zuzana z Ba, Krkoš Milan z Trnavy,
Gemeranová Mária z Ba, Ondruška Roman z Ba, Solárová Ivana z Ke, Švancar Ján z Ba,
Pecka Micha z Lučenca, Kráľovič Rudolf z Nitry, Kanovitsová Alexandra z Popradu,
Kollár Rastislav z Ba, Gabrižová Joňa z Myjavy, Kubala Miroslav z Palárikova, Braunová
Zlatica, Angušová Natália z Družstevnej pri Hornáde a Kameništiak Ľubomír z Martina.
3.) Došlá/Prijatá pošta
Prišiel list od sl.Janekovej Janky – žiadosť o schválenie rozšírenia rozhodcovstva.
Odpoveď napíše: sekretár SRK, Hanová Silvia – výbor SRK sa rozhodol poskytnúť
súhlas na rozšírenie aprobácie rozhodcovstva pre sl.Janekovú Janu.
Ďalší list – sme obdržali z MV SR z dôvodu odstránenia nezrovnalostí z predložených
stanov SRK. Odpoveď a úpravu urobí Hanová Silvia, sekretár SRK.
4.) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze SRK z Podskalia dňa
02.09.2004
Boli prekontrolované všetky uznesenia z poslednej výborovej schôdze. Všetky uznesenia
boli včas splnené.
5.) Schválenie-upresnenie finančného rozpočtu SRK na rok 2005
Po dlhšej diskusii členov výboru SRK bol schválený finančný rozpočet SRK na rok 2005
predložený ekonómkou SRK, p.Marušinovou.
6.) Upresnenie kalendára akcií SRK na rok 2005
V tomto bode boli prediskutované dva body. Prvým bola klubová výstava konaná 11.júna
2005. Výstava sa mala konať v Hradišti pri Žarnovici, no z technických príčin nie je
možné miesto konania dodržať. Z tohto dôvodu je miesto konania preložené. Výstava sa
bude konať tak isto ako aj minulý rok na kúpalisku v Zlatých Moravciah. Termín zostáva
nezmenený.

Druhým bodom boli skúšky prinášačov – ZPR. Nakoľko sa tento rok z organizačných
dôvodov nemôže skúška uskutočniť, výbor pristúpil k nasledujúcemu riešeniu.
V prípade, ak výbor SRK do určitého termínu dostane prijateľnú kalkuláciu na
zabezpečenie hladkého priebehu výcvikového víkendu na úrovni týchto skúšok, namiesto
plánovaných skúšok by výbor klubu uskutočnil pre psov s už úspešne zvládnutými
poľovnými skúškami – výcvikový víkend – na ktorom by si jednotlivé disciplíny týchto
skúšok mohli predstaviť, priblížiť a precvičiť.
O kalkuláciu nákladov bude požiadaný p.Janega Štefan – požiada ho sl.Hanová Silvia.
Termín: do nasledujúcej výborovej schôdze.
7.) Príprava akcie-Výcvikový deň SRK-Jelenec -7.máj 2005
Kompletný hladký priebeh výcvikového dňa zabezpečí p.Paluška Vlado.
Viesť výcvikový deň budú p.Paluška Vlado, Babulic Ivan, Ostatník Juraj a Petrovič
Ladislav.
8.) Príprava akcie-OVVR-Jelenec-21.máj 2005
Uzávierka 2 týždne pred konaním akcie. Kompletné zabezpečenie spraví Paluška
Vlado-výcvikár SRK. Propozície sa spravia zároveň s propozíciami na výcvikový deň
p.Marušinová zapomoci p.Babulica a sl.Dudovej Sandry.
Začiatkom júla budú OVVR v Zálesí. Posudzovať budú na oboch OVVR-p.Pauliny,
sl.Dudová, p.Paluška a p.Valenta.
9.) Príprava akcie-Klubová výstava retrieverov-Zlaté Moravce-11.06.2005
Bolo schválené mierne zvýšenie výstavných poplatkov /viď.príloha/
Ceny, poháre, medaile, kokardy skúsi prezistiť Hanová Silvia a Bartošová Daniela.
Propozície pripraví Marušinová Gita a dá vytlačiť Babulic Ivan. Rozošle sl.Dudová
Sandra.
I.uzávierka: 1.apríl 2005
II.uzávierka: 1.máj 2005
Spracovanie katalógu a richterbook-u spraví Hanová Silvia.
Návratky napíše a rozpošle p.Szaboová – vybaví Marušinová.
Posudkové listy napíše-Dudová Sandra
Katalóg – tlač – skúsi zabezpečiť Babulic Ivan.
Kompletne BIS-kolo bude uvádzať p.Ostatník Juraj zapomoci pani Píščátovsej
alebo Janekovej.
Ostatné sa dohodne na nasledujúcej výborovej schôdzi.
10.).Diskusia
K diskusii nebol žiadny príspevok.
11.) Záver výborovej schôdze
Prezident uzavrel výborovú schôdzu a rozhodol sa novú výborovú schôdzu zvolať na
začiatok apríla 2005.

