Zápisnica z výborovej schôdze SRK
Trusalová 22. 08. 2013
Prezenčná listina:
výbor SRK:
MVDr. Dušan Valenta
p. Zuzana Orlovská
Mgr. Helena Saganová
p. Margita Marušinová
p. Edita Schlumsová
p. Štefan Janega
Ing. Ivana Tormová

prítomný
neprítomná - ospravedlnená
prítomná
prítomná
prítomná
prítomný
prítomná

predseda KRK:
Ing. František Paulíny
Ing. Zuzana Gašparová

neprítomný - ospravedlnený
prítomná - delegovaná

Program:
1. otvorenie rokovania
2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí
3. došlá pošta
4. prijatie nových členov
5. referovanie prípravy plánovaných klubových akcií 2013:
- výročná členská schôdza (23. 08. 2013)
- OVVR a MKJSR (piatok a sobota 23. a 24. 08. 2013)
- OVVR Bernolákovo (06. 10. 2013)
- SPR Malá n/ Hr. (19. 10. 2013)
- ŠKVR Nitra (29. 11. 2013)
- MFTR Beša (07. 12. 2013)
6. rôzne
7. záver

otvorenie rokovania
Prezident SRK MVDr. DušanValenta otvoril rokovanie výborovej schôdze, privítal prítomných
členov výboru a oboznámil ich s programom schôdze.

kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí
- uznesenia z výborovej schôdze v Malej n/ Hronom – splnené;

prijatie nových členov
Martin Horváth, Miloš Polcer, Mgr. Alena Senajová, Ladislav Podhorský, František Omasta,
Karolin Omastová, Ing. Roman Fendek, Ivan Ilavský, Ing. Beáta Ilavská, Mgr. Vladimír Vladár,
Soňa Bršelová, Ladislav Torma, Oliver Ferencei, Eva Pragai, Marián Pragai, Peter Bíly MBA,
Mária Bíla, Ján Bíly, Peter Augustovič, Eva Augustovičová, Ladislav Petrovič, Iveta Polgárová,
Martin Kűhnel, Monika Kűhnelová, Adam Ečery, Martin Ečery, Vladimír Macák, Drahomíra
Macáková, Iveta Marušinová, Darina Okoličanyová, Marián Hajas, Emília Hajasová, Mgr. Ladislav
Balogh, Mgr. Evelína Baloghová, Jakub Lenert, Lucia Parráková, Juraj Beskid, Patrícia Pavlíková,
Bc. Štefan Bunčák, Doris Karell, Filip Karell, Vladimír Holický;
celkom členov SRK ku dňu 22. 08. 2013 je 288.


došlá pošta
- list SKJ pre SRK na vedomie zo dňa 17. 06. 2013 - menovanie MVDr. Daniely Bartošovej za
čakateľku pre posudzovanie exteriéru psov plemien VIII. skupina FCI Golden Retriever, Labrador
Retriever. Výbor vzal na vedomie;
- mail od SPZ - zmena v postupe pri delegovaní rozhodcov na klubové výstavy (zo dňa 19. 06.
2013) - výbor vzal na vedomie;
- list od p. Ing. Dušan Kollárik(zo dňa 31. 07. 2013) - výzva k dohode o poskytovaní chovateľského
servisu, ako pre nečlena SRK, v zmysle nových chovateľských poriadkov SKJ a SPZ (list obsahuje
aj vypísanú prihlášku na členstvo do SRK). Predmetom dohody má byť chovné využitie sučky
plemena golden retriever Bella My Joy, SPKP 2456/12. Výbor SRK prerokoval žiadosť a
korešpondenciu p. Ing. Dušana Kollárika a na základe doručených dokladov súhlasí so zápisom
šteniatok na jeho chovateľskú stanicu Bella Aurea. O poskytnutí chovateľského servisu zo strany
SRK bude vypracovaný a zaslaný návrh dohody. V liste p. Ing. Dušana Kollárika bolo priložené
vyplnené tlačivo žiadosti o členstvo v SRK, vyplnené dňa 31. 07. 2013. Vzhľadom na skutočnosť,
že p. Ing. Dušan Kollárik bol zo Slovenského retriever klubu vylúčený, výbor SRK rozhodol o
odmietnutí členstva v klube. Táto skutočnosť bude p. Ing. Dušanovi Kollárikovi písomne
oznámená.
- list od p. MUDr. Ladislav Maršík, PhD. zo dňa 22. 08. 2013, žiada výbor SRK o prijatie za člena
SRK, ku listu prikladá peniaze na členský poplatok; Výbor SRK prerokoval žiadosť o členstvo
menovaného, ide o dlhoročného účastníka dovoleniek s retrieverom a klubových výcvikových i
skúškových akcií.
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť o členstvo nie je podaná na predpísanom tlačive a matrikárka
klubu má už pripravený zoznam členov SRK na zajtrajšiu výročnú členskú schôdzu, žiadosť
menovaného o členstvo ku dňu 22. 08. 2013 nadpolovičnou väčšinou výboru nebola schválená.
Menovaný bude prijatý za člena SRK najskôr na ďalšom rokovaní výboru SRK.

príprava plánovaných klubových akcií do konca roka 2013
výročná členská schôdza
- výbor SRK prerokoval a odsúhlasil zloženie komisií mandátovo-volebnej, návrhovej a
overovateľov zápisnice, ktorí budú navrhnutí na výročnej členskej schôdzi, kontrola správnosti
hlasovacích lístkov v prípade tajnej voľby,
- nasledovná úprava Chovateľského a zápisného poriadku SRK:
1. v čl. II. bod 3., posledná veta, sa za slová "je majiteľ" vkladajú slová "ktorý je členom klubu",
2. v čl. II. sa vypúšťa celý bod 5.,
3. v čl. II sa doterajšie body 6. a 7. označujú ako bod 5. a bod 6.
-návrhy výboru SRK členskej schôdzi:
1. SRK dáva na vedomie členskej základni, že Slovenský Retriever Klub sa riadi novým
Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ, zverejneným na webovej stránke Slovenského
poľovníckeho zväzu.
2. v súlade s Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ bude spracovaný návrh dohody o
poskytovaní služieb nečlenom klubu.
3. návrh výšky poplatkov pre nečlenov SRK na zabezpečenie chovu, výšku poplatkov výbor SRK
schválil, budú uverejnené na webovej stránke SRK;
4. výbor SRK predkladá návrh na zmenu stanov SRK:
- § 5 bod 1. vypúšťa sa posledná veta,
- § 5 bod 3. dopĺňa sa veta:

"Nemôže však voliť orgány klubu a byť do nich volený, ak nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky."
- § 7 bod 1. text v zátvorke znie: "(§ 5 bod 3. a 7., § 13)"
- § 10 bod 10. sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text: "pokiaľ majú trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky."
OVVR
- Trusalová - ku včerajšiemu dňu sú prihlásené dva psy, ešte bude zistený záujem členov, počet
ustáli dnes poobede po výcviku;
- Bernolákovo – budú sa konať podľa plánu a podľa záujmu členov, bližšia organizácia bude
dohodnutá neskôr;
Medzinárodné klubové jesenné skúšky retrieverov - všetko je zabezpečené, rozhodcovia,
zverina, diplomy, sponzorské zabezpečenie, prihlásených je 23 psov;
Skúšky prinášania retrieverov
- SRK pripravuje ich organizáciu, miesto a termín bude ešte upresnený, limit počtu prihlásených
psov na skúšku = minimálne 12 psov, skúšky sú otvorené aj pre iné plemená;
Špeciálne skúšky z vodnej práce
- výcvikár SRK pracuje na ich príprave, hľadá sa vhodný revír na ich realizáciu;
Špeciálna klubová výstava retrieverov Nitra - všetko je zabezpečené, organizácia prebieha podľa
plánu;
- výbor SRK prerokoval možnosť organizovania Medzinárodného aj Národného field trialu,
prípadne organizovanie len jedného z nich - miesto a termín budú upresnené, podľa možností
vybavenia poľovného revíru;

rôzne
- výbor SRK zhodnotil plnenie naplánovaných akcií SRK na tento rok, pre nezáujem nebol
naplnený základný počet psov na špeciálne skúšky z vodnej práce, výbor plánuje tieto skúšky
naplánovať aj na rok 2014 a týmto smerom viac zamerať klubový výcvik;

uznesenia
- spracovať a odoslať odpoveď p. Ing. Dušanovi Kollárikovi
T: po schválení zápisnice vybaví sekretárka SRK
- spracovať návrh dohody o poskytovaní chovateľského servisu
T: do konca októbra 2013

záver
Prezident SRK ukončil rokovanie a poďakoval členom výboru SRK za účasť.

Zapísala: Helena Saganová, sekretárka SRK

