Zápisnica z výborovej schôdze SRK
Trusalová 23. 08. 2012
Prezenčná listina
členovia výboru SRK:
MVDr. Dušan Valenta
p. Zuzana Orlovská
Mgr. Helena Saganová
p. Margita Marušinová
p. Edita Schlumsová
p. Štefan Janega
sl. Ivana Tormová

prítomný
prítomná
prítomná
prítomná
prítomná
prítomný
prítomná

kontrolno-revízna komisia SRK:
Ing. František Paulíny
Ing. Zuzana Gašparová

neprítomný – ospravedlnený
prítomná (náhradníčka za predsedu KRK SRK)

Program:
1.
otvorenie rokovania
2.
kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí
3.
prijatie nových členov
4.
došlá pošta (dva listy od p. Ing. Kollárika)
5.
príprava plánovaných klubových akcií do konca roka 2012:
- príprava OVVR a MK JSMP Trusalová
- príprava skúšky prinášania retrieverov Malá n./ Hr.
- príprava špeciálnej výstavy retrieverov Nitra
- príprava NFTR
6.
7.
8.
9.

prerokovanie návrhu zmeny stanov SRK
rôzne
uznesenia
záver


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



kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí
uznesenia z výborovej schôdze v Malej nad Hronom – splnené


prijatie nových členov
Imrich Fothy - Bratislava, Zdena Závatská - Poprad, Zuzana Bačová - Bratislava, Milan Mogora Ilava, Karol Paulov - Velčice, Mgr. art. Rastislav Jurčík - Košice, Bc. Slavomíra Lokajová - Bytča,
Ing. Tatiana Bernátová - Sliač, Mgr. Anita Púchovská - Banská Bystrica, MUDr. Karol Barányik Dunajská Streda, Anna Zeleňáková - Nitra, Ľubomír Gajdoš - Bratislava;
celkom členov SRK ku dňu 23. 08. 2012 je 283;


došlá pošta

list od p. Ing. Dušana Kollárika zo dňa 13. 5. 2012, prehlásenie vo veci odmietnutia
osvedčiť pracovný certifikát; Slovenská kynologická jednota vydáva potvrdenie pre psy, ktoré
absolvovali pracovné skúšky, aby mohli byť na výstavách psov konaných pod záštitou FCI
zaradené do triedy pracovnej. Na základe rozhodnutia predsedníctva FCI z apríla 2008 je toto
potvrdenie (tzv. pracovný certifikát) platné len s podpisom a pečiatkou príslušného chovateľského
klubu. Keďže p. Ing. Kollárik bol zo SRK v roku 2009 vylúčený, teda nie je členom SRK, nie je
možné potvrdiť uvedené potvrdenie.

list od p. Ing. Dušana Kollárika zo dňa 6. 8. 2012, odvolanie sa voči nesúhlasu výboru klubu
s jeho členstvom v SRK; p. Ing. Kollárikovi bolo dňa 2.5.2012 listom č. SRK-10/2012 oznámené,
že výbor SRK nesúhlasí s jeho opätovným prijatím do členstva SRK.
V doručenom liste p. Kollárik uvádza, že výbor SRK zamietol jeho žiadosť o obnovenie členstva
bez udania konkrétnych dôvodov, resp. skutkov nezlučiteľných s členstvom v chovateľskom klube.
V septembri 2009 bol p. Kollárikovi zaslaný, okrem písomného upovedomenia o vylúčení z
členstva v SRK, celý zápis z disciplinárneho prejednania na členskej schôdzi SRK. Okrem
uvedeného je celá zápisnica z predmetnej členskej schôdze zverejnená a prístupná na webovej
stránke SRK, teda dôvody vylúčenia sú mu dostatočne známe a písomne oznámené.
Vzhľadom na skutočnosť, že členstvo v SRK už zaniklo (p. Ing. Kollárik bol vylúčený), výbor SRK
doručený list nepredloží na členskú schôdzu, nakoľko rozhodnutie členskej schôdze v roku 2009
bolo konečné (vylúčený z klubu hlasovaním na členskej schôdzi dňa 28. 8. 2009).
O vybavení tohto listu bude p. Ing. Kollárik upovedomený listom.

list od p. Zuzany Orlovskej - žiadosť o udelenie súhlasu klubu pre posudzovanie exteriéru
plemena Labrador Retriever, výbor SRK so žiadosťou súhlasí;

mail od p. Močkovej (SPZ) delegovanie rozhodcu z ČR pre špeciálnu výstavu retrieverov je
zabezpečené; - výbor vzal mail na vedomie;

príprava plánovaných klubových akcií:

OVVR Trusalová
- v piatok 24. 08. 2012 budú vytvorené dve skupiny, skúšať budú MVDr. Valenta a sl. Tormová, a
p. Janega a p. Marušinová,
- v sobotu 25. 08. 2012 bude len jedna skupina, skúšať budú p. Orlovská a p. Schlumsová;

MK JSMP Trusalová
- o príprave informoval p. Janega, všetko je na skúšky pripravené;

skúška prinášania retrieverov Malá n/Hronom
- prihlášky prijíma p. Štefan Janega, sú to nákladné a náročné skúšky, najprv musíme zistiť záujem
súťažiacich, navrhuje uzávierku do 12. 09. 2012 a podľa záujmu bude ďalej postupované, predložil
predbežný rozpočet nákladov na zverinu, poháre a ceny pre zadávanie titulov CACT a R-CACT,
ďalšie predbežné organizačné náklady (prenájom revíru, organizátori a rozhodcovia - ubytovanie a
strava), revír má predbežne na plánovaný termín zabezpečený;

špeciálna výstava retrieverov Nitra
- informovala p. Orlovská, zatiaľ predbežne rokuje o poskytnutí priestoru, rozhodcov máme
zabezpečených;

NFTR
- informoval p. Janega, zatiaľ má predrokované určité miesta - bažantnice, kde by sa NFTR mohol
konať, skúšku bude pripravovať po realizácii skúšky prinášania retrieverov;

predložený návrh termínu OVVR Bernolákovo na 14. október 2012;


príprava návrhu zmeny stanov SRK
- výbor SRK spracoval návrh zmeny stanov SRK, doplnenie volebného poriadku a úprava
niektorých ustanovení, kde prax ukázala, že boli nedostatočne spracované (povinnosti členov,
chýbajúce lehoty, postupy disciplinárnych riešení a postihov);
- v apríli 2013 skončí 5-ročné obdobie od zvolenia súčasného výboru, treba počítať s nákladmi na
prenájom budovy na konanie výročnej členskej schôdze a náklady na stravu pre účastníkov tejto
schôdze (obed pre cca 200 ľudí); v rámci ekonomického vynakladania týchto nákladov, výbor
predloží členskej schôdzi návrh, aby sa výročná členská schôdza 2013 konala až v auguste 2013,
počas dovolenky s retrieverom (úspora na prenájme priestorov a zabezpečovaní stravy);

rôzne
- ekonómka SRK predložila výboru zoznam členov SRK, ktorí nemajú uhradené stanovené
poplatky klubu (najmä chovatelia poplatky za párenie a šteniatka), dohodlo sa, že najprv vyzve
týchto členov mailom, ak neuhradia, potom budú vyzvaní písomne cez agendu sekretárky SRK;
- predložila návrh rozpočtu SRK na tento rok, je nižší cca o 1.500,- eur oproti predchádzajúcemu
roku;
- vzhľadom na stále vysoké náklady za vydávania Klubového spravodaja (aj keď náklady za
posledný ročník boli o polovicu nižšie ako v predchádzajúce roky), výbor uvažuje o vydávaní
spravodaja v elektronickej forme na DVD nosičoch, ktoré by spolu s ostatnou poštou boli zasielané
členom klubu;
- prediskutovaný návrh na pozvanie rozhodcov na klubové výstavy v roku 2013, diskusia ostáva
otvorená, prihliada sa najmä na výšku nákladov, vhodné by bolo dať na SKJ návrhy na pozvaných
rozhodcov vopred na roky 2014 a 2015, aby ich prítomnosť vedela využiť aj SKJ, tým by boli naše
náklady na ich pozývanie znížené; Klubová výstava retrieverov predbežne plánovaná na máj 2013,
presné termíny sa dohodnú na ďalšom rokovaní výboru SRK;
- pre lepšie propagovanie výstav by bolo dobré urobiť verzie úplného prekladu web stránky SRK
aspoň do anglického a nemeckého jazyka, ideálne by bolo, pokiaľ by sa na to podujal niekto z
členov SRK v spolupráci s webmastrom SRK;
- zriaďuje sa Galéria šampiónov (krásy aj pracovných), kde bude zverejnené meno psa, zdravie,
tituly, foto psa a kontakt na majiteľa, rozdelené podľa krásy, práce a plemien; podmienka
zverejnenia, zaslať priamo webmastrovi text a preskenované doklady o udelení titulov
šampionátov, národný víťaz, klubový víťaz, grand prix víťaz;

uznesenia
Návrhy výboru SRK členskej schôdzi na 24. 08. 2012:
- predložiť členskej schôdzi na schválenie termín konania 5-ročnej výročnej schôdze na august
2013 (počas dovolenky s retrieverom), ekonomické dôvody, úsporné riešenie pre klub, a na
schválenie zmenu stanov SRK,
- dovolenka s retrieverom sa bude konať v termíne 18. 8. až 25. 8. 2013 v Trusalovej;
Uznesenia z výborovej schôdze SRK:
- spracovať a odoslať odpoveď p. Zuzane Orlovskej
T: ihneď, vybaví sekretárka SRK
- spracovať a odoslať odpovede pre p. Ing. Dušana Kollárika
T: po schválení zápisnice vybaví sekretárka SRK

záver
Prezident SRK ukončil rokovanie a poďakoval členom výboru SRK za účasť.
Zapísala: Mgr. Helena Saganová, sekretárka SRK

