Zápisnica z výborovej schôdze SRK
Čifáre – Pata 24. 11. 2013
Prezenčná listina:
výbor SRK:
MVDr. Dušan Valenta
Ing. Ivana Tormová
Mgr. Helena Saganová
p. Margita Marušinová
p. Edita Schlumsová
p. Jakub Ďurech
p. Adriana Martonková

prítomný
prítomná
prítomná
prítomná
prítomná
prítomný
prítomná

Kontrolno-revízna komisia SRK:
Ing. Zuzana Gašparová
MUDr. Andrea Ďurechová, PhD.

neprítomná – ospravedlnená
prítomná – delegovaná

Prizvaní hostia:
JUDr. Monika Holická

prítomná

Program:
1. otvorenie rokovania
2. kontrola uznesení z predchádzajúcej výborovej schôdze
3. došlá pošta
4. prijatie nových členov
5. referovanie prípravy plánovaných klubových akcií
- špeciálna klubová výstava retrieverov (29. 11. 2013
- medzinárodný fieldtrial 25. 01. 2014
6. rôzne
7. uznesenie
8. záver

1.
otvorenie rokovania
Prezident SRK MVDr. Dušan Valenta otvoril rokovanie výborovej schôdze, privítal prítomných
členov výboru a oboznámil ich s programom schôdze.
2.
-

kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
uznesenia z predchádzajúcej výborovej schôdze v Trusalovej – splnené;

3.
došlá pošta
- prezident SRK dokladá do klubovej agendy originál Stanov SRK, zmena stanov vzatá
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12. 9. 2013, pod číslom VVS/1-900/90-7634-3.
- prezident SRK dokladá ku originálom zápisov z výročnej členskej schôdze originál Zápisnice z
volieb do orgánov SRK a Prehlásenie návrhovej komisie - doložené ku písomnej agende výročnej
členskej schôdze a naskenované pre webovú stránku SRK;

-

list od p. Ing. Dušana Kollárika zo dňa 5. 9. 2013, doručený písomne i elektronicky, list vzal
výbor SRK na vedomie;

4.
prijatie nových členov
JUDr. Lucia Plaváková – Bratislava, Milan Dubovec – Bratislava, Alena Dubovcová – Bratislava,
Rastislav Benedik – Zvolen, Ing. Ján Gubala – Žilina, Zuzana Michalicová – Bratislava, Bc. Erika
Málková – Hrašné, Kristína Herdicsová – Komárno, MUDr. Ladislav Maršík PhD. – Bratislava;
Celkový počet členov ku 24. 11. 2013 je 298.
referovanie prípravy plánovaných klubových akcií
- špeciálna klubová výstava retrieverov 29. 11. 2013, Nitra
- prípravu výstavy referuje viceprezidentka SRK p. Ing. Tormová, príprava je vo finálnej fáze, všetko
je zabezpečené podľa plánu, informuje o organizácii výstavy a organizácii fotenia;
- informuje o zabezpečených výstavných rozhodcoch na rok 2014 - p. Bepe Masia Taliansko a p.
Judith Beke Maďarsko, na klubovú výstavu retrieverov Nitra 28. 3. 2014;
- ďalej informuje, že od r. 2015 už nebude pre kluby umožnené organizovať vlastné klubové výstavy
popri veľkých výstavách organizovaných SKJ (túto informáciu potvrdzuje aj prezident SRK z
rozhovoru so zástupcami kynologickej rady SPZ), preto predkladá návrh na ďalšie organizovanie
klubových výstav, navrhuje využiť halu vo Viničnom, v Dunajskej Lúžnej resp. nájsť prírodné parkové priestory pre výstavu priamo vonku;
- pre členov SRK sú zaužívané termíny klubových výstav na jar - väčšinou marec a na jeseň november, kedy nie je možné realizovať výstavu v prírodných podmienkach;
- prednesená možnosť prenajatia vlastnej malej haly v Nitre v areáli Agrokomplexu, treba zistiť cenu
prenájmu, zabezpečenie ohrádok a kobercov...; pri hľadaní priestorov treba myslieť aj na miesto na
fotenie víťazov a poradia v kruhoch a tiež na vytvorenie miesta pre vyšetrenia psov (MVDr. Faga);
- výbor SRK hľadá možnosti ako nájsť vhodný termín a priestor, tiež zajednať kvalitných rozhodcov
a tým ponúknuť chovateľom čo najlepší servis;
- medzinárodný fieldtrial 25. 01. 2014, Čifáre - Pata
- prípravu referoval výcvikár SRK p. Ďurech, pripraví dvojjazyčné znenie propozícií a rozošle
klubom retrieverov okolitých štátov (CZE, AUT, HUN, RUS);
- skúška bude prebiehať podľa reglementu FCI, bude zverejnený aj na webe SRK;
5.

6.
rôzne
- výcvikár SRK navrhuje na webovej stránke SRK urobiť program klubových akcií na rok 2014 tzv.
rozklikávacím spôsobom - zrealizuje spolu s webmastrom SRK;
- znova prejednaná nutnosť prepracovania Chovateľského a zápisného poriadku SRK, zatiaľ platí, to
čo sa dohodlo na poslednom zasadnutí výboru SRK a prednieslo na Výročnej členskej schôdzi (bod
6.1 zápisu z VČS): "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."
- v novom CHZP SRK je nutné zadefinovať pojmy majiteľ psa, držiteľ psa, chovateľ psa, podmienky
vykonávania kontrol vrhu, práva a povinnosti, kto môže podať žiadosť o uchovnenie psa a ďalšie
podmienky chovu a zápisu psov do plemennej knihy (napr. ak chovateľ neumožní kontrolu vrhu,
klub nedoporučí zápis šteniatok do plemennej knihy).
- výbor SRK ďalej prediskutoval vykonávanie kontrol vrhov - podľa CHZP SPZ, časť II. bod 1. a
podľa CHZP SKJ, § 2 bod 1. "Za chov jednotlivých plemien sú zodpovedné príslušné chovateľské
kluby. Zodpovedajú za riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu." To znamená,

že ak SRK nesie zodpovednosť za chov retrieverov na Slovensku, musí realizovať aj kontroly
jednotlivých vrhov.
- ďalej bolo prediskutované vykonanie kontroly vrhu u chovateľa p. Ing. Kollárika - v tomto prípade
je narodené jedno šteniatko a ide o skúseného chovateľa a bývalého člena SRK, preto kontrolu vrhu v
tomto prípade nie je potrebné vykonať, p. Ing. Kollárik bude o tomto informovaný listom.
7.
uznesenia
- vypracovať návrh nového Chovateľského a zápisného poriadku SRK a predložiť ho na
pripomienkovanie členom výboru SRK.
T: nasledujúce zasadnutie výboru SRK apríl 2014
Z: spracuje poradkyňa chovu SRK
8.
záver
Prezident SRK ukončil rokovanie výboru SRK a poďakoval prítomným členom výboru za účasť a za
vykonanú prácu v roku 2013.
Zapísala: Helena Saganová, sekretárka SRK

