Zápisnica z výborovej schôdze SRK
Malá nad Hronom 27. 04. 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

prítomný

Program:
1. otvorenie rokovania
2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí
3. prijatie nových členov
4. došlá pošta
5. príprava plánovaných klubových akcií 2013:
- OVVR Bernolákovo (1.5.2013) a Potok (25.5.2013),
- farbiarske skúšky - jún 2013
- špeciálne skúšky z vodnej práce - júl 2013
6. rôzne
7. záver

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

kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí
- uznesenia z výborovej schôdze v Beši – splnené;

prijatie nových členov
Nikoleta Henčeková - Bratislava, Zuzana Starustková - Vrútky, Miloš Durina - Piešťany, Ladislav
Palyo - Banská Bystrica, Zuzana Vdovjaková - Nová Lesná, Peter Valachovič - Veľký Biel, Iveta
Ščepková - Marianka, László Kalocsai - Tekovké Lužany, Klaudia Kelemenová - Nesvady, Martin
Ostrožlík - Ivanka pri Dunaji, Petra Šimeková - Bohdanovce nad Trnavou, Ľubomír Olbert Oravská Lesná, Milan Lipa - Skalica, Natália Antošová - Nitra, Gizela Sabová - Jelšovce, Mária
Molčanová - Bratislava, Peter Pražan - Praha (CZ), Manniko Kati - Bratislava, Zuzana Sikeťová Podbrezová, Pavel Reisel - Chrabrany, Martin Lednár - Stupava, Štefan Lednár - Stupava, Zuzana
Kubalová - Bratislava, Ladislav Nagy - Holice;
celkom členov SRK ku dňu 27. 04. 2013 je 235.


došlá pošta
- mail od p. Ing. Dušan Kollárik - žiada Slovenský retriever klub o zaslanie návrhu dohody medzi
SRK a p. Ing. Kollárikom o odchovoch sučky plemena golden retriever Bella My Joy, SPKP
2456/12.
Pri prerokovaní mailu predložila poradkyňa chovu p. Edita Schlumsová originály listín:
1. Dohoda o práve chovu zo dňa 21. 2. 1013, uzavretej medzi p. Andrea Kúdelová a p. Ing. Dušan
Kollárik,
2. Prehlásenie zo dňa 21. 2. 2013, v ktorom p. Ing. Kollárik uviedol postup, ako naloží s
odporúčaním na párenie č. 1/2013 vystavené dňa 12. 1. 2013, pre prípad ak vykoná zahraničné
párenie so sučkou Bella My Joy;
Uvedené originály listín boli zaslané poradkyni chovu p. Edite Schlumsovej dňa 1. 3. 2013.
Výbor SRK prerokoval žiadosť p. Ing. Kollárika a ním predložené materiály.
12.1.2013 - vystavené odporúčanie na párenie pre sučku Bella My Joy, na meno p. Andrea
Kúdelová (pozn. spolumajiteľka sučky s p. Ing. Kollárikom)
21.2.2013 - uzavretá Dohoda o práve chovu medzi p. Andreou Kúdelovou a p. Ing. Dušanom
Kollárikom, predmet dohody - potomstvo sučky Bella My Joy, toto potomstvo bude
zapísané na chovateľskú stanicu Bella Aurea, majiteľ CHS p. Ing. Kollárik.
Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčanie na párenie bolo vydané 12.1.2013 na meno p. Andrea
Kúdelová, ktoré je platné do konca roka 2013, pričom vyššie uvedená dohoda bola uzavretá až po
vydaní tohto odporúčania, šteniatka, ktoré budú potomstvom z párenia realizovaného v roku 2013
na základe vydaného odporúčania, tieto budú zapísané na CHS My Joy p. Andrey Kúdelovej.
Predloženú uzavretú dohodu medzi p. Andrea Kúdelová a p. Ing. Dušan Kollárik bude SRK
akceptovať po 1.1.2014, kedy skončí platnosť odporúčania na párenie platného na rok 2013.
Originál dohody a prehlásenia ostáva založený v písomnej agende SRK.
Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 4.4.2013 nadobudol platnosť nový Chovateľský a zápisný
poriadok SKJ, ktorý už nestanovuje povinnosť chovateľa byť členom chovateľského klubu,
Slovenský retriever klub musí vykonať zmenu vlastných stanov v súlade s týmto poriadkom,
pričom zmenu stanov môže odsúhlasiť jedine členská schôdza SRK. Počas prechodného obdobia
SRK pripraví vzor dohody s chovateľmi, v ktorej ustanoví podmienky chovu v súlade s
chovateľskými poriadkami.
- list od p. Mgr. Viera Staviarska zo dňa 7. 2. 2013, žiada SRK o udelenie súhlasu s rozšírením jej
kvalifikácie pre posudzovanie exteriéru pre plemená psov zastrešené Slovenským retriever klubom.
Výbor SRK žiadosť prerokoval a udeľuje súhlas p. Mgr. Staviarskej.

príprava plánovaných klubových akcií
OVVR
- Bernolákovo – sa budú konať podľa plánu 1. 5. 2013, skúšať budú p. Dušan Valenta a sl. Ivana
Tormová,
- Potok – budú presunuté do Zlaté Moravce-Choča, na termín 8. 6. 2013, spojené s farbiarskymi
skúškami, skúšať budú prítomní členovia výboru SRK;
Klubové farbiarske skúšky malých plemien - Zlaté Moravce-Choča
- prihlášky prijíma p. Štefan Janega, udeľovaný bude titul CACT, R-CACT, Klubový víťaz 2013,
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;


rôzne
- výbor SRK prerokoval Chovateľský a zápisný poriadok SKJ (ďalej len "poriadok"), platný od
dňa 4. 4. 2013, v ktorom je pre chovateľské kluby dané prechodné obdobie do 30. 6. 2013 na
zosúladenie vlastných chovateľských poriadkov a stanov klubov s týmto poriadkom.
- na základe II. časti 4. bod poriadku, prvá veta, a z dôvodu zosúladenia stanov SRK s citovaným
poriadkom, výbor SRK predloží Členskej schôdzi SRK, ktorá sa bude konať dňa 23. 8. 2013 v
Trusalovej, návrh na zmenu stanov SRK, z ktorých bude vypustená posledná veta § 5 ods. 1:
"Majiteľ chovného jedinca využívaného pre chov, má povinnosť byť členom Slovenského Retriever
Klubu."
- na základe týchto zmien musí SRK vypracovať vzor dohody medzi SRK a chovateľmi - nečlenmi
o podmienkach chovu retrieverov.
- ekonómka SRK predložila návrh poplatkov pre nečlenov SRK na zabezpečenie chovu, výšku
poplatkov výbor SRK schválil, budú uverejnené na webovej stránke SRK;

uznesenia
- spracovať a odoslať odpoveď p. Mgr. Viere Staviarskej
T: po schválení zápisnice vybaví sekretárka SRK
- spracovať a odoslať odpoveď p. Ing. Dušanovi Kollárikovi
T: po schválení zápisnice vybaví sekretárka SRK

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

Zapísala: Helena Saganová, sekretárka SRK

