Zápisnica
z členskej schôdze Slovenského retriever klubu
Veľké Uľany 24.07.2021

1. Zahájenie členskej schôdze
P. Dušan Valenta, prezident SRK, zahájil členskú schôdzu a privítal prítomných členov.

2. Registrácia prítomných členov
Podľa overenej prezenčnej listiny bolo na výročnej členskej schôdzi prítomných 26 členov
Slovenského retriever klubu.
3. Oboznámenie s programom a priebehom členskej schôdze, odsúhlasenie programu
Oboznámenie s programom a priebehom schôdze, prednesené prezidentom klubu, bolo
jednohlasne prítomnými členmi schválené.
4. Voľby komisií a overovateľov zápisnice
Voľby do komisií prebehli bez námietok členov klubu a bez výmeny navrhovaných členov.
Mandátovo-volebná komisia:
predseda: p. Kukan Jozef
členovia: p. Kocánová Oľga, p. Sokolová Iveta
- 26 členov hlasovalo
- ZA: 26
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Návrhová komisia:
predseda: p. Holická Monika
členovia: p. Rajtárová Miroslava, p. Kukanová Timea
- 26 členov hlasovalo
- ZA: 26
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Overovatelia zápisnice:
p. Schovanec Valter
p. Kukanová Paulína
- 26 členov hlasovalo
- ZA: 26
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

5. Referovanie správ členov výboru a KRK
Pripomienky ani doplňujúce otázky k zápisniciam zverejneným na webovej stránke prítomní
členovia nemali.

6. Schválenie rozpočtu
Ekonóm klubu - p. Kašubová predniesla návrh rozpočtu na ďalší rok 2021.
- 26 členov hlasovalo
- ZA: 26
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

7. Rôzne - diskusia
A) Návrh p. Ivana Ilavského – uchovňovanie jedincov len na základe skúšky OVVR
Pán Ivan Ilavský predniesol v diskusii návrh ohľadom uchovňovania jedincov len na základe
skúšky OVVR (prípadne inej, vyššej, poľovnej skúšky). Navrhol zrušenie možnosti uchovňovať
jedincov na základe akejkoľvek skúšky, ktorá neobsahuje obrany.
Po diskusii prítomných členov klubu sa klub rozhodol, že poradkyňa chovu p. Schlumsová
zhrnie počty uchovnených jedincov za posledných 5 rokov, skúšky, na základe ktorých boli
jedince uchovnené a na najbližšej členskej schôdzi sa bude tento návrh rozoberať aj s danými
číslami od poradkyne chovu.
B) Návrh p. Valtera Schovanca – chovnosť suky od rovnakého veku ako psa, bez možnosti
vystavenia krycieho listu
Pán Valter Schovanec predložil návrh o možnosti uchovniť suku v rovnakom veku ako psa (12
mesiacov) s možnosťou vystavanie krycieho listu na suku až od veku 18 mesiacov.
Klub sa bude danou vecou zaoberať, prezistí možnosti ktoré sú v súlade s SPZ a SKJ. Daný
návrh sa bude rozoberať na najbližšej členskej schôdzi.

8. Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných členov schválila uznesenie návrhovej
komisie
- 26 členov hlasovalo
- ZA: 26 PROTI: 0 ZDRZ9 ALI SA: 0

9. Záver členskej schôdze
P. Dušan Valenta sa rozlúčil s prítomnými členmi a ukončil členskú schôdzu.
Zapísal:
Zápisnicu overili:

Alexandra Gašparová
p. Valter Schovanec, p. Paulína Kukanová

