Prezenčná listina
výborová schôdza SRK v RZ Trusalová – 27.02.2010

Prítomní:
Valenta Dušan

______________prítomný_____________________

Orlovská Zuzana

______________prítomná_____________________

Laudárová Vanda

______________ospravedlnená_________________

Janega Štefan

______________prítomný_____________________

Schlumsová Edita

______________prítomná_____________________

Marušinová Margita

______________prítomná_____________________

Feketeová Petra

______________prítomná_____________________

Paulíny František

______________ospravedlnený_________________

H. Saganová

______________prítomná_____________________

Zápisnica z výborovej schôdze SRK
Trusalová – 27.2.2010
1. Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK, Dušan Valenta, zahájil výborovú schôdzu. Všetkých prítomných oboznámil s
programom schôdze. Prítomní boli: celý výbor SRK okrem Vandy Laudárovej, ktorá bola
ospravedlnená. Ospravedlnený bol taktiež predseda kontrolno-revíznej komisie. Za kontrolnorevíznu komisiu bola prítomná jej členka – p. Helena Saganová.
2.

Prijatie nových členov

Jednohlasne bolo prijatých 11 nových členov a to menovite:
Ervin Hiller z Vrábel, Branislav Židek z Michaloviec, Zdenko Laštík z Nedašoviec, Marián Šmigura
z Branova, Miroslava Dubčáková z Malinova, Róbert Topor z Trenčianskej Teplej, Peter Tkáč zo
Sučian, Miroslav Ostatník z Trnavy, Ivan Puškár z Jalšového, Kristína Szarková z Tešedíkova, Jana
Račkayová z Bratislavy.
Aktuálny počet členov je 228.
3.

Došlá/prijatá pošta
a) od: Game Fair Events UG, Oberheiden 1d, 53804 Much
komu: Dušan Valenta
vec: Pozvánka na „International Team Working Test „Mera Dog Castle Challenge““

Organizácia Game Fair Events pozýva tímy zo Slovenska na Medzinárodné tímové working testy
pre retrieverov. Každá krajina môže postaviť tri tímy po troch psoch. Súťaž sa uskutoční v
Mechernichu v Nemecku 5.6.2010.
Štefan Janega osloví predstaviteľov združenia WT na Slovensku a zistí záujem reprezentovať našu
krajinu. Prípadný záujem členov SRK ocení klub preplatením štartovných poplatkov týmto
účastníkom.
b) od: Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ)
komu: Dušan Valenta
vec: Žiadosť o poskytnutie údajov v súvislosti s prechodom SPZ pod Slovenskú poľovnícku
komoru
Na žiadosť odpovedala Margita Marušinová. Poskytla všetky požadované údaje.
Od 23.1.2010 sa SPZ vrátane všetkých svojich kynologických klubov (teda aj vrátane Slovenského
retriever klubu) začlenil pod Slovenskú poľovnícku komoru.
c) od: Vladimír Paluška
komu: Edita Schlumsová
vec: Žiadosť o výnimku.
P. Paluška žiadal o povolenie na mimoriadne krytie svojej 8-ročnej sučky LR First Lady Aldamity.
Nakoľko bol ešte dlhý čas do najbližšej výborovej schôdze, výbor SRK túto žiadosť riešil
telefonicky. Výbor SRK odsúhlasil výnimku na jeden vrh tejto sučky.

d) od: Torunn Sorbye
vec: Potvrdenie posudzovania na KVR 6.6.2010 + informácie o prílete a odlete
e) od: Jan Roger Sauge
vec: Potvrdenie posudzovania na MVP a KVR 4.-5.6.2011
f) od: Martin a Mary O'Donoghue
vec: Poďakovanie za pozvanie posudzovať na klubovej výstave, prijatie pozvania na ŠVR v
septembri 2011
g) od: Katarína Merašická
komu: Edita Schlumsová
vec: Žiadosť o udelenie výnimky pre chovnosť
Sl. Merašická žiada o udelenie výnimky pre chovnosť 16-mesačného psa (Cool Boy You're The
Inspiration), aj keď pes ešte nesplnil podmienky na uchovnenie (nemá absolvovanú výstavu vo
veku minimálne 12 mesiacov).
Odpoveď: Výbor po zvážení Vašej žiadosti o „udelenie výnimky pre chovnosť psa labrador
retrievera Cool Boy You´re The Inspiration“ Vašu žiadosť zamieta, nakoľko by tak došlo k
porušeniu Chovateľského a zápisného poriadku. Náš klub nikdy neuchovnil psa ani suku, ak neboli
splnené podmienky chovnosti.
Písomnú odpoveď zašle sl. Merašickej v mene výboru SRK Petra Feketeová.
4.

Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze

Všetky uznesenia z poslednej výborovej schôdze boli splnené, okrem prelinkovania fotografií zo
svetovej výstavy na internetovú stránku SRK.
5.

Kontrola zabezpečenia najbližších pracovných akcií (výcvikové dni Stará Turá, nácvik na
OVVR a následne OVVR, FSMP, LSMP)
a) Výcvikové dni Stará Turá:
Výbor SRK sa z dôvodu nižšej ceny za ubytovanie a vhodnejšieho prostredia
rozhodol zmeniť miesto konania. Výcvikové dni sa uskutočnia v RZ Trusalová. Z
dôvodu obsadenosti spomínaného RZ musel zmeniť aj dátum konania. Výcvikové
dni sa uskutočnia od 15.4. (štvrtok) do 18.4.2010 (nedeľa).
b) Nácvik na OVVR a následne OVVR
Zmena termínu! Nácvik v Bernolákove aj v Kosoríne sa uskutoční 24.4.2010.
OVVR v Bernolákove aj v Kosoríne sa uskutočnia 1.5.2010.
c) FSMP, LSMP
Všetko je zabezpečené. FSMP a LSMP sa uskutočnia v Nových Zámkoch, časť
Berek. Štartovný poplatok: 25 Eur.

Propozície na vyššie spomenuté akcie vypracuje Petra Feketeová. Spolu s nimi odošle členom SRK
aj propozície na KVR a propozície na Dovolenku s retrieverom.
Dovolenka s retrieverom sa bude konať od nedele 22.8. do stredy 1.9. Členská schôdza sa
uskutoční v piatok 27.8.2010 o 16,00 hod. Skúšky OVVR sa budú konať v piatok a v nedeľu, JSMP
v sobotu.

6. Zmena skúšobných poriadkov pre retrievre v dôsledku zmeny zákona
Štefan Janega v spolupráci s komisiou pre výcvik vypracoval návrh skúšobných poriadkov
retrieverov a predložil ho výboru. Štefan Janega do najbližšej výborovej schôdze do skúšobných
poriadkov zapracuje odporúčania výboru.
7. Príprava Klubovej výstavy retrieverov – 6.6.2010 Nitra
Na KVR budú tri kruhy. LR bude posudzovať Mrs. Torunn Sorbye, GR Mrs. Heather Moss a
ostatné plemená retrieverov Mr. Jos de Cuyper.
Propozície urobí Zuzka Orlovská. Do propozícii uviesť: trieda veteránov od 7 rokov, do súťaže o
najlepšieho plemenníka nastupuje plemenník s minimálne 3 potomkami.
Na výstavu bude iba jedna uzávierka a to 30.4.2010. Prihlášky spracuje Petra Feketeová.
Gitka Marušinová navrhla objednať opäť mikrobus na prevoz rozhodcov do Nitry a poprosiť
Beátku Furdíkovú o pomoc (sprevádzať rozhodcov, záverečné súťaže,...).
Sponzorom na KVR aj na všetkých akciách SRK v roku 2010 bude Royal Canin.
8. Redizajn klubových internetových stránok
Autor nových klubových stránok, Boris Savka, prezentoval výboru svoj návrh novej webstránkz.
Zaujímal sa o názor výboru a jeho pripomienky. Spoločne sa dohodli na budúcom vzhľade
internetových stránok. Boris Savka zapracuje do súčasného návrhu všetky pripomienky a
požiadavky a nový návrh bude prostredníctvom e-mailu konzultovať s výborom.
9.

Diskusia
a) Vzhľadom na vysoký počet členov, ktorí nestihli do dnešného dňa uhradiť členské na tento
rok, rozpošle im Petra Feketeová výzvy na zaplatenie členského (už aj vrátane zápisného,
keďže nezaplatili členské do konca predchádzajúceho roka). V tejto súvislosti opäť
pripomíname, že členské na kalendárny rok je potrebné uhradiť do konca roka
predchádzajúceho. Na rok 2011 sa teda bude platiť členské do konca roka 2010, najneskôr
však do konca januára.
b) Zuzana Orlovská preverí, ktorí rozhodcovia na výstavy sú vyžiadaní a tých, ktorí nie sú,
vyžiada.
c) Keďže je SRK všade okrem Daňového úradu zaregistrovaný ako „Slovenský retriever klub“,
treba zmeniť registráciu na Daňovom úrade – zmeniť názov klubu zo „Slovakia Retriever
klub“ na „Slovenský retriever klub“. Preregistráciu vybaví Dušan Valenta spolu s Gitkou
Marušinovou.
d)

Pani V. Valentová požiadala o účasť na výborovej schôdzi za účelom odprezentovania
svojej požiadavky. Vyjadrila sa, že z osobných dôvodov už nechce robiť redaktorku pre
spravodaj a ročenku a týmto žiada výbor SRK, aby našiel za ňu náhradu. Vzhľadom na
krátkosť času do ďalšej uzávierky a potrebné zapracovanie nového redaktora je ochotná pri
ďalšom čísle pomôcť alebo ho ešte urobiť sama, ak sa nikto dovtedy nenájde. Výbor SRK
nevie o nikom, kto by túto prácu bol ochotný robiť, preto navrhol zverejniť na internetovej
stránke klubu výzvu na obsadenie tejto pozície.

e) V súvislosti s prvými skúsenosťami pri dokladovaní výsledkov vyšetrení EIC pri uchovnení
Edita Schlumsová navrhla, aby sa na internetovej stránke SRK uverejnil oznam, že výsledok
vyšetrenia EIC treba dokladovať certifikátom, v prípade výsledku na základe výsledku
rodičov, sú potrebné certifikáty oboch rodičov.

f) Zuzka Orlovská poverená zabezpečovaním klubových výstav si zvolila výstavný tím, ktorý
jej bude pri práci pomáhať a na výstavách bude tvoriť potrebný personál. Členmi tohto tímu
budú: Gitka Marušinová, Vanda Laudárová, Petra Feketeová, Zuzana Orlovská, Anita
Gráczová, Beata Furdíková, Lucia Valentovičová, Simona Krajčovičová, Martina
Lukáčeková, Emília Schulery, Desanka Petrová, Miška Javorská, Katarína Turicová a
Veronika Vargová.
10. Záver
Schôdza konaná v krásnom prostredí Trusalovej bola prvou schôdzou výboru v tomto roku, celkovo
schôdzou jedenástou. Ďalšia výborová schôdza bude zameraná hlavne na Skúšobné poriadky
retrieverov a uskutoční sa v rámci výcvikového víkendu v Trusalovej – v nedeľu 18.4.2010.

