
Zápisnica 
Výborová schôdza SRK – Kosorín, 23.10.2021 

 
 
Prezenčná listina členov výboru SRK: 
MVDr. Valenta Dušan – neprítomný 
Ing. Beláňová Ivana – prítomná 
p. Kašubová Ingrid – prítomná 
p. Schlumsová Edita – prítomná 
Mgr. Beláň Peter – prítomný 
p. Martonková Adriana – neprítomná 
p. Alexandra Gašparová – prítomná 

Prezenčná listina zástupcov KRK SRK: 
Ing. Gašparová Zuzana – prítomná 

 
Program schôdze:  

1. Otvorenie výborovej schôdze a privítanie prítomných členov a hostí 
2. Prijatie nových členov 
3. Došlá pošta 
4. Plán akcii na rok 2022 
5. Záver 

 
1.) Zahájenie výborovej schôdze 

Viceprezidentka SRK p. Ivana Beláňová zahájila schôdzu, privítala všetkých prítomných členov 
výboru a všetkých oboznámila s programom výborovej schôdze.  
 

2.) Prijatie nových členov 
Matrikárka SRK p. Adriana Martonková oboznámila cez mailovú komunikáciu prítomnćh 
členov výboru so zoznamom nových členov, výbor členov prijal. Nových členov je 64. Celkový 
počet členov je 317.  

 
3.) Došlá/odoslaná pošta  

Sekretárke klubu Alexandre Gašparovej bola dňa 12.7.2021 doručená žiadosť od člena (A) 
klubu. Člen žiada o prešetrenie výsledku röntgenových vyšetrení psa ďalšieho člena (B) klubu. 
Člen A upodozrieva o možné nepravdivé výsledky. Výbor klubu si predvolal na výborovú 
schôdzu člena B, oboznámil ho so situáciou a požiadal o vysvetlenie z jeho strany.  
Vysvetlenie od člena B: 
Pes bol predaný do inej krajiny, kde mu vyšli výsledky röntgenových vyšetrení kĺbov 
nezlučiteľné s uchovnením. Člen B doviezol psa naspäť na Slovensko a získal ho do svojho 
vlastníctva. Následne si dal psa vyšetriť opäť veterinárnym lekárom zo zoznamu oprávnených 
veterinárnych lekárov SRK na zhotovenie a vyhodnotenie snímkov. Veterinárny lekár psa opäť 
vyšetril a majiteľovi (člen B) dal certifikát potrebný na uchovnenie s výsledkami. Člen klubu 
splnil všetky podmienky klubu na uchovnenie. Následne bol pes uchovnený s výsledkami 
röntgenových vyšetrení bedier a lakťov podľa ceritifkátu od veterinára zo zoznamu SRK.  
Odporúčanie klubu: 
Výbor klubu odporučil členovi B aby si požiadal o snímky od veterinárneho lekára na SK kde sa 
psovi vykonávali snímky. Následne odporúčame snímky poslať na vyhodnotenie inému 
veterinárnemu lekárovi na Slovensku prípadne do zahraničia, aby člen B vyvrátil dané 



podozrenie. Daný postup je ale iba odporúčanie klubu. Nakoľko si člen klubu splnil všetky 
záväzky pri uchovňovaní jedinca, výbor klubu dáva iba odporúčanie a nebude sa ďalej zaoberať 
prípadným dodatočným vyhodnotením.  

 
4.) Plán akcii na rok 2022 
 

Apríl 
• 09.04.2022 – OVVR výcvik Bernolákovo 
• 23.04.2022 – klubové OVVR Bernolákovo 

 

Máj 
• 14.05.2022 - Klubová výstava retrieverov Veľké Uľany CAC/CAJC / tituly CAC, res.CAC, 

CAJC, Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, BOJ, BOB, BOS, BIS, BIS Junior, BIS 
pracovný retriever…/ 
 

Jún 
• Jednodňový výcvik Kosorín (OVVR + JSR) 
• Klubové OVVR Kosorín 

 

Júl 
• Jednodňový výcvik Budmerice (vodná práca) 

 

August 
• CACT Špeciálne skúšky z vodných prác Budmerice 
• Jednodňový výcvik Kosorín (OVVR + JSR) 
• Klubové OVVR Kosorín 

 

September 
• 17.09. 2022 – Špeciálna výstava retrieverov Veľké Úľany CAC/CAJC / tituly CAC, 

res.CAC, CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOJ, BOB, BOS, BIS, BIS Junior, BIS pracovný 
retriever…/ 

• 17.09. 2022 – Členská schôdza Veľké Úľany 
• 18.09. 2022 – klubové OVVR Bernolákovo 
• CACT Klubové jesenné skúšky retrieverov Bernolákovo 

 

Október 
• Dvojdňový výcvik Kosorín ( OVVR + JSR + VSR) 
• CACT Klubové Jesenné skúšky retrieverov Kosorín 
• Klubové OVVR Kosorín 

 
November 
• CACT Klubové Všestranné skúšky retrieverov  
• Klubové OVVR Bernolákovo 

 

 



5.) Záver 
Viceprezidentka SRK p. Beláňová ukončila rokovanie výboru SRK a poďakovala prítomným 
členom výboru za účasť. 

 

Zapísal: Alexandra Gašparová, dňa 23.10.2021 v Kosoríne 


