
Zápisnica 
Výborová schôdza SRK – Bernolákovo, 10.09.2022 

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

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

 
Program schôdze:  

1. Otvorenie výborovej schôdze a privítanie prítomných členov 
2. Prijatie nových členov 
3. Prerokovanie dátumov výcvikov a skúšok do konca kalendárneho roka 2021 
4. Došlá pošta 
5. Ostatné 
6. Záver 

 
1.) Zahájenie výborovej schôdze 

Prezident SRK p. Dušan Valenta zahájil schôdzu, privítal všetkých prítomných členov výboru 
a všetkých oboznámil s programom výborovej schôdze.  
 

2.) Prijatie nových členov 
Matrikárka SRK p. Adriana Martonková oboznámila prítomných členov výboru so zoznamom 
nových členov, výbor členov prijal. Nových členov je 70. Celkový počet členov je 356.  

 
3.) Prerokovanie dátumov výcvikov a skúšok do konca kalendárneho roka 2022 

Výbor klubu zaradil do kalendára SRK nasledovné akcie: 

 - 8.10.2022 Jednodňový výcvik  
 - 15.10.2022 JSR  
 - 16.10.2022 OVVR 
 
4.) Došlá/prijatá pošta  

a) Prerokovanie žiadosti členky klubu – zaradenie skúšky z canisterapie z ČR do chovného 
poriadku  
 - výbor klubu obdržal žiadosť od členky klubu o zaradenie canisterapeutickej skúšky 
z Českej republiky do skúšok potrebných pre uchovnenie jedinca 
 - výbor sa jednohlasne zhodol na tom, že slovenské canisterapeutické skúšky, ktoré máme 
v chovateľskom poriadku sú dostatočné a nepovoľuje zaradenie skúšok z ČR do chovateľského 
poriadku.   
 

 



5.) Ostatné  
a) Výbor SRK sa zhodol na zmene rozhodcu pre mladší dorast a dorast Golden retrievera na 

blížiacej sa ŠVR. Namiesto pána Liama Morana ich posúdi pán Martin O’Donoghue.  
b) Výbor sa zhodol na vyplácaní ročnej sumy 300 EUR pánovi Valterovi Schovancovi za 

spravovanie klubovej stránky.  

 
6.) Záver 

Prezident SRK p. Valenta ukončil rokovanie výboru SRK a poďakoval prítomným členom výboru 
za účasť. 

 

 

Zapísal: Alexandra Gašparová, dňa 10.09.2022 v Bernolákove 

 


