
Zápisnica
z výborovej schôdzi 

Slovenkého Retriever Klubu

Prítomní: 
Výbor
MVDr.Valenta Dušan - prezident
Babulic Ivan - viceprezident
Silvia Hanová - sekretár
MVDr.Bartošová Daniela – poradca chovu
Paluška Vladimír - výcvikár
Kovalančíková Miroslava – matrikárka + webmaster
Marušinová Margita – ekonóm
Hostia
Paulíny František – predseda kontrolno-revíznej komisie

PROGRAM

1. Zahájenie výborovej schôdze (prezident)  
Prezident SRK privíta všetkých prítomních na prvej výborovej schôdzi v roku 2006 a oboznámil ich s 
programom a priebeho výborovej schôdze

2. Pijatie nových členov (matrikár)  
Matrikárka SRK predniesla návrh na schválenie nových členov a výbor jednohlasne prijal 33 
nasledovných členov: Lukáčeková Martina – Prešov, Túš Radoslav – Prešov, Polcová Zuzana – Nová 
Baňa, Jacko Jaroslav – Prešov, Weber Erik – BB, Vajsábelová Daniela – Ba, Košecová Petra – Dechtice, 
Holková Monika – Martin, Kováč Gabriel – Štúrovo, Mihaliček Pavol – Malacky, Dobi Zoltán – 
Nesvady, MUDr.Paulíková Eva – Ba, Štricová Ivana – Brezno, Juranová Anna- Ba, Száraz Jana -Velký 
Kýr, Petrovič Ladislav – ZM, Pašák Rostislav – Vyšný Hrušov, Ing.Lesaj Jozef – Podolie, Dobiáš Jaroslav 
– R.Sobota, Ing.Ďalog Pavel – R.Sobota, Gyorgyová Denisa – Radzovce, Farkaš Radko – Nitra, Oravec 
Peter – Ostrá Lúka, Szabóová Katarína – Banka, Kliská Eva – Ivánka pri Dunaji, Kováčová Ľubica – Ba, 
Zástěrová Ivana – Humenné, Turicová Katarína – Vrútky, Sivčák Jozef - ?, Michač Krisztina – KN, 
Budošová Nikola – Kežmarok, Kafoněk Jaroslav – Ba a Paulínyová Katarína – Ba. 

3. Došlá-prijatá pošta (sekretár+výbor)  
3.1. - List od Kynologickej rady – Pozvánka na schôdzu – založené do evidencie
3.2. - List od p.Vítková Viera – žiadosť o rozšírenie aprobácie 
          Odpoveď: Napíše do 31.03.2006 sekretár klubu – odmieta sa.
3.3. - List od p.Ing.Rémešovej Kristíny – žiada o súhlas k rozhodcovstu – odporúčanie klubu

               Odpoveď: Napíše do 31.03.2006 sekretár klubu – odklad rozhodnutia výboru
     3.4. - List od p.Ing.Kollárik Dušana – žiada o vrátenie poplatkov za párenie a zároveň aj o to, aby mohol 
               byť poradcom chovu pre vlastný odchov.  
               Odpoveď: Napíše do 31.03.2006 sekretár klubu – odmieta sa. 

4. Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze SRK zo Dlhá nad Oravou dňa 26.08.2005   
Všetky uznesenia boli splnené. 

5. Odsúhlasenie návrhu – Kalendár akcií na rok 2006  
Návrh kalendára akcií na rok 2006 bol jednohlasne prijatý aj s nasledovnými zmenami: 
Apríl: 29.04.2006 – Lučenec – Výcvikový deň 
           29.04.2006 – Jelenec – Výcvikový deň  (+) 
Máj:   08.05.2006 – Lučenec – OVVR
           08.05.2006 – Jelenec – OVVR (+)

                13.05.2006 – Bratislava – Klubová výstava retrieverov
     Jún:    25.06.2006 – Jelenec – OVVR 



     Akcie za mesiace august, september, október, november a december zostávajú nezmenené!

6. Akcia – 2x Výcvikový deň Lučenec a Jelenec – 29.apríl 2006  
Propozície pripraví a rozpošle ekonómka s matrikárkou klubu.
Za hladký priebeh a organizáciu v Lučenci zodpovedá matrikárka a hl.poradkyňa chovu.
Za hladký priebeh a organizáciu v Jelenci zodpovedá výcvikár a viceprezident klubu.

7. Akcia – 2x OVVR Lučenec a Jelenec – 8.máj 2006  
Propozície pripraví a rozpošle ekonómka s matrikárkou klubu.
Za hladký priebeh a organizáciu v Lučenci zodpovedá matrikárka klubu. Posudzovať bude spolu s 
p.rozhodcom z výkonu – p.Antalík Marošom. 
Za hladký priebeh a organizáciu v Jelenci zodpovedá výcvikár a viceprezident klubu. Zároveň sa ujmú aj 
posudzovania daných skúšok.

8. Akcia – Klubová výstava retrieverov Bratislava – 13.máj 2006  
Miesto: dostihová dráha Ba – prenájom priestorov Sk 10.000,-
Dátum: 13.05.2006
Propozície vypracuje a zašle – ekonómka spolu s matrikárkou klubu najneskôr do 1.marca 2006.
Rozhodcovia: GR + ostatné – Jim&Kate Crosbie 
Adresa: N.Ireland, Co.Antrim, Harmony Hill, Lisburn, 9 Wukdeen.
Rozhodca: LR – Mark Rawlinson 
Adresa: zašle poradca chovu sekretárke klubu.
Možnosti ubytovania prezistí Ing.Paulíny František. 
Prihlášky zasielať, katalóg spracuje, návratky zašle, posudkové listy a richterbooky vypíše Feketeová 
Petra.

     Ubytovanie a stravu (večera, raňajky) zabezpečí ekonómka klubu.
     Letenky zabezpečí poradca chovu.
     Odvoz z letiska, na letisko a doprovod pre rozhodcov zabezpečí: rodina Feketeová, p.Voláriková Linda a 
     p.Paulíny František.
     Tlmočníci: p.Voláriková, sl.Janeková, p.Pauliny.
      Vedúci kruhov: Marušinová Iveta, Feketeová Petra, sl.Szaboová.
      Zapisovateľov prezistí a zebezpečí: ekonómka klubu spolu s prezidentom klubu a pomôže p.Pauliny.
      Upomienkové predmety pre rozhodcov zabezpečí výcvikár klubu.
      Poháre, kokard, stužky zabezpečí poradkyňa chovu.
      Vybavenie kruhov (6 stolov, 9 stoličiek, pásky, tabule, utierky, stany...) zabezpečí prezident klubu.
      Vedrá – zakúpi sekretár klubu.
      Sponzorstvo – zaistí prezident klubu.
      Pomocníkov – zber výkalov ...atď – skúsi zabezpečiť p.Paulíny – zodpovedný prezident klubu.
      BIS kolo uvádza sl.Janeková a p.Voláriková.
      Ozvučenie skúsi zabezpečiť Ing.Pauliny František.
      Stravu – obed a večeru pre rozhodcov zabezpečí ekonómka klubu – na dostihovej dráhe. 
      Karty – kartičky – CAC, KV, KV mladých, BOB, Najkrajší retriever výstavy zabezpečia – ekonómka 
      spolu s poradcom chovu.
      Uzávierky: 1.uzávierka: 31.marec 2006
                         2.uzávierka: 10.apríl 2006
      Trieda veteránov sa otvára od 7 rokov veku jedinca.
      Poplatky: 
      SK+CZ – členovia klubu 
      1.uzávierka/2.uzávierka  
– 1.pes......... 600 Sk/700 Sk
– 2.pes ......... 500 Sk/600 Sk
– tr.šteniat, dorast, veterán........... 200 Sk/200 Sk
– súťaže........................................ 200 Sk/200 Sk

    SK+CZ – nečlenovia klubu 
      1.uzávierka/2.uzávierka  
– 1.pes......... 700 Sk/800 Sk
– 2.pes ......... 600 Sk/700 Sk
– tr.šteniat, dorast, veterán........... 200 Sk/200 Sk
súťaže........................................ 200 Sk/200 Sk



      Zahraniční účastníci 
      1.uzávierka/2.uzávierka  
– 1.pes......... 30 Eur/35 Eur
– 2.pes ......... 25 Eur/30 Eur
– tr.šteniat, dorast, veterán........... 10 Eur/10 Eur
– súťaže........................................ 10 Eur/10 Eur

Prevody Kč – Sk medzi bankami budú uvedené v propozíciách.

9. Diskusia (výbor)  
9.1. Jesenná Špeciálna výstava retrieverov – rozhodcovia: 
LR – Kiss Zoltán z Maďarska – prezistí sekretár klubu (aj potrebu ubytovania)
GR – Janega Štefan zo Slovenska – prezistí prezident SRK
Ostatné plemená retrieverov – Kaiser Ľudovít – prezistí prezident SRK.
9.2 Dovolenka s retrieverom 2006
Prezistí sa u rodiny Orlovských alebo u p.Šimáneka – prezident a ekonóm klubu.
9.3. Návrh – zmeny podmienok chovnosti 
K uchovneniu daného jedinca nech stačia aj 2 klubové výstavy miesto národnej a medzinárodnej. 
T.z., že je možné uchovniť na základe nasledovných výstav:
a) 2x klubová výstava
b) 1x klubová a 1x medzinárodná výstava
c) 1x klubová a 1x národná výstava
Tento návrh je nutné odsúhlasiť členskou schôdzou.
9.4. Návrh – odsúhlasenie členstva
Dátum začiatku členstva v SRK je deň odoslania členského preukazu novému záujemcovi o členstvo.
9.5. Ing.Pauliny odovzdá na nasledujúcej výborovej schôdzi originál stanovy potvrdené Ministerstvom na 
založenie do evidencie. 

10. Záver výborovej schôdze (prezident)  
 Prezident SRK uzatvoril výborovú schôdzu. Ďalšia výborová schôdza sa bude konať podľa potreby.


