
Pozvánka

     Sekretár Slovenského retriever klubu (SRK) Vanda Laudárová,  z poverenia prezidenta 
SRK Dušana Valentu, Vás pozýva na výborovú schôdzu klubu, ktorá sa bude konať dňa 27. 
apríla 2008 o 13:00 hodine v Malej nad Hronom.

Program:

1) Zahájenie výborovej schôdze
2) Prijatie nových členov
3) Došlá/prijatá pošta
4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej a členskej schôdze
5) Upresnenie akcií na rok 2008:

a.) Výcvikový deň pre retrívre – Veľká n/I – 01.05.2008
b.) Výcvikový deň pre retrívre – Bernolákovo – 08.05.2008
c.) OVVR – Veľká n/I – 24.05.2008
d.) OVVR – Bernolákovo – 24.05.2008
e.) Klubová výstava pre retrívre – Nitra – 08.06.2008

6) Diskusia
7) Záver

Pozvánku obdržia:
p. Dušan Valenta, p. Zuzana Orlovská, p. Vanda Laudárová, p. Margita Marušinová, p. Edita 
Schlumsová, p. Štefan Janega, sl. Petra Feketeová, – členovia výboru a p. František Pauliny 
– predseda revízno-kontrolnej komisie.



Prezenčná listina 
 konania výborovej schôdze SRK 
Malá nad Hronom – 27.04.2008

   

Príromní:

Valenta Dušan ______prítomný_____________________

Orlovská Zuzana            ______prítomná_____________________

Laudárová Vanda           ______prítomná _____________________

Janega Štefan                      ______prítomný______________________

Schlumsová Edita            __neprítomná, ospravedlnená_________

Marušinová Margita        __neprítomná, ospravedlnená_________

Feketeová Petra             ______prítomná______________________

Pauliny František          __neprítomný, zastúpený H.Saganovou_

Saganová Helena         ______prítomná______________________ 



Z  ápisnica z     výborovej schôdze SRK  
Malá nad Hronom – dňa 27.04.2008

1) Zahájenie výborovej schôdze

Prezident SRK, Dušan Valenta zahájil výborovú schôdzu a všetkých prítomných oboznámil 
s programom a priebehom. Prítomní boli:  celý výbor SRK, okrem p. Schlumsovej a p. 
Marušinovej, ktoré boli ospravedlnené a potrebné veci konzultovali telefonicky. Ďalej bola 
prítomná  členka  kontrolno-revíznej  komisie  p.  Saganová,  ktorá  zastupovala  predsedu 
kontrolno-revíznej komisie p. Paulinyho, ktorý bol taktiež ospravedlnený. 

2) Prijatie nových členov

Jednohlasne bolo prijatých 35 členov a to menovite:

Balogh Ludovít  z Hurbanova, Baloghová Eva z  Hurbanova, Bíla Maja z Popradu, Ing. 
Bruncko Milan z D.Kubína, Bruncková Anna z D. Kubína, Ing. Deneš Ján zo Spiš. N. Vsi, 
Ferenceiová Carmen zo Šale-Veča, Gacík Miroslav z Kys. N. Mesta, Golej Miroslav z BA, 
Hajman  Martin  z  KE,  Horváthová  Zuzana  z  Košút,  Ivanička  Anton  zo  Zl.Moraviec, 
Jamáriková Iveta z BA, MUDr. Janák Peter z Kamenného mostu, PhDr. Krajná Anna z 
Považskej  Bystrice,  Lisá  Sára  z  Veľkého  Šariša,  Macák  Vladimír  zo  Senca,  Malíková 
Marcela z Modry, Malíková Petra z Modry,  Marada Dušan z BA, Merašická Katarína z 
Urminiec,  Moravčík  Štefan  z  Kovariec,  Mucha  Róbert  z  NR,  Ölvedyová  Ildikó  z  Bíňi, 
Orlovská Zuzana z Janovej Lehoty, Ing. Orlovský Martin z Janovej Lehoty, Polák Vladimír 
z BA, Sedláková Zuzana z Prešova, Slezáková Jana z NR, Solár František z KE, Strýček 
Martin z BA, Tormová Ivana z BA, Tóth Tibor z Galanty, Zdellár Józsefné z Budapešti 
(Maďarsko).

Celková členská základňa je 266 členov.

3) Došlá/prijatá pošta

a) prijaté od: SPZ – SKJ z BA – vec: Sťažnosť p. Ladislava Sása z Kameničnej na 
nedodržanie  stanov  pri  voľbe  výboru  SRK  dňa  12.04.2008  v  Zlatých 
Moravciach. Pán Sás poukazuje na fakt, že siedmy zvolený člen sa hneď po 
voľbách  vzdal  mandátu.  Nesúhlasí  so  spôsobom  doplnenia  výboru 
kooptovaním siedmeho člena,  ale žiada,  aby sa pôvodný šesťčlenný výbor 
znova zišiel spolu s ďalším zvoleným v poradí a rozdelili si funkcie vo výbore 
po novom. Na záver uvádza, že tým 8. v poradí je on a nik ďalší v poradí 
nebol.

- SPZ-SKJ postúpili sťažnosť zo dňa 13.04.2008 a aj dodatok k sťažnosti zo dňa 
15.04.2008  predsedovi SRK Dušanovi Valentovi so žiadosťou o vyjadrenie sa 
k veci, nakoľko SPZ-SKJ nedisponuje potrebnými informáciami o dianí počas 
volieb v SRK. 

- Výbor  SRK  vec  prejednal  a  vydal  nasledovné  stanovisko:  p.  Ladislav  Sás 
nehovorí pravdu, nakoľko v sťažnosti uvádza, že bol 8. v poradí a nik ďalší 
nebol, pričom jeho meno sa na kandidačnej listine vôbec nenachádzalo. Ďalej, 



stanovy klubu v § 11 bod 4 hovoria „Bezprostredne po zvolení výboru Výročnou 
členskou schôdzou sa výbor zíde k ustanovujúcej schôdzi, na ktorej zvolí zo svojho  
stredu  prezidenta,  viceprezidenta,  sekretára,  hlavného  poradcu  chovu,  ekonóma, 
výcvikára, matrikára. „ V prípade vzdania sa mandátu sa postupuje podľa § 10 
bod 13 „Členská schôdza na návrh výboru klubu, alebo v prípade potreby schvaľuje  
zmeny členov  výboru klubu /maximálne 3 členov/. „   a ďalej §10 bod 14 hovori 
„Uznesenia  členskej  schôdze  sú  platné,  ak  sú  schválené  nadpolovičnou  väčšinou 
prítomných členov klubu, pokiaľ sa nevyžaduje podľa týchto Stanov najmenej 2/3  
väčšina hlasov. „ 
Voľba  nového  výboru  SRK  prebehla  v  súlade  so  stanovami  SRK,  nakoľko 
ihneď po zvolení 7 členov zasadol výbor, pričom jeden člen sa hneď vzdal 
svojho mandátu. Novozvolený výbor si rozdelil funkcie a navrhol kooptovanie 
chýbajúceho  člena.  Tento  postup  a  aj  kooptovaný  člen  výboru  SRK  bol 
schválený vačšinou prítomných členov SRK.

- Zodpovedná:  Vanda  Laudárová  oficiálne  odpovie  v  mene  výboru  SRK  na 
sťažnosť p. Ladislava Sása.

b) prijaté  od  Dušana  Kollárika  z Martina  –  vec:  Žiadosť  o publikovanie  výzvy 
členom SRK o pomoc pri vytvorení Organizačného poriadku SRK

- Pán  Dušan  Kollárik  žiada  o uverejnenie  výzvy  členom  SRK  na  klubových 
internetových stránkach a v klubovom spravodaji – organizačný poriadok by 
šiel  nad  rámec  organizačných  poriadkov  organizácií  SPZ  a  SKJ,  ktoré 
zastrešujú SRK, ale zároveň by neobsahoval ustanovenia idúce proti  týmto 
poriadkom, ani stanovám SPZ a SKJ. Organizačný poriadok by mal zachytávať 
veci,  ktoré prináša klubový život a zároveň by dopĺňal aj stanovy SRK bez 
zdĺhavého schvaľovania na MV SR. Výzva je odôvodnená tým, že stanovy SRK 
neodrážajú  aktuálny  stav  nadobudnutia  členstva  v  klube,  či  postup  pri 
doplnení výboru v prípade odstúpenia zvoleného člena hneď po voľbách. 

- Odpoveď: Pán Kollárik uverejnil neoprávnene výzvu na klubových stránkach 
bez  vedomia  novozvoleného  výboru  SRK  a  tiež  bez  vedomia  predsedu 
Kontrolno-revíznej komisie, hoci sa pod výzvu podpísal ako člen KRK a nie 
radový člen SRK. Vzhľadom na tieto skutočnosti neférového konania a tiež 
vzhľadom na fakt, že v súčasnej dobe má SRK platné stanovy, výbor SRK 
zamietol žiadosť p. Kollárika o zverejnenie výzvy na internetových stránkach 
klubu a v klubovom spravodaji. 

- Zodpovedná: Vanda Laudárová oficiálne odpovie v mene výboru SRK na  
                     žiadosť p. Kollárikovi.

c) prijaté od Gambling Planet – vec: Ponuka reklamnej spolupráce. 
- Ide  o  ponuku  umiestniť  na  internetových  stránkach  SRK  platenú  textovú 

reklamu odkazujúcu na portály spoločnosti  Gambling Planet zaoberajúce sa 
recenziami online hier ako poker, ruleta atď.

- Výbor  SRK  túto  ponuku  jednohlasne  zamietol  s  odôvodnením,  že  takáto 
inzercia na klubových stránkach by pôsobila dehonestujúco pre SRK.    
   

d) prijaté od Zuzany Orlovskej z Janovej Lehoty – vec: Žiadosť o výnimku
- Pani Zuzana Orlovská žiada o mimoriadne krytie – výnimku pre krycieho psa 

LR  starého  15mesiacov,  ešte  neuchovneného.  K  uchovneniu  chýba  jedno 
hodnotenie z klubovej výstavy. Chce posledný krát kryť svoju 4,5 ročnú sučku 
čiernym nepríbuzným psom a z tohto vrhu si chce nechať sučku do chovu. 
Sučka začala predčasne hárať, inak by sa vybraný pes stihol uchovniť včas. 
Krycí  pes  ako  jediný  na  Slovensku  spĺňa  kvalitatívne  predpoklady,  je  to 
zahraničný import, nepríbuzný, zdravý, výstavne úspešný. 



     Odpoveď: výbor SRK odsúhlasil výnimku na jedno krytie sučky p. Orlovskej 
týmto psom pred jeho uchovnením.

- Zodpovedná: Edita Schlumsová vydá odporúčanie na párenie a to zašle pani 
Zuzane Orlovskej do Janovej Lehoty ihneď.

4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze dňa 
16.2.2008 v Zlatých Moravciach

- Hanová Silvia zašle na SPZ – KR opätovnú žiadosť ohľadne zrušenia disciplíny 
ODVAHA na JSMP pre plemená retrieverov. Žiadosť bola odoslaná.

- Bartošová Daniela sa poinformuje na FCI ohľadom podmienok zúčastnenia sa 
štartujúcich  psov  (napr.  kastrovaní  psi  a sterilizované  sučky...)  na  súťaži 
Medzinárodný  Field  Trial  pre  retrievre.  Zodpovedná:  Bartošová  Daniela  do 
15.03.2008.  Mesiac po termíne výbor SRK nemá od p. Bartošovej vyjadrenie. 
Výbor  poveruje  V.  Laudárovú,  aby  vyzvala  p.  Bartošovú  k  písomnému 
stanovisku, čo zistila.

- Kovalančíková  Miroslava  spraví  a najneskôr  do  20.02.2008  rozošle  všetky 
propozície  členskej  základni  (Nácvik  SPR,  VD  2x,  OVVR  2x,  Konferencia, 
Klubová výstava pre retrievre v Nitre).  Propozície boli rozoslané v termíne.

5) Upresnenie akcií na rok 2008:

a) Výcvikový deň pre retrievre – Veľká n/I – 01.05.2008
Zodpovedná za zabezpečenie a konanie akcie: Bartošová Daniela

b) Výcvikový deň pre retrievre – Bernolákovo – 08.05.2008
Zodpovedný za zabezpečenie a konanie akcie: Valenta Dušan.

c) OVVR – Veľká n/I – 24.05.2008
Zabezpečuje: Bratošová Daniela a Kovalančíková Miroslava

d) OVVR – Bernolákovo – 25.05.2008
Zmena termínu:  25.05.2008.  Zabezpečí:  Valenta Dušan,  druhý skúšajúci  Petra 
Feketeová.

e) Klubová výstava pre retrievre – Nitra – 08.06.2008
      Uzávierka: prvá: 09.04.2008, druhá: 09.05.2008.

Prihlášky prijíma, katalóg spracuje a vytlačí: Miroslava Kovalančíková. 
Tlmočníkov treba pre  všetkých 3  rozhodcov –  anglicky  hovoriacich,  alebo pre 
Gyárfás  Marianne  maďarsky  hovoriacu.  Dušan  Valenta  zabezpečil  Beatku 
Furdíkovú, ktorá potvrdila tlmočenie. Gitka Marušinová zabezpečila tlmočníčku pre 
rozhodkyňu Susie Wiles (pre LR), bude jej tlmočiť Katarína Marušinová.
Bartošová Daniela dohodne zvyšné dievčatá, tie,  ktoré boli na jesennej Nitre. 
Ceny, poháre, kokardy zabezpečí: Bartošová Daniela. 
Vydávajú sa tituly: CAJC, res.CAC,  CAC, Klubový víťaz – zvlášť pre psa aj sučku, 
BOB,  Najkrajší  víťaz  výstavy  1.  a 2.miesto,  Najkrajší  pracovný  retriever 
(nastupujú pes aj sučka z triedy pracovnej, ak dostali CAC – z každého plemena – 
t.j. maximálny počet je 12). Ďalej sa zadávajú tituly: BOB, BIS pre triedu šteniat, 



BOB, BIS pre triedu dorastu, BOB, BIS pre triedu veterán, BIS junior, Klubový 
víťaz mladých – zvlášť pre psa aj sučku, ktorý získali CAJC. 
Sponzor: ROYAL CANIN – zabezpečí Zuzka Orlovská.
Súťaže budú: Dieťa a pes, najkrajší pár, najkrajšia skupina.
Do súťaží je možné sa zahlásiť len dopredu – na mieste nie je možné dohlásiť sa 
– napísať do propozícií. 
Nová  trieda sa  zavádza  –  ČESTNÁ  –  podmienky  ako  pri  medzinárodných 
výstavách – nekonkuruje o tituly. 
Nová súťaž sa zavádza – SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO PLEMENNÍKA – podmienky ako 
pri medzinárodných výstavách. 
Ceny pre súťaže – Dieťa a pes, Najkrajší pár, Najkrašia skupina a darčeky pre 
rozhodcov zabezpečí Marušinová Margita. 
Vedrá zabezpečí Valenta Dušan a utierky Marušinová Margita. 
Kartičky,  posudkové listy,  ich  vypísanie  a  stužky zabezpečí  Feketeová Petra  v 
spolupráci s Mirkou Kovalančíkovou.  
Ubytovanie pre anglických rozhodcov zabezpečí Marušinová Margita v BA a prívoz, 
odvoz na výstavu tiež.  Ubytovanie pre Gyárfás Marianne zabezpečí Babulic Ivan 
v hoteli Koruna - Zobor v Nitre a zašle adresu, tel.číslo a trasu na hotel Hanovej 
Silvii,  ktorá  to  pošle  rozhodkyni.  Preverí,  či  sa  tak  udialo  a  v  kontakte  s  p. 
Babulicom bude Zuzana Orlovská, riaditeľka výstavy. 
Zuzka  Orlovská  bola  poverená  úlohou  riaditeľky  výstavy,  skoordinuje  činnosť 
jednotlivých zložiek a dohliadne na bezproblémový priebeh výstavy.

6) Diskusia

           V  diskusii  Dušan Valenta  prízvukoval  pružnosť  fungovania  výboru,  mail 
rozposielať na všetkých členov, aby bol každý informovaný. Každý člen výboru si vedie 
najmä svoju agendu, no v prípade potreby pružne reaguje a pomáha kde treba.

Návrh na  vznik komisií  pre výcvik a pre výstavy. Predsedom výstavnej komisie 
bola  navrhnutá  Zuzka  Orlovská.  Predsedom  výcvikovej  komisie  zas  Štefan  Janega. 
Úlohou komisií  bude bezproblemové zabezpečenie akcií.  Členmi  komisií  budú členovia 
výboru SRK a radoví členovia SRK, ktorí majú záujem o aktívnu pomoc pri organizovaní 
akcií SRK. Na klubových stránkach a v spravodaji uverejniť výzvu členom, komu sa môžu 
hlásiť v prípade záujmu o ponúknutie pomoci. 

Dušan Valenta navrhuje ľuďom vštepiť základný  metodologický postup výcviku 
retrívrov. Metodiku vypracuje Štefan Janega, uverejnená bude postupne v spravodaji a 
na klubových internetových stránkach.

Vanda  Laudárová  navrhuje  zmenu  webhostingu  na  lacnejšie  a  efektívnejšie 
prevádzkovanie.  Taktiež  zmenu  dizajnu  webových  stránok  SRK  a  rozšírenie 
poskytovaných informácií prostredníctvom nich (už spomínané výzvy, metodika výcviku 
atď.) Do budúcej členskej schôdze pripraví porovnanie aktuálneho webhostingu s novými 
možnosťami, na základe ktorého sa výbor SRK rozhodne.

Štefan Janega dáva návrh zorganizovať v budúcnosti  viac tréningových akcií  s 
možnosťou tréningu so zverou (podobné príprave na SPR) minimálne  2x do roka.  V 
prípade záujmu členov o symbolický poplatok (100-200,-Sk) na zabezpečenie zveri aj viac 
krát do roka. Vyzvať členov o pomoc pri zabezpečení priestoru na zorganizovanie takejto 
akcie aj v iných lokalitách Slovenska (môže byť úlohou napr. aj spomínanej komisie pre 
výcvik.) Návrh vychádza z odozvy účastníkov dnešného nácviku na SPR. Zúčastnili sa aj 
začiatočníci aj pokročilí, v budúcnosti rozdeliť do skupín. V budúcnosti klásť väčší dôraz 
aj na disciplínu počas nácviku pod hrozbou vylúčenia z akcie.



Spomenula sa aj klubová dovolenka s retrievermi. Prišlo k zmene lokality, klubová 
dovolenka sa bude konať v RZ Trusalová pri Turanoch. V rámci klubovej dovolenky sa 
uskutočnia aj klubové JSMP (tým pádom sa mení aj pôvodný termín a miesto konania 
týchto  skúšok).  Propozície  ku  klubovej  dovolenke  urobí  Gitka  Marušinová,  členskej 
základni ich rozošle Petra Feketeová.

Výbor bol informovaný o skutočnosti, že p. Marušinová prejednala s p. Valentovou 
vydanie ročenky 2008 SRK. Farebná tlač 550,-Sk, čiernobiela tlač 350,-Sk.

      8.  a  9.  10.  2009  sa  koná  v  Bratislave  Svetová  výstava  psov,  možnosť 
zorganizovať  klubovku/špeciálku  v  rámci  tejto  výstavy  s  udelením  titulu  Klubový 
svetový víťaz. Ak by sme sa pre túto možnosť rozhodli, bola by to dobrá propagácia 
SRK. Dať návrh na rozhodcov (Eva Mielde – Nor, Sauge – Nor, dať ďalšie návrhy). 
Výbor  poveril  poveril  p.  Z.  O.,  p.G.  M.  A p.  V.V.  Aby isli  na  SKJ  za  p.  Štefíkom 
dojednať podmienky zorganizovania klubovej výstavy počas Svetovej výstavy.
    Na klubovú výstavu SRK 2010 bola predbežne dohodnutá na rozhodovanie pani 
Marion Hopkinson, ktorá je ochotná prísť.

Stratili sa klubové okrúhle pečiatky, treba dať vyrobiť nové. Plus treba dať vyrobiť 
nové pečiatky pre novozvolený výbor. Zabezpečí Vanda Laudárová.

7) Záver

Schôdza bola prvou schôdzou výboru v novom zložení. Výbor si dohodol pravidlá 
spolupráce  jednotlivých  členov  a  ujasnil  ciele  svojej  činnosti,  ktorými  sú   podpora 
všetkých  plemien  retrivrov,  ich  propagácia  v  rámci  Slovenska.  Organizovanie  už 
zabehnutých  každoročných  akcií,  rozšírenie  aktivít  o  nové  akcie  a  snaha  o  udržanie 
pozitívnej atmosféry v klube medzi členmi a chovateľmi retrívrov. 


