
Pozvánka

     Sekretárka Slovenského retriever klubu (SRK) Vanda Laudárová,  z poverenia prezidenta 
SRK Dušana Valentu, Vás pozýva na výborovú schôdzu klubu, ktorá sa bude konať dňa 11. 
októbra 2008 o 10:00 hodine v priestoroch Autoškoly Paluška v Zlatých Moravciach.

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.) OVVR – 26.10. - Bernolákovo 
b.) SPR – 15.-16.11. - Malá nad Hronom
c.) NFT – 6.12. - Topoľčianky 
d.) MFT – 20.12 . - Ďulov Dvor pri Komárne
e.) Špeciálna výstava retrieverov – 2.11. - Nitra

6) Svetová klubová výstava 2009 Bratislava 
7) RTG
8) Diskusia 
9) 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,  
ďalej  p. František Paulíny – predseda revízno-kontrolnej komisie,  p. Daniela Bartošová  - 
RTG a p. Vladimír Paluška – NFT, Viera Valentová – Svetová KVR



Prezenčná listina 
 konania výborovej schôdze SRK 

Zlaté Moravce – 11.10.2008

   

Prítomní:

Valenta Dušan ______prítomný_____________________

Orlovská Zuzana            ______prítomná_____________________

Laudárová Vanda           ______prítomná _____________________

Janega Štefan                      ______prítomný______________________

Schlumsová Edita            ______ospravedlnená________________

Marušinová Margita        ______prítomná______________________

Feketeová Petra             ______prítomná______________________

Paulíny František          ______prítomný______________________

Viera Valentová          ______prítomná______________________ 

Vladimír Paluška ______ospravedlnený________________

Daniela Bartošová ______neprítomná__________________



Z  ápisnica z výborovej schôdze SRK  
Zlaté Moravce – dňa 11.10.2008

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 poradkyne chovu p. 
Edity  Schlumsovej,  ktorá bola ospravedlnená, ďalej bol  prítomný predseda kontrolno-
revíznej  komisie  p.  Paulíny  a  zástupkyňa  redakčnej  rady  p.  Valentová.  Pán  Vladimír 
Paluška bol ospravedlnený a pani Daniela Bartošová sa na výborovú schôdzu nedostavila.

2) Prijatie nových členov

Jednohlasne bolo prijatých 7 nových členov a to menovite:

Habánik  Igor  –  Žilina,  Kráľovič  Rudolf  –  Nitra,  Láni  Roman  –  Bratislava,  Magerko  Martin  – 
Bratislava, Murárik Ján – Stránske, Sitárová Tatiana – Bratislava, Škorňa Ján – Rimavská Baňa.

Celková členská základňa je 309 členov.

3) Došlá/prijatá pošta

a) prijaté  od:  Slovenský  poľovnícky  zväz  Regionálna  organizácia  Košice,  vec: 
Ponuka priestorov na organizovanie klubovej  výstavy popri  výstave psov v 
Košiciach v roku 2009. 

- Výbor SRK vec prejednal a rozhodol sa ponuku neprijať, nakoľko klubová aj 
špeciálna výstava je už pre rok 2009 naplánovaná inak.

- Bez odpovede, len zaevidovať.

b) prijaté od: Slovenská kynologická jednota Bratislava – vec: Pravidlá tetovania 
šteniat

- SKJ upozorňuje na neustále sa množiaci  výskyt  neotetovaných šteniat  (len 
očipovaných) a preto upozorňuje na existujúce povinnosť tetovania a pravidlá 
ako správne tetovanie vykonať.
   

c) prijaté od: Slovenský poľovnícky zväz, Kynologická rada – vec: Zápisnica zo 
zasadnutia Kynologickej rady SPZ konaného 16.2.2008.

- Bez odpovede, len zaevidovať. 

d) prijaté od: Anastázia Guzanová – vec: Štartovanie kastrovaného psa na FTR
− Slečna Guzanová sa minulý rok chcela zúčastniť FTR so svojím psom Lordom 

(Fox Nisus),  ktorý je  kastrovaný.  Zo  skúšok bola  práve pre  túto  kastráciu 
vylúčená.  Slečna  Guzanová  pátrala  po  podložení  tohto  vylúčenia  nejakým 
skúšobným poriadkom, no dopátrala sa len k FCI pravidlám, kde sa kastrovaní 
psi nespomínajú. Svoj problém konzultovala aj s p. Močkovou zo Slovenského 



poľovníckeho zväzu a jej stanovisko bolo priložené k listu slečny Guzanovej. 
Slečna  Guzanová  by  rada  tento  rok  štartovala  na  FTR  opäť,  no  nechce 
riskovať  opätovné  vylúčenie  a  preto  žiada  výbor  SRK  o  jednoznačné 
stanovisko podložené dôkazom/skúšobným poriadkom atď./

           -        Výbor SRK daný problém prejednal a rozhodol nasledovne: Keďže pravidlá FCI 
pre FTR nič nehovoria o kastrovaných psoch, výbor SRK zaujme stanovisko na 
základe doloženej informácie, čo bolo dôvodom kastrácie psa. Ak vylučujúca 
vada podľa FCI, štartovať slečne Guzanovej so spomínaným psom nebude  
umožnené. Ak iný dôvod, možnosť štartovania na FTR bude prehodnotená  
výborom SRK a následne oznámený výsledok slečne Guzanovej.

− Zodpovedná: Vanda Laudárová zašle slečne Guzanovej v mene SRK výzvu na 
doplnenie informácii.

e)  prijaté od: Dušan Kollárik – Vec: Jesenné skúšky retrieverov 
− Pán  Kollárik  zaslal  návrh  nových  skúšok  vrátane  podrobne  vypracovanej 

tabuľky s hodnotením a popisom disciplín na Jesenné skúšky retrieverov, ich 
absolvovaním by pes získal poľovnú upotrebiteľnosť.

− Vyjadrenie  výboru  SRK:  Nakoľko  retrieveri  stále  patria  na  Slovensku  pod 
sliediče,  momentálne  nie  je  možné  meniť  pravidlá  získania  poľovnej 
upotrebiteľnosti retrieverov. Riadime sa teda pravidlami pre Jesenné skúšky 
malých plemien. Do budúcna je snaha o vyčlenenie retrieverov z pod sliedičov 
do samostatnej skupiny ako je to v FCI.

f)  prijaté od: Gold Cup s.r.o. – Vec: Ponuka výstavných pohárov, trofejí a   
      medailí.
−  Firma Gold Cup zaslala katalóg produktov.
− Bez odpovede, len zaevidovať.

g)  prijaté od: fy Cymedica. – Vec: Ponuka na sponzorovanie akcií
−  Firma ponúka sponzorovanie akcií krmivom.
-    Výbor SRK ponuku prejednal a prejavil záujem. Zuzanu Orlovská je poverená 

výborom SRK dohodnúť v mene SRK detaily sponzorovania.

4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze dňa 
27.4.2008 v Malej nad Hronom

- Všetky uznesenia  z  predchádzajúcej  výborovej  schôdze boli  splnené okrem 
zaslania žiadosti  o možnosť udeliť  titul  Svetový klubový víťaz do Labrador 
klubu  Maďarsko.  Viera  Valentová  dodá  kontakt  V.  Laudárovej,  ktorá  túto 
žiadosť odošle.

5) Upresnenie akcií na rok 2008:

a) OVVR – Bernolákovo - 26.10.2008 
Skúša Dušan Valenta a Petra Feketeová

b) Skúšky prinášania retrieverov – Malá nad Hronom – 15.-16.11.2008
                Maximálny počet štartujúcich je 18. Ak bude prihlásených aspoň 50% 

štartujúcich, skúšky sa budú konať. Z toho musí byť podľa daných pravidiel 
minimálne 8 štartujúcich zo Slovenska.



             Štartovné (poplatok) – Česi 1000,-Sk, ostaní zahraniční účastníci 50eur.
Sponzor: Cymedica, podrobnosti dohodne Zuzana Orlovská a Viera Valentová
Návrh na delegovaných rozhodcov: Š.Janega, I.Czafik, O.Csepy, B.Molnár a O. 
Banáš.
Overiť a prípadne pridať poplatky na web stránky SRK – zodpovedná V. 

Laudárová

c) Národný Field Trial – Topoľčianky  – 6.12.2008
Štartovné 1000,-Sk/Kč pre Slovákov a Čechov. Ostatní 50,- eur.
Návrh rozhodcov: Hlavný rozhodca O. Csepi, ďalej I. Czafik, Š. Janega
Overiť a prípadne pridať poplatky na web stránky SRK – zodpovedná V. 
Laudárová
Bažantov v počte 100ks zabezpečí Štefan Janega.
Sponzor: Cymedica, podrobnosti dohodne Zuzana Orlovská a Viera Valentová
Maximálny počet účastníkov je 18, prednostne Slováci, keďže je to národný FTR.

d) Medzinárodný Field Trial – Ďulov dvor (pri Komárne) – 20.12.2008
Návrh rozhodcov: Hlavný rozhodca L. Balogh, Š. Janega, O. Csepi, Rácz István 
(Hu)
Štartovné pre Slovákov a Čechov 1500,-Sk/Kč, ostatní 60,- eur.
Overiť a prípadne pridať poplatky na web stránky SRK – zodpovedná V. 
Laudárová
Bažantov v počte 120ks zabezpečí Štefan Janega.
Sponzor: Royal Canine, podrobnosti dohodne Zuzana Orlovská a Viera Valentová
Maximálny počet účastníkov je 18, podľa daných pravidiel max. 20% 
zahraničných účastníkov, teda 4

 Dušan Valenta preverí u p. Močkovej na Slovenskom poľovníckom zväze 
zadávanie titulov CACIT viacnásobne, tiež podmienky aký rozhodcovia môžu byť 
na MFTR.

 Nové výsledkové tabuľky pre FTR vyhotoví Zuzana Orlovská
 Disciplína prinášania kačice z hlbokej vody: kto má túto disciplínu spravenú 

vrámci iných skúšok, musí priniesť tabuľky zo skúšok nie staršie ako 2 roky, 
pričom sa mu zapíše rovnaká známka. Inak túto disciplínu bude musieť robiť 
súťažiaci na mieste. Kačicu zabezpečí Štefan Janega.

 Poháre Zuzana Orlovská. Počet pohárov dodá V. Valentová.
 Medaile dodá Gitka Marušinová (z predchádzajúcich akcií)
 Darčeky pre rozhodcov zabezpečí Dušan Valenta
 Kartičky zabezpečí G. Marušinová
 Losové čísla zabezpečí Š. Janega
 Šmiráky zabezpečí Š. Janega
 Posudkové listy zabezpečí Š. Janega

      
e) Špeciálna výstava retrieverov – Nitra – 02.11.2008

 Rozpis cien – Petra Feketeová dodá Z. Orlovskej
 Katalóg – Spracuje a vytlačí P. Feketeová, obálku katalógu dodá Z. Orlovská
 Sponzor výstavy – fy Belcando, detaily dohodne Z. Orlovská
 Poháre na výstavu zabezpečí Zuzana Orlovská. Počet pohárov dodá V. Valentová.

Malé poháre pre CAC, r.CAC, CAJC. Veľké kalichov pre vyššie tituly.



 Medaile pre prvých 4 v triede dodá G. Marušinová 
 Posudkové listy zabezpečí P. Feketeová
 Štartovacie čísla zabezpečí Z. Orlovská
 Losové čísla zabezpečí Š.Janega
 Darčeky pre rozhodcov – kniha v AJ o Slovensku a nejaký typický slovenský 

alkohol , zabezpečí G. Marušinová
 Ubytovanie rozhodcov – hotel Echo,  zabezpečí G. Marušinová
 Profil rozhodcov do katalógu dodá G. Marušinová (Mr. Keizer, Mrs. Watkins) a 

V.Laudárová (Mrs. Jaussi)
 Letenky pre rozhodcov zabezpečí G. Marušinová
 Personál do kruhov – ten istý ako bol na klubovej výstave v júni 2008. 1 kruh 3 

ľudia – vedúci kruhu, tlmočník, zapisovateľ, ďalej 1 človek na zapisovanie 
výsledkov a Valér Orlovský ako osoba na sprevádzanie a tlmočenie rozhodcom 
mimo kruhy.  Spolu 11 ľudí. Zabezpečí G. Marušinová.

 Vedrá, stan s bočnicami pre MVDr. Fagu (vyšetrenie očí) a papierové utierky 
zabezpečí D. Valenta

 Kartičky s titulmi CAC, r.CAC, CAJC, BOB na SPZ vyzdvihne V. Laudárová podľa 
rozpisu, ktorý dodá P. Feketeová. Kartičku Víťaz špeciálnej výstavy vyrobí Z. 
Orlovská, podklad pošle G. Marušinová

 Stužky, perá a hrubé fixky zabezpečí G. Marušinová
 Tabule, stoličky, stoly, kruhy zabezpečí usporiadateľ MVP NR.
 Darčeky pre deti zabezpečí G. Marušinová a Z. Orlovská

Riaditeľ výstavy: Dušan Valenta
Tajomník výstavy: Petra Feketeová
Ekonóm výstavy: Gitka Marušinová
Hlavný rozhodca: Mrs. Jaussi (aprobácia na všetky plemená retrieverov)

Výbor príchod na cca 7:00
Príjem psov od 7:30
Rozhodcovia príchod na cca 9:00
Zahájenie posudzovania 9:30
Po výstave spoločnú večeru v reštaurácii s rozhodcami zabezpečí G. Marušinová

Doprava rozhodcov: letisko – hotel – letisko zabezpečí F. Paulíny
hotel – výstava – hotel zabezpečí G. Marušinová 
(prenájom auta a vybavenie šoféra s tlmočníkom)

6) Svetová klubová výstava retrieverov 2009

 Propozície vytvorí Z. Orlovská
 www prezentáciu vytvorí V. Laudárová
 Uzávierky a poplatky:

I. uzávierka – 31.3.2009 
štartovné pre člena SRK za 1. psa 30,- eur
štartovné pre člena SRK za 2. a ďalšieho psa 25,- eur
štartovné pre člena SRK trieda šteniat, dorast, veterán a súťaže  10,- eur
štartovné pre nečlena SRK za 1. psa 45,- eur
štartovné pre nečlena SRK za 2. a ďalšieho psa 40,- eur
štartovné pre nečlena SRK trieda šteniat, dorast, veterán a súťaže  15,- eur



      II. uzávierka – 29.5.2009 
štartovné pre člena SRK za 1. psa 40,- eur
štartovné pre člena SRK za 2. a ďalšieho psa 35,- eur
štartovné pre člena SRK trieda šteniat, dorast, veterán a súťaže  15,- eur
štartovné pre nečlena SRK za 1. psa 55,- eur
štartovné pre nečlena SRK za 2. a ďalšieho psa 50,- eur

      štartovné pre nečlena SRK trieda šteniat, dorast, veterán a súťaže  20,- eur

      III. uzávierka – 31.7.2009 
štartovné pre člena SRK za 1. psa 50,- eur
štartovné pre člena SRK za 2. a ďalšieho psa 45,- eur
štartovné pre člena SRK trieda šteniat, dorast, veterán a súťaže  20,- eur
štartovné pre nečlena SRK za 1. psa 65,- eur
štartovné pre nečlena SRK za 2. a ďalšieho psa 60,- eur

      štartovné pre nečlena SRK trieda šteniat, dorast, veterán a súťaže  25,- eur

 Sponzora výstavy vybaví Z. Orlovská
 Prihlášky bude zbierať E. Schlumsová
 Delegačky na SKJ-SPZ vyžiada V. Laudárová, rovnako zašle rozhodcom oficiálny 

list-pozvanie za SRK.
 Leták – upútavku na výstavu dať do Spravodaja a aj poslať Z. Orlovskej. Urobí V. 

Laudárová

7) RTG
a) snímok z 15.2-2007 – LR Aldamity Navy Girl Nelly, SPKP 2980
majiteľ: MVDr. Daniela Bartošová
snímok vyhotovil a posúdil: MVDr. Nemček (reg. číslo 0702).
Fena má kĺby vyhodnotené nasledovne: DBK 0/0 , HD 0/0

b) snímok z 5.2.2007 – LR Aldamity Navy Girl Nelly, SPKP 2980 
majiteľ: Karel Jedlička
snímok vyhotovil a posúdil: Veterinární klinika Vltava, MVDr. Šebek (reg. číslo 0939)
Fena má kĺby vyhodnotené nasledovne: DBK 0/3 , HD 0/0

 výbor SRK kontaktoval oboch veterinárov za účelom konzultácie zhotovených snímkov 
a nezrovnalosti na nich. 

 MVDR. Nemček potvrdil, že pred snímkovaním skontroloval tetovanie, následne psa 
snímkoval, snímky vyhodnotil. Po vzhliadnutí snímok z ČR skonštatoval, že podľa 
neho to nie je ten istý jedinec.

 Snímky bez posudkov boli ukázané viacerým veterinárom, ktorí sa zhodli na tom, že 
snímky na základe ktorých bola fena uchovnená nie sú korektne vyhotovené a 
vzhľadom na to nemôžu byť ani korektne vyhodnotené a teda fena nemala byť na ich 
základe uchovnená.

 10.10.2008 volal V. Laudárovej pán Dušan Kollárik, ktorý tvrdil, že telefonoval s p. 
Jedličkom ohľadom tohto problému a p. Jedlička mu povedal, že na klub neposlal 
žiadnu sťažnosť. Na základe tohto žiada kontrolu došlej pošty

 11.10.2008 počas výborovej schôdze SRK, výbor telefonicky kontaktoval p. Jedličku 
(hovoril s D. Valentom a s F. Paulínym) s cieľom overiť si informáciu od p. Kollárika a 



zároveň vypočuť si jeho stanovisko. P. Jedlička sa vyjadril, že nevie, kto D. Kollárik je 
a že spolu o tejto záležitosti nehovorili.

 Záver: Vzhľadom na to, že predvolaná Daniela Bartošová sa na výborovú schôdzu 
nedostavila, výbor SRK jej zašle nasledovné stanovisko:
Vážená pani MVDr. Daniela Bartošová, nakoľko ste sa nedostavili na výborovú 
schôdzu SRK, konanú dňa 11.10.2008 v Zlatých Moravciach, na ktorú ste boli 
oficiálne pozvaná vo veci preverenia chovnosti feny Aldamity Navy Girl Nelly, SPKP 
2980, výbor SRK po zvážení všetkých aspektov (vyžiadané a prekonzultované RTG 
snímky od oboch veterinárov (v liste menovite, tu viď menovaní vyššie) a zvážení 
diametrálnej rozdielnosti snímkov ako aj ich posudkov, výbor doporučuje suku 
Aldamity Navy Girl Nelly nepáriť do vyriešenia problému. 
Výbor navrhuje, aby fena Aldamity Navy Girl Nelly, SPKP 2980 bola opätovne 
komisionálne prerontgenovaná a posúdená, aby sa ukázalo, či je alebo nie je 
spôsobilá chovu.  RTG sa zúčastní majiteľ feny, prezident SRK, predseda Kontrolno-
revíznej komisie a 2 členovia výboru SRK (P. Feketeová, V. Laudárová). 
Výbor SRK umožňuje majiteľke feny vybrať si miesto snímkovania z nasledovných 
možností: Veterinárna klinika Trnava alebo Veterinárna klinika Bojnice. Miesta boli 
zvolené na základe vzdialenosti a v záujme zachovania objektívnosti. Rovnako výbor 
SRK umožňuje majiteľke feny navrhnúť termín snímkovania, ktorý jej najlepšie 
vyhovuje. Výbor SRK následne zarezervuje termín na vybranej veterinárnej klinike.
Majiteľka feny je povinná tieto informácie oznámiť výboru SRK najneskôr do 30. dní 
od doručenia výzvy. Kópiu výzvy obdrží aj plemenná kniha SPZ.

 Zároveň výbor SRK žiada Danielu Bartošovú o vrátenie všetkých odporúčaní na 
párenie bez udaných psov. Odporúčanie vydáva len poradca chovu, teda p. Edita 
Schlumsová. V opačnom prípade bude výbor SRK žiadať na plemennej knihe o 
nevydanie PP:

 Zodpovedná: V. Laudárová zašle výzvu MVDr. Bartošovej.

8) Diskusia

       - G. Marušinová otvorila tému platenia členských poplatkov po prechode na euro. 
Výbor SRK sa zhodol na nasledovnom: Členské na rok 2009 musí byť zaplatené do konca 
kalendárneho roka. Platí sa ešte v Sk. Kto nezaplatí do konca kalendárneho roka v novom 
roku platí  už v Eurách a platí  aj  zápisné ako nový člen.  Informácia sa členom pošle 
poštou  spolu  so  Spravodajom,  bude  umiestnená  v  Spravodaji  a  aj  na  internetových 
stránkach SRK. Rozpošle V. Valentová, obálky pripraví P. Feketeová.

- Spoločnosť Bracco opätovne prejavila ústne žiadosť o sponzorovanie klubových 
akcií vecnými cenami. Je ochotná ponúknuť ceny v hodnote cca 20.000,- Sk vopred bez 
udania konkrétnych akcií. V. Laudárová je poverená kontaktovať p. Šterbovú, oznámiť 
záujem a vyžiadať podrobnosti sponzorstva.

- Dušan Valenta na základe množiacich sa problémov s RTG snímkami retrieverov 
zaslal list prezidentovi KVL SR MVDr. Ladislavovi Stodolovi. Dátum odoslania: 24.9.2008 
Vec:  Žiadosť  o  vyškolenie  certifikovaných  veterinárnych  lekárov  na  vyhotovovanie  a 
posudzovanie snímkov pre DBK a DLK.

-  Štefan Janega a Zuzana Orlovská požiadali o vyhotovenie klubových pečiatok na 
svoje meno. Podklady/znenie zašlú mailom V. Laudárovej, ktorá ich dá vyrobiť.

- Načala sa aj téma jarnej výstavy retrieverov. Vzhľadom na to, že na jeseň sa 
bude konať svetová klubová výstava retrieverov, bol odsúhlasený návrh na delegovanie 
slovenských  rozhodcov,  menovite:  Janega,  Matyáš,  Janeková.  Rovnako  padol  návrh 
usporiadať výstavu v inom termíne a na inom mieste ako je výstava v Nitre. Zuzana 
Orlovská preverí možnosť zorganizovať výstavy v rámci NVP v Banskej Bystrici.



− Predseda Kontrolno-revíznej komisie F. Paulíny navrhol harmonogram kontrôl
nasledovne: kontrola chovu – po osobnom dohovore termínu s E. Schlumsovou u nej 
doma, kontrola ekonómie klubu do mesiaca po Špeciálnej výstave retrieverov, kontrola 
prvej polovice r.2008. Presný termín dohodne osobne s G. Marušinovou.      

-  Na SPZ treba zaslať nový kalendár akcií na rok 2009. Zašle V. Laudárová. Boli 
navrhnuté niektoré zmeny v kalendári: 23.5.2009 v Nových Zámkoch FSMP, 24.5.2009 v 
Nových  Zámkoch  LSMP,  7.6.2009  Špeciálna  výstava  retrieverov,  Klubová  výstava 
retrieverov  sa  bude  konať  pri  Svetovej  výstave  psov.  V  kalendári  zmeny  urobí  V. 
Laudárová a ten následne pošle aj do Spravodaja a umiestni na web SRK.

− G. Marušinová musí zažiadať do konca októbra 2008 o finančnú dotáciu na
pracovné akcie.

− Padol návrh na prelinkovanie tlačiva na zhodu tetovacích čísel pre zápis
importovaných šteniat do SR na klubové stránky. Zodpovedná V. Laudárová.

9) Záver

Schôdza  bola  treťou  schôdzou  výboru  v  novom  zložení.  Výbor  prejednal 
najaktuálnejšie problémy a organizáciu najbližších akcií pod záštitou SRK, načrtol plán 
akcií do budúceho roku a diskusiu spomenul rôzne menšie problémy a podnetné návrhy. 
Ďalšia schôdza výboru SRK je plánovaná na december 2008.


