
Pozvánka

     Sekretárka Slovenského retriever klubu (SRK) Vanda Laudárová,  z poverenia 
prezidenta SRK Dušana Valentu, Vás pozýva na mimoriadnu výborovú schôdzu klubu, 
ktorá sa bude konať dňa 27. októbra 2008 o 19:00 hodine v Bernolákove.

Program:

1. Zahájenie výborovej schôdze
2. Oboznámenie so zmenami skúšobného poriadku a titulov na MFT a NFT (L. Balogh)
3. Došlá pošta + RTG LR Aldamity Navy Girl Nelly
4. Diskusia 
5. 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. L. Balogh – pravidlá 
NFT a MFT.



Prezenčná listina 
 konania výborovej schôdze SRK 

Bernolákovo – 27.10.2008

   

Prítomní:

Valenta Dušan ______prítomný_____________________

Orlovská Zuzana            ______prítomná_____________________

Laudárová Vanda           ______prítomná _____________________

Janega Štefan                      ______prítomný____________________

Schlumsová Edita            ______prítomná______________________

Marušinová Margita        ______prítomná______________________

Feketeová Petra             ______prítomná______________________

Paulíny František          ______prítomný______________________

L. Balogh ______prítomný______________________



Z  ápisnica z výborovej schôdze SRK  
Bernolákovo – dňa 27.10.2008

1) Zahájenie výborovej schôdze

Prezident SRK, Dušan Valenta zahájil mimoriadnu výborovú schôdzu a všetkých prítomných oboznámil 
s  programom a priebehom.  Prítomní  boli:  celý výbor  SRK, ďalej  bol  prítomný predseda kontrolno-
revíznej komisie p. Paulíny a pán L. Balogh.

2) Nové pravidlá NFTR a MFTR

Balogh  informoval  výbor  SRK  o  nových  pravidlách  pre  MFTR,  upresnil  nejasnosti  ohľadom 
zadávania titulov.
-   Vždy  do  konca  októbra  v  danom  roku  treba  zaslať  na  SPZ  kalendár  akcií  na  nasledujúci 
kalendárny rok s uvedením titulov, ktoré chceme zadať. SPZ to následne posiela na FCI, kde nám 
tieto  tituly  v  prípade  splnených  podmienok  schvália.  Inak  nebudú  môcť  byť  uznané  k 
medzinárodnému šampionátu.
-  FCI vydáva predpis na Medzinárodný FTR. Na národne FTR si môžeme pravidla sťažiť, nikdy nie 
zľahčiť.  Všetko  musí  byť  presne  zadané  v  propozíciách.  Akékoľvek  zmeny  týkajúce  sa 
MFTR musí odsúhlasiť FCI.
- pre zadanie titulu CACIT musí štartovať minimálne 6 psov z plemena. V opačnom prípade môže 
byť zadaný len titul CACT. Na skúškach so zadávaním titulu CACIT musí byť prítomný minimálne 
jeden medzinárodný rozhodca práce.
- V propozíciách musí byť okrem titulu presne zadané aj s akou zverou sa preteká.

3) Došlá/prijatá pošta
a)  Prijaté  od:  JUDr.  Erika  Golská.  Vec:  Zastupovanie  MVDr.  Bartošovej  vo  veci  preverenia  
chovnosti suky LR Aldamity Navy Girl Nelly. 
- Výbor SRK list prejednal a vydal nasledovné stanovisko: MVDr. Daniela Bartošová je riadnou  
členkou  Slovenského  retriever  klubu,  ktorý  je  občianskym  združením,  výbor  SRK  akceptuje  
prítomnosť  právničky  v  tejto  veci,  avšak  nie  ako  zastupujúcej  osoby,  ale  len  ako  poradkyne  
MVDr.  Bartošovej.  Výbor  SRK preto  naďalej  trvá  na  účasti  MVDr.  Bartošovej  na  najbližšej   
výborovej  schôdzi,  ktorá sa bude konať 13.12.  2008 o 10:00 v Bernolákove,  kde výboru SRK  
predloží svoje vysvetlenie situácie. MVDr. Golská sa ako poradný orgán môže zúčastniť tiež.

b) Prijaté od MVDr. Talajka. Vec: nezávisle posúdenie už existujúcich RTG snímkou suky LR  
Aldamity Navy Girl Nelly. 

     - MVDr. Talajka sa vyjadril, že dané snímky nie sú korektne vyhotovené a preto ich vyhodnotenie    
      nemôže byť smerodajne pre uchovnenie rontgenovaného psa/suky.

4) Diskusia

       Hlavná poradkyňa chovu SRK p. Edita Schlumsová predložila 2 kópie odporúčania na párenie č. 
48/2008 (na suku Aldamity Keep on Moving, SPKP 2592, maj. D. Bartošová) a č. 49/2008 (na suku 
Aldamity  Keep  in  Touch,  SPKP  2591,  majiteľka  M.  Kovalančíková)  ,  ktoré  našla  v  prevzatých 
dokumentoch  po  predošlom  výbore.  Odporúčania  na  párenie  sú  čisté  bez  udania  psa,  bez  udania 
zahraničného krytia a tým pádom neplatné. Zároveň nie je vydaná žiadosť na párenie. 



5) Záver

Schôdza  bola  štvrtou  schôdzou  výboru  a  bola  zvolaná  ako  mimoriadna  výborová  schôdza. 
Prejednal sa problém, kvôli ktorému bola zvolaná  a navrhol sa ďalší postup. Ďalšia, riadna schôdza 
výboru SRK je plánovaná na december 2008.


