
Zápisnica z členskej schôdze Slovenského retriever klubu
konaná v RZ Trusalová dňa 28. augusta 2009

Program:

1. Registrácia
Prezenčná listina: počet prítomných 65 členov SRK (viď príloha).
Počet sa v priebehu schôdze menil, aktuálny počet pred hlasovaním overovala mandátová komisia.

2. Zahájenie členskej schôdze
Prezident SRK Dušan Valenta zahájil členskú schôdzu a privítal všetkých prítomných.

3. Oboznámenie s programom a priebehom členskej schôdze, odsúhlasenie programu
Zároveň prítomných členov oboznámil s programom zahájenej členskej schôdze. Taktiež oboznámil 
s podmienkami následnej diskusie (pre krátkosť času max. 2 príspevky od člena v dĺžke 1 príspevok 
max. 3 minúty)

Výsledok hlasovania: ZA: 63 členov
PROTI: 0 členov
ZDRŽAL SA: 0 členov

4. Voľba komisií a overovateľov zápisnice
4.1) Voľba mandátovej komisie. 
Prezident SRK dal v mene výboru návrh na zloženie mandátovej komisie nasledovne: 
Ľ. Feketeová, G. Závacká, S. Hanová. Všetky menované návrh prijali.
Dal hlasovať: ZA: 63

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

4.2) Voľba návrhovej komisie.
Prezident SRK dal v mene výboru návrh na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
Z. Veselovská, M. Holická, J. Straka. Všetci menovaní návrh prijali.
Dal hlasovať: ZA: 62

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

4.3) Voľba dvoch overovateľov zápisnice.
Prezident  SRK dal  v mene výboru návrh na D. Deptovú a M. Strýčka.  Obaja  menovaní návrh 
prijali. 
Dal hlasovať: ZA: 63

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

5. Referovanie správ členov výboru za rok 2008
5.1) Správa prezidenta SRK - MVDr. Dušan Valenta                        
Prezident SRK predniesol svoju správu a odovzdal ju ako prílohu k tejto zápisnici.

5.2) Správa ekonómky SRK - Margita Marušinová                                   
Ekonómka SRK predniesla svoju správu a odovzdala ju ako prílohu k tejto zápisnici.



5.3) Správa hlavného poradcu chovu SRK - Edita Schlumsová
Hlavná poradkyňa chovu SRK predniesla svoju správu a odovzdala ju ako prílohu k tejto zápisnici.

5.4) Správa výcvikára SRK - Štefan Janega                     
Výcvikár SRK predniesol svoju správu a odovzdal ju ako prílohu k tejto zápisnici.

5.5) Správa matrikárky SRK - Petra Feketeová                         
Matrikárka SRK predniesla svoju správu a odovzdala ju ako prílohu k tejto zápisnici. 

5.6) Správa predsedu kontrolno-revíznej komisie - Ing.František  Pauliny
Predseda KRK predniesol svoju správu a odovzdal ju ako prílohu k tejto zápisnici. 

Zároveň predniesol prítomným členom návrh na odvolanie člena KRK pána D. Kollárika z funkcie. 
Ako hlavné dôvody uviedol nerešpektovanie subordinácie v KRK, zneužívanie právomoci z titulu 
svojej funkcie v KRK pri styku s tretími osobami, komplikovanie komunikácie medzi predsedom 
KRK a výborom SRK spojené s urážlivým spôsobom jednania. 

Prezident SRK dal priestor D. Kollárikovi na obhajobu. Ten požiadal o kópiu správy predsedu KRK 
a návrhov na jeho odvolanie. Ďalej vyzval prítomných členov, aby nehlasovali za jeho podporu. 
Taktiež  sa  vyjadril,  že  sa  nebude  doťahovať  už  viac  s  človekom,  ktorý  kuje  intrigy  a  s  jeho 
poskokom. 

Do diskusie sa zapojil p. Lindovský a p. Saganová, tiež p. Sagan a sl. Hanová. Dotazy do diskusie 
boli,  aby sa p. Kollárik vyjadril,  čo má proti výboru SRK, KRK SRK a kedy a ako sa aktívne 
zapojil do organizovania akcií SRK. Pani Saganová predniesla prítomným členom SRK ako to bolo 
so schôdzou KRK SRK v Malej nad Hronom, prečo sa jej pán D. Kollárik nezúčastnil, hoci jej 
konanie sám inicioval. Spomenula tiež, ako vulgárne sa vyjadroval v mailovej komunikácii. Podľa 
nej takéto vystupovanie nie je hodné inteligentnej spoločnosti ľudí. 

D. Kollárik sa obhajoval tým, že  13.12.2008 sa D. Valenta vyjadril, že pozvánky na schôdze sa 
posielajú 2 týždne vopred. Opýtal sa teda p. Paulínyho, kedy mu bola pozvánka zaslaná. Odpoveď 
bola:  dostatočne  včas.  Pán  Kollárik  sa  vyjadril,  že  prítomní  členovia  SRK  počuli  zmes  lží  a 
poloprávd.

Prezident SRK po ukončení diskusie vyzval na hlasovanie za odvolanie z funkcie člena KRK SRK 
Dušana Kollárika. Celkom prítomných 65 členov.
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 19

Predseda KRK SRK p. František Paulíny dal návrh na nového člena KRK SRK, ktorým bol p. Juraj 
Straka. 
Prezident SRK vyzval prítomných členov na hlasovanie za prijatie nového člena KRK SRK Juraja 
Straku. Celkom prítomných 65 členov.
ZA: 59
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6

6. Referovanie predsedu redakčnej rady 
Pani  Viera  Valentová  referovala  ohľadne  ročenky  a  spravodaja  -  za  rok  2008  bol  vydaný  1 



spravodaj v rozsahu cca 160 strán. 
Zároveň  vyzvala  všetkých prítomných,  aby dodávali  príspevky,  nakoľko uzávierka  najbližšieho 
vydania  sa  blíži.  Informácia  o  uzávierke,  ktorá  sa  predĺži  o  jeden  mesiac  bude  zverejnená  na 
klubových internetových stránkach.
D. Valenta následne prítomným členom SRK vysvetlil rozdiel medzi ročenkou a spravodajom.

7. Návrhy výboru SRK členskej schôdzi vyplývajúce zo zápisníc z výborových schôdzí za 
obdobie od apríla 2008 do augusta 2009. Hlasovanie o návrhoch.
7.1) Návrh rozpočtu SRK pre rok 2009.                                             
Návrh rozpočtu predniesla ekonómka SRK pani Marušinová.
Prezident SRK vyzval na hlasovanie. Celkom prítomných 65 členov.
ZA: 62
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3

7.2.) Návrh zmeny poplatkov od 1.10.2009
Návrh predniesla ekonómka SRK pani Marušinová. Po zmene meny boli poplatky len prerátané 
kurzom. Nové poplatky sú zaokrúhlené pre lepšiu identifikáciu prijatých platieb na účet, nakoľko 
mnohí členovia zabúdajú písať účel platby. 
Prezident SRK dal hlasovať. Celkom prítomných 65 členov.
ZA: 64
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

7.3) Návrh na zvýšenie cestovného - úhrad za použitie súkromného motorového vozidla
Návrh predniesla ekonómka SRK pani Marušinová.  Zvýšenie by bolo z 0,23 eur na 0,25 eur s 
platnosťou od 1.10.2009.
Prezident SRK vyzval na hlasovanie. Celkom prítomných 65 členov.
ZA: 65
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

7.4) Disciplinárny návrh - MVDr. Bartošová
Návrh predniesol prezident SRK Dušan Valenta. Prítomným členom predostrel problém porušenia 
chovateľského poriadku riešený na výborových schôdzach a následný návrh výboru SRK členskej 
schôdzi, ktorý výbor SRK prijal dňa 13.12.2008 bod 7b) zápisnice z VS. 

Návrh  výboru  SRK znie:  "Za  priznanú  vinu  pri  porušení  chovateľského  a  zápisného  poriadku  SRK 
Danielou Bartošovou navrhuje členskej  schôdzi  potrestať vyššie  menovanú podmienečným vylúčením na  
obdobie jedného roka, teda do 28.8.2010."

D. Kollárik si vyžiadal slovo na obhajobu MVDr. Bartošovej. Uviedol, že pochybenie nie je tak 
vážne, nakoľko bianko krycí list je možný, ak je vypísané všetko okrem mien psov s uvedenou 
informáciou, že ide o zahraničné krytie. A teda, že jediné pochybenie bolo, že toto zahraničné krytie 
nenahlásila poradkyni chovu.
Ďalej sa vyjadril, že prezident klubu mystifikuje tým, že klub môže zadržať vydanie PP pre šteňatá.

Do diskusie sa zapojila V. Valentová, ktorá predniesla osobnú skúsenosť, ako jej bol bianko krycí 
list MVDr. Bartošovou zamietnutý.

Poradkyňa chovu ešte raz vysvetlila, aký je postup a že tu nebol dodržaný. 



Prezident SRK dal po ukončení diskusie hlasovať za vyššie uvedený disciplinárny návrh. Celkom 
prítomných 65 členov.
ZA: 50
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 12

7.5) Disciplinárny návrh - Ing. Kovalančíková
Návrh predniesol prezident SRK Dušan Valenta. Prítomným členom predostrel problém porušenia 
chovateľského poriadku riešený na výborových schôdzach a následný návrh výboru SRK členskej 
schôdzi, ktorý výbor SRK prijal dňa 13.12.2008 bod 7a) zápisnice z VS. 

Návrh  výboru  SRK znie:  "Za  priznanú  vinu  pri  porušení  chovateľského  a  zápisného  poriadku  SRK 
Miroslavou Kovalančíkovou navrhuje členskej schôdzi potrestať vyššie menovanú podmienečným vylúčením  
na obdobie jedného roka, teda do 28.8.2010."

Slovo si vyžiadal D. Kollárik, ktorý na obhajobu M. Kovalančíkovej uviedol, že pochybila len v tom, že sa 
spoľahla na konanie bývalej poradkyne chovu MVDr. Bartošovej.
Poradkyňa chovu E. Schlumsová opäť objasnila problém s neplatným krycím listom. Viď 7.4) nakoľko ide o 
totožný problém.

Po ukončení diskusie dal prezident SRK hlasovať za vyššie uvedený návrh. Celkom prítomných 65 členov.
ZA: 35
PROTI: 8
ZDRŽAL SA: 22

7.6) Disciplinárny návrh - Marián Židek
Návrh predniesol prezident SRK Dušan Valenta. Prítomným členom predostrel problém porušenia 
chovateľského  poriadku  riešený  na  výborovej  schôdzi  a  následný  návrh  výboru  SRK  členskej 
schôdzi, ktorý výbor SRK prijal dňa 14.3.2009 bod 6b) zápisnice z VS. 

Návrh  výboru  SRK  znie:  "Výbor  SRK  po  vzatí  do  úvahy  všetkých  okolností  (1.  suka  bez  PP  
šteniatka,  2.suka odporúčanie  žiadané natesno v  deň  krytia,  3.  suka  párenie  bez  odporúčania)  
dospel k záveru, že v prípade p. Žideka ide o vážne porušenie pravidiel chovateľského poriadku a  
podporuje preto návrh poradkyne chovu na vylúčenie p. Žideka zo SRK na dobu určitú (dĺžku v  
prípade schválenia určí Členská schôdza, ktorej bude tento návrh predložený)." 

Otázky z diskusie dovysvetľovala E. Schlumsová a Z. Orlovská podľa skutočností uvedených v zápisnici z 
výborovej schôdze konanej dňa 14.3.2009 v Bernolákove.

Po ukončení diskusie dal prezident SRK hlasovať za vylúčenie p. Žideka zo SRK na dobu určitú. Celkom 
prítomných 65 členov.
ZA: 62
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3

Prezident SRK vyzval prítomných členov na predloženie návrhov, na akú dobu bude p. Židek vylúčený.
Prijaté návrhy: a) navždy

b) na 4 roky pozastavená chovateľská činnosť, ale nech je naďalej člen a platí 
príspevky ako riadny člen. Ak sa sám vylúči (nezaplatenie členského, vystúpenie a 
pod.) už nikdy nebude prijatý naspäť.

Ďalšie návrhy nepadli. Prezident SRK dal hlasovať podľa poradia, ako prvé za vylúčenie navždy.
Celkom prítomných členov 52.
ZA: 40
PROTI: 1



ZDRŽAL SA: 11

7.7) Disciplinárny návrh - Dušan Kollárik
Návrh predniesol prezident SRK Dušan Valenta. Prítomným členom predostrel súhrn problémov, 
ktoré riešil výbor SRK alebo predseda KRK počas celého obdobia od ostatnej členskej schôdze a 
následný  návrh  výboru  SRK  členskej  schôdzi,  ktorý  výbor  SRK  prijal  dňa  27.8.2009  bod  8) 
zápisnice z VS. 

Návrh výboru znie:  "Nakoľko celkové vystupovanie D. Kollárika mimo klubu (ale v mene klubu,  
ako člena KRK), ale aj v rámci klubu je nevhodné, vytvára zlé meno SRK v očiach kynologickej  
verejnosti na Slovensku, ale aj v zahraničí, dehonestuje klub v očiach nadriadených inštitúcií (SPZ,  
SKJ) a vystupuje urážlivo voči členom výboru SRK a predsedovi KRK a tiež s prihliadnutím na fakt,  
že D. Kollárik sám požiadal SPZ o možnosť chovať bez členstva v SRK, čím dal jasne najavo, že  
nechce  byť  členom SRK,   výbor  SRK dáva návrh  na  vylúčenie  D.  Kollárika  zo  SRK na dobu  
neurčitú."

Prezident SRK dal priestor na obhajobu D. Kollárikovi. Ten sa vyjadril, že ak by nemusel, tak by tu 
(rozumej v SRK) nebol, už sa nemieni hanbiť za to, čo predvádza prezident SRK a predseda KRK 
SRK. Chcel svoje názory tlmočiť aj na KR SPZ, ale nebolo mu to umožnené.

D.  Valenta  oponoval  D.  Kollárikovi  s  tým,  že  každý  sa  môže  snažiť  o  svoje  ciele,  ale  nie 
osočovaním a hanobením druhých alebo ich práce.  A položil  mu otázku, prečo stále je členom 
klubu, z ktorého chcel vystúpiť.

S. Hanová sa opýtala, ak sa niekomu nepáči, prečo ho máme vylúčiť a nevystúpi sám?

Pán Lindovský podporil návrh výboru SRK.

D. Kollárik stále oponoval tým, že v klube musí byť, ak by nemusel, už by nebol. Vyjadril sa, že bol 
hrubo napadnutý prezidentom SRK a že morálka  ich  dvoch je  rozdielna.  Ak členom vyhovuje 
morálka prezidenta SRK, on členom vyhovovať nebude. 

D. Valenta mu oznámil, že to vôbec nie je pravda, že musí byť členom SRK. CHS môže prepísať na 
rodinného príslušníka, chov sa mu tým nezruší, len on nebude ďalej členom SRK.

Manželia Martonkovci sa obaja vyjadrili zhodne, že ak nechce byť členom SRK, nech vystúpi. 
Nechápu, prečo sa nemôže podriadiť väčšine a správať sa ako radový člen SRK.

D. Kollárik sa opäť vyjadril, že robí všetko pre to, aby nemusel byť členom SRK, ale musí byť. 
Následne mali D. Kollárik a D. Valenta ostrú osobnú výmenu názorov jeden na druhého.

T. Pittich požiadal o určenie bodu, podľa ktorého môže byť D. Kollárik vylúčený. Uviedol, že mu 
ide len o správnosť celého procesu. Z návrhovej komisie dostal odpoveď, že konanie D. Kollárika 
je porušovanie § 8 Povinnosti členov, bod 8 Stanov SRK.

Po skončení diskusie dal prezident SRK hlasovať za návrh vylúčenia D. Kollárika zo SRK na dobu 
neurčitú od dnes. Celkom prítomných 60 členov.
ZA: 48
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 12

Všetkým účastníkom disciplinárnych návrhov bude zaslaná zápisnica s výsledkami hlasovania do 2 



týždňov.

8. Rôzne - Diskusia

8.1) Príspevok od S. Hanovej. Prosí o vydanie certifikátu o úspešne absolvovanej disciplíne "voda" 
z NFT a MFT pre retrievre.(Aby bolo možné v rámci 2  rokov použiť známku).

Reagoval Š. Janega: Tým, ktorí tu majú doklady zajtra hlavný rozhodca na JSMP známku potvrdí.

8.2) Príspevok od L. Valentovičovej a M. Filipču. Otázky ohľadom SPR - Aký je minimálny počet 
súťažiacich  potrebný na zorganizovanie  SPR? Ak bude dostatočný počet  prihlásených,  bude sa 
tohto roku SPR organizovať?

Reagoval  Š.Janega:  Minimálny počet  prihlásených na zorganizovanie  je  18  súťažiacich,  z  toho 
minimálne  10  z  členov  SRK.  Propozície  a  termín  uzávierky  bude  čoskoro  na  klubových 
internetových stránkach. Prípadní záujemcovia môžu poslať Š. Janegovi dopredu aspoň mail.

8.3) Príspevok od A.  Guzanovej,  spolupodpísaní  ďalší  4 členovia SRK.  Zaujíma ich možnosť 
zaradenia WT do programu klubových dovoleniek v budúcich rokoch. Ďalšia otázka bola ohľadom 
prítomnosti hárajúcich sučiek. Aké sú pravidlá?

Reagoval Š. Janega: WT boli zaradené už tento rok a v budúcom roku to bude riadne zahrnuté aj do 
propozícií, ako ostatné možnosti výcviku.
Háravé sučky sa za určitých podmienok zúčastniť  môžu dovolenky aj  výcviku,  ale  za sučku a 
prípadne následky je zodpovedný majiteľ sučky. V prípade OVVR záleží na dohode účastníkov. V 
prípade vyšších skúšok účasť háraviek nie je možná.

8.4) Príspevok od V. Valentovej. Navrhuje, aby sa povinne vyšetrovalo dedičné ochorenie EIC. 

V. Valentová následne dodala, že toto vyšetrenie by nijako neovplyvnilo chovnosť jedincov, čiže by 
to bolo podobné ako pri  DLK. Je názoru,  že  ak klub a teda jeho členovia sme zodpovední  za 
zveľadenie chovu, mala by to byť naša povinnosť.

Do diskusie sa zapojila Z. Orlovská, T. Pittich s otázkami, či je to naozaj také nutné, ako veľmi je to 
dôležité. 

T. Pittich položil tiež otázku, či to neovplyvní chov bez PP psov, ktorých počet môže narásť, lebo 
ľudia nebudú chcieť vyšetrovať a budú chovať radšej bez PP.
Pani Juranová dala návrh, aby klub motivoval k vyšetrovaniu preplácaním aspoň časti nákladov na 
vyšetrenie.
D. Valenta sa vyjadril, že klubu ide predovšetkým o chov PP psov a či narastie alebo nenarastie 
počet bez PP psov nie je pre zdravý chov PP retrieverov podstatné.

A. Sagan navrhol, sa vyjadril, že by bola dobrá ďalšia prednáška.

M. Marušinová sa pýtala, či vôbec členovia klubu budú mať možnosť dať psom odobrať vzorku na 
testovanie,  keď  sa  vyšetrenie  robí  len  v  Nemecku.  D.  Valenta  jej  vysvetlil,  že  to  nie  je  pre 
veterinárov žiaden problém a bežne sa testovanie v zahraničí robí.

V. Humeňanská vyjadrila svoju osobnú skúsenosť s takto postihnutým psom a podporila návrh na 
povinné testovanie aj z pohľadu genetika. 



A. Guzanová navrhla, aby sa to týkalo len jedincov zasahujúcich do chovu.

L. Valentovičová navrhla, aby už pre chovných jedincov to bolo povinné pred najbližším krytím.

Návrh  bude  platný  od  1.1.2009  a  len  pre  jedincov  plemien  LR,  CCR  a  CHBR.  Zľava  pre 
vyšetrených jedincov z poplatku za uchovnenie bude rovnaká ako zľava pri vyšetrení očí. Jedinci po 
2  čistých  vyšetrených  rodičoch  už  test  podstupovať  nemusia,  stačí  ak  k  uchovneniu  doložia 
certifikát rodičov.

D. Valenta navrhol, aby na internete bola databáza výsledkov vyšetrení.

E.  Schlumsová navrhla,  že  by bolo dobré  požiadať  PK, aby tento  údaj  zapisovala  do PP psov 
rovnako ako napr. DBK.

Po ukončení diskusie dal prezident SRK hlasovať za návrh na rozšírenie podmienok chovnosti pre 
plemená LR, CCR, CHBR od 1.1.2010 pre novouchovnených jedincov o povinné vyšetrenie na 
EIC, so zľavou na uchovnenie vo výške 16,60 eur (500,-SK) s tým, že táto povinnosť sa nevzťahuje 
na jedince, ktorých obaja rodičia sú zdraví (bez ochorenia).
ZA: 48
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6

9. Správy komisií
9.1) Správa mandátovej komisie
S. Hanová predniesla správu mandátovej komisie a odovzdala správu ako prílohu k zápisnici.

9.2) Správa návrhovej komisie
Pani Veselovská predniesla správu návrhovej komisie a odovzdala správu ako prílohu k zápisnici. 

10. Záver členskej schôdze
Prezident SRK ukončil dnešnú členskú schôdzu, overovatelia Martin Strýček a Daniela Deptová 
svojimi podpismi priamo na mieste overili zápisnicu.


