
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 31. januára 2009 o 10:00 hodine v priestoroch Športového Gymnázia v 
Bernolákove.

Program:

1) Zahájenie výborovej schôdze
2) Prijatie nových členov
3) Došlá/prijatá pošta
4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze
5) Špeciálna výstava retrieverov – 2.5.2009 Kosorín, referuje Z. Orlovská
6) KV pri svetovej výstave BA 2009 - referuje Z. Orlovská, V. Valentová 
7) Nácvik na SPR-25. a 26.4.09 , FS MP-23.5. , LS MP-24.5. 09. Informácie o 

zabezpečení - referuje Št.Janega. 
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 kontrolno-revíznej komisie,  p. Viera Valentová (KV 
pri SVP 2009)



Prezenčná listina výborovej schôdze SRK 
Bernolákovo – 31.01.2009

   

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______________________

Valentová Viera   ______prítomná______________________



Z  ápisnica z výborovej schôdze SRK  
Bernolákovo – dňa 31.01.2009

1) Zahájenie výborovej schôdze

Prezident  SRK,  Dušan  Valenta  zahájil  výborovú  schôdzu  a  všetkých  prítomných 
oboznámil  s  programom  a  priebehom.  Prítomní  boli:  celý  výbor  SRK,  ďalej  bol 
prítomný predseda kontrolno-revíznej komisie p. František Paulíny. Prítomná bola aj 
pani Viera Valentová (KV pri SVP 2009)

2) Prijatie nových členov

Jednohlasne boli prijatí 11 noví členovia a to menovite:

Ján Baran z  Prešova,  Martina Fialová z  Brna (ČR),  Ladislav Balogh z  Bernolákova, 
Zuzana Čekovská zo Spišskej Novej Vsi, Jozef Gróf z Nových Zámkov, Jozef Hrablay z 
Rimavských Janoviec, František Juhás z Nových Zámkov, Dušan Korček z Bratislavy, 
Beáta Slováková z Nitry, Anna Střelcová z Hriňovej a Mária Ulrichová z Bratislavy.

3) Došlá/prijatá pošta

a) prijaté od: Dušan Kollárik - Vec: Zvolanie schôdze KRK.
- Pán Kollárik žiada o zvolanie schôdze KRK, na ktorú by mal byť prizvaný 

prezident SRK, aby vysvetlil v konkrétnych bodoch, prečo pán Kollárik nemá 
morálne právo byť členom KRK, aby sa k tomu mohol vyjadriť aj p. Kollárik a 
bol o tom vyhotovený zápis.

- List  bol  adresovaný  predsedovi  Kontrolno-revíznej  komisie  p.  Paulínymu, 
kópia bola zaslaná prezidentovi SRK  a z toho dôvodu bol list predložený na 
výborovej schôdzi. 

- Odpoveď: Daná vec je v kompetencii predsedu KRK F. Paulínyho. Výbor SRK 
berie na vedomie.

  
b) prijaté od: Dušan Kollárik – vec: Odpoveď na list SRK ku skúške JSR (viď 

zápisnica z VS 13.12.2008 v Bernolákove)
-    Pán Kollárik oznámil, že keďže si výbor SRK v danej veci nestanovil termín,  
     preberie danú záležitosť s MVDr. Bartošovou s tým, aby to ona predniesla na  
     KR SPZ.
-   Odpoveď:  Vyňatie retrieverov spod sliedičov nie je v kompetencii KR SPZ, ale 
    v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva SR.

c) prijaté od: Dušan Kollárik – vec: Výzva vedeniu SRK.
- Pán Kollárik po vzhliadnutí zápisnice z VS v Bernolákove dňa 13.12.2008, 

dôrazne žiada , aby prostriedky SRK neboli používané na znevažovanie mena 
slovenských  veterinárov  a  členov  SRK  (poukazuje  na  "kauzu  Jedlička  vs. 
Nemček a Bartošová)

- Odpoveď: Výbor SRK zobral list na vedomie a posúva predsedovi Kontrolno-
revíznej komisie (ďalej len KRK) p. Františkovi Paulínymu na ďalšie riešenie. 
Výbor  SRK  žiada  p.  Kollárika,  aby  všetky  podobné  podnety  adresoval 



predsedovi KRK, nakoľko výbor SRK sa nemôže sám kontrolovať.

                    d) prijaté od: Dušan Kollárik - vec: Podklady pre kontrolu ekonomickej agendy 
za rok 2008 
- mail bol adresovaný p. Marušinovej, ekonómke SRK.
- pán Kollárik žiada, aby v rámci účtovnej uzávierky boli doklady za rok 2008 
označené (napr. v pravom hornom roku) podľa jednotlivých kapitol  rozpočtu 
SRK a v prípade, že doklad obsahuje viaceré kapitoly, bol označený všetkými, 
ktorých sa týka. P. Kollárik v maili uviedol presný návrh značenia.
-  Odpoveď  ekonómky  SRK:  Na  vedenie  účtovníctva  má  SRK  zakúpený  a 
vytvorený  účtovný  program,  v  ktorom  je  stanovené  číslovanie  účtovných 
prípadov  podľa  druhu  nákladu  a  ešte  členené  podľa  akcie.  Program  bol 
vytvorený a upravený presne podľa požiadaviek a pripomienok členov SRK, 
aby  sa  všetky  výdavky  a  príjmy  dali  jasne  identifikovať.  Tieto  sú  ďalej 
napočítané  podľa  požiadaviek  štátnych  výkazov,  ktoré  sa  predkladajú  na 
daňový úrad. Z uvedenej evidencie je vždy jasné o aký výdavok alebo príjem 
sa jedná. Evidencia je prehľadná aj pre prípadnú kontrolu daňového úradu. 
Toto vyplýva aj  z  kontrôl  Kontrolono-revíznej  komisie za uplynulé roky,  a 
síce,  že  účtovná  evidencia  je  vedená prehľadne  a  preukazne.  Návrhy  Ing. 
Kollárika  nie  je  možné  momentálne  aplikovať  do  zakúpeného  účtovného 
programu. 

 

OZNAM VÝBORU SRK: Pán Kollárik posiela neskutočné množstvo listov - 
podnetov, sťažností, pripomienok, ktoré sú mnohokrát neopodstatnené a nie 
sú v kompetencii výboru SRK. Výbor SRK sa musí zaoberať každou došlou 
poštou  a  tak  sa  nemôže  plnohodnotne  venovať  príprave  skúšok,  výstav  a 
iným podstatným veciam. Výbor SRK preto žiada pána Dušana Kollárika, aby 
ako člen KRK zvážil kam adresuje svoju poštu a veci, ktoré sú v kompetencii 
Kontrolno-revíznej komisie riešil s predsedom KRK Františkom Paulínym a 
neposielal túto poštu výboru SRK. Výbor SRK predpokladá, že pán Kollárik 
ako člen KRK presne vie, čo je  v kompetencii výboru SRK a čo v kompetencii 
KRK a netreba  mu to  detailne  vysvetľovať.  V  prípade,  že  p.  Kollárik  túto 
žiadosť  bude  ignorovať,  výbor  SRK  sa  odmieta  na  ďalších  výborových 
schôdzach  zaoberať  korešpondenciou  p.  Kollárika,  ktorá  by  mala  byť 
adresovaná Kontrolno-revíznej komisii SRK alebo ktorá nie je v kompetencii 
výboru SRK.
Prílohy:  listy od D. Kollárika (scan pošty uvedenej v bode 3a, 3c a 3d tejto 
zápisnice) 

e)  prijaté  od:  Gabriela  Ridarčíková  –  vec:  Žiadosť  o  poskytnutie  súhlasu  na 
rozšírenie aprobácie pre posudzovanie exteriéru psov o skupinu retrieverov.
− Odpoveď: Výbor SRK dáva p. Ridarčíkovej súhlas.
− Zodpovedná: Vanda Laudárová zašle písomnú odpoveď.

f)  prijaté od: Dušan Kollárik - Vec: zmena poplatkov SPZ pri prechode na euro
- pán Kollárik zaslal informáciu, že prezídium SPZ schválilo zmenu poplatkov 
platnú od 1.1.2009, pričom pre kolektívnych členov je členské schválené vo výške 
2,-  €.  Pán Kollárik sa pýta,  ako sa doplatí  rozdiel v poplatkoch za kolektívne 
členstvo.
-  Odpoveď:  Po  konzultácii  s  ekonómkou  SRK  výbor  rozhodol,  že  rozdiel 
členského pre tento rok bude znášať klub, nakoľko pri  našom počte členov je 



rozdiel cca 100,- € a náklady na poštovnom pri vymáhaní rozdielu od členov 
klubu by tento rozdiel prevýšili.

g)  prijaté od: František Paulíny – Vec: Zápis z kontroly chovu
− Výbor SRK dostal  na vedomie zápis  z  kontroly chovu a uložil  ho v došlej 

pošte.

4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej a mimoriadnej výborovej 
schôdze zo dňa 27.10.2008 v Bernolákove

- Všetky uznesenia z predchádzajúcej výborovej schôdze boli splnené, okrem 
zakúpenia notebooku pre potreby SRK. Notebook zakúpi p. Marušinová.

5) Špeciálna výstava retrieverov  –  02.05.2009 

 Miesto:  Futbalový štadión - Kosorín okres Žiar nad Hronom
 Návrh rozhodcov: p. Linda Voláriková (FCR, CCR, NSDTR, CHBR), p. Štefan 

Janega (GR) a p. Krutská (LR). Prví dvaja rozhodcovia potvrdili účasť. P. Krutskú 
osloví v mene SRK p. Viera Valentová, ktorá bude vedúcou kruhu pre LR. 

 Personál: pre 3 kruhy, zabezpečí G. Marušinová.
 mapu s vyznačením trasy od Žiaru nad Hronom do Kosorína zhotoví Z. Orlovská, 

mapa sa pridá k návratkám.
 Stany aj s bočnicami (do kruhov) zakúpi Z. Orlovská
 Páska na vyznačenie kruhov - V. Valentová pozrie s logom SRK, ak nie je Z. Orlovská 

zakúpi novú.
 Sponzor - RC, vybaví a rozpis cien pripraví V. Valentová
 Poháre  a medaile - zabezpečí Z. Orlovská
 Propozície - pripraví G. Marušinová, podklady dodá Z. Orlovská
 Veterinárna kontrola / dozor - vybaví Z. Orlovská, akciu na vet. správe nahlási V. 

Laudárová
 Uzávierka - len jedna 3.4.2009
 Poplatky - 

a) pre nečlenov SRK: za prvého psa 25,- € , za druhého psa 20,- €, za baby, dorast, 
veterán, čestná trieda a súťaže 10,- €
b) pre členov SRK: za prvého psa 20,- € , za druhého psa 15,- €, za baby, dorast, 
veterán, čestná trieda a súťaže 10,- €

 Záverečné súťaže posudzuje: 
Dieťa a pes - p. Voláriková
Pár psov - p. Janega
Chovateľská skupina - p. Krutská
Najlepší plemenník - p. Voláriková
Najkrajšie šteniatko - p. Janega
Najkrajší dorast - p. Krutská
Najkrajší mladý retriever - p. Voláriková
Najkrajší pracovný retriever - p. Janega
Najkrajší veterán - p. Krutská
Najkrajší retriever výstavy - p. Janega

 Prihlášky a katalóg - zabezpečí Petra Feketeová
 Posudkové listy a návratky - zabezpečí p. Schlumsová



 Kartičky - zabezpečí V. Laudárová, podklady pošle P. Feketeová
 Stužky - V. Valentová, G. Marušinová
 Vedrá  a utierky na ruky, minerálky, poháre pre rozhodcov - zabezpečí Z. Orlovská
 Bufet aj pre vystavujúcich - zabezpečí Z. Orlovská
 Darčeky pre rozhodcov - D. Valenta
 Darčeky pre Dieťa a pes - Z. Orlovská
 Prezentácia účastníkov - P. Feketeová s maminkou
 Záver bude mať na starosti V. Valentová
 Zápis výsledkov počas výstavy - G. Marušinová poverí niekoho z personálu
 Menovky - Z. Orlovská
 Inzercia v katalógu pre súkromné osoby - cena 10,-  € za 1 ČB strana A5
 Podanie protestu - kaucia 40,- €
 Stoly - 3 x do kruhov, 1 na zapisovanie výsledkov, zabezpečí Z. Orlovská
 Riaditeľ výstavy - D. Valenta
 Tajomník výstavy - P. Feketeová
 Ekonóm výstavy - M. Marušinová
 Technické zabezpečenie výstavy - M. Orlovský

      6)   Svetová klubová výstava retrieverov  –  10.10.2009 
 banner na úvodnú stránku webu SRK, po kliknutí naň sa otvorí stránka s 

propozíciami na SKVR 2009. Banner musí obsahovať názov výstavy a termín.
 logá sponzorov pošle Z. Orlovská V. Laudárovej, tá to prepošle webmasterke a 

pomôže s bannerom ak bude treba.
 Rozhodcovia - pre CCR, NSDTR, CHBR bude Mrs. Tiina Illukka z chs Caballus, 

Fínsko - vybaví G. Marušinová a sl. Merašická.
 Propozície - M. Marušinová dokončí do 2 dní, P. Feketeová zabezpečí tlač 1000ks 

(1.strana farba, ostatné čb, prihláška čb), Z. Orlovská odnesie na marcovú výstavu 
do Nitry

 inzercia v katalógu pre súkromné osoby - 15,- €
 G. Marušinová pošle V. Laudárovej adresy rozhodcov. V. Laudárová pošle v mene 

SRK oficiálne pozvania na posudzovanie na SKVR 2009, s ich odpoveďou požiada 
následne o delegovanie cez SPZ.

     7)         a )  Nácvik na skúšky  –  25.-26.4.2009 
○ Miesto: Malá nad Hronom
○ Pôvodný nácvik na SPR sa mení na Nácvik na skúšky, lebo pribudne možnosť 

cvičiť na Farbiarske skúšky a Lesné skúšky.
○ začiatok - 8:00 až 8:30 zraz pred pohostinstvom
○ Ubytovanie a stravu - zabezpečí Š.Janega ako minulý rok
○ Program - rozdelenie do skupín podľa zamerania na skúšky, tréning, večer 

spoločný program.
○ Ukončenie v nedeľu o cca 15:00

b) Farbiarske skúšky malých plemien - 23.5.2009
Lesné skúšky malých plemien - 24.5.2009 

○ Miesto: Nové Zámky - Berek 
○ Propozície pripraví M. Marušinová, podklady pošle Š. Janega
○ zadávanie titulu CACT a res. CACT



○ rozhodcovia - Š. Janega pošle návrh rozhodcov V. Laudárovej a tá následne pošle 
na SPZ  žiadosť o delegovanie rozhodcov na skúšky

○ Uzávierka prihlášok - 27.4.2009
○ Kartičky a tabuľky zabezpečí Š. Janega
○ Sponzor - Bracco, plus V. Valentová a Z. Orlovská oslovia "granulového" 

sponzora
○ štartovné - 25,- €

 

       
8) Diskusia

 padol návrh na zmenu nácviku OVVR vzhľadom na to, že 9.5. sú výstavy v 
Bratislave aj  v  ČR klubová výstava.  Nácvik na OVVR sa bude v  Žiari  nad 
Hronom aj v Bernolákove konať v piatok 8.5.2009. Zmeny v kalendári urobí 
a webmasterke zašle V. Laudárová

 D. Valenta navrhol, aby zápisnica z VS bola do 10 dní na webe. Výbor s tým 
súhlasí.

 E. Schlumsová poslala mail s informáciou o predaji bez PP šteniat členom 
SRK. Ide o p. Mariána Žideka. V inzeráte okrem svojho mena a kontaktných 
údajov uvádza aj informáciu, že šteniatka nemajú PP lebo nestihli zápis do 
chovu a do plemennej knihy SKJ.  Pani Schlumsová ďalej uviedla, že p. Židek 
4.12.2008 žiadal o vystavenie odporúčania na suku, ktorú páril 3.12.2008. P. 
Schlumsová odporúčanie vydala, nakoľko v tom čase ešte netušila o predaji 
bez PP šteniat.  V roku 2009 však žiadal o ďalšie odporúčanie na párenie, 
ktoré už nevystavila, nakoľko už vedela o bez PP šteniatkach. P. Židek volal p. 
Schlumsovej 14.1. 2009 s tým, že páriť bude 15.1.2009. Pani Schlumsová si 
túto informáciu overovala u majiteľky krycieho psa (vzhľadom na to, že už 
vedela o jeho predošlých prešľapoch) a tá jej potvrdila, že krytie už prebehlo 
11.1.2009.   Tu  sa  sama  priznala  k  porušeniu  pravidiel,  že  kryla  bez 
odporúčania na párenie.  Pani Schlumsová z pozície hlavného poradcu chovu 
dáva návrh na vylúčenie p. Žideka z klubu a nezapísanie šteniat narodených z 
tohoto  spojenia  (suka  Arina  pri  Žrebčíne  SPKP  3408/08  a  pes  Diamond 
Katie´s Labrador Yard, SPKP 3479/08). Výbor  SRK daný problém prejednal 
a dal návrh na predvolanie p. Žideka a p. Koczkásovú (majiteľku krycieho 
psa)  na  najbližšiu  výborovú  schôdzu  vo  veci  podozrenia  predaja 
nepapierových  šteniat  a  na  párenia  suky  bez  vydaného  odporúčania  na 
párenie.  E.  Schlumsová  zároveň  navrhuje  požiadať  Plemennú  knihu  o 
pozdržanie vystavenia preukazov pre tento vrh minimálne do doby konania 
výborovej schôdze, na ktorej p. Židek objasní inzerát na predaj bezPP šteniat.

 Predvolanie pošle V. Laudárová.
 E.Schlumsová sa pýta, ako dlho má klub archivovať dokumenty, konkrétne 

ide o výsledky výstav, výsledky OVVR atď.  Výbor SRK sa zhodol, že účtovné 
doklady je potrebné archivovať 10 rokov, ostatné 5 rokov.

 Š. Janega poukázal na ďalší inzerát na predaj bez PP šteniat labradora po 
otcovi  s  PP.  V inzeráte je  uvedená aj  CHS, avšak tento predávajúci  nie je 
členom SRK. Výbor SRK požiadal V. Laudárovú o preposlanie inzerátu na 
plemennú knihu SPZ, nakoľko predávajúci môže mať chs registrovanú pre 
iné plemeno.

  



9) Záver

Schôdza  bola  celkovo  šiestou  a  prvou  schôdzou  výboru  v  roku  2009.  Výbor 
prejednal najaktuálnejšie problémy a organizáciu najbližších akcií  pod záštitou SRK, 
načrtol  plán ďalších akcií  a  v  krátkej  diskusiu padli  rôzne podnetné návrhy.  Ďalšia 
schôdza výboru SRK je plánovaná na 14.3. 2009.


