
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 25. apríla 2009 o 16:00 hodine v Malej nad Hronom.

Program:

1) Zahájenie výborovej schôdze
2) Prijatie nových členov
3) Došlá/prijatá pošta
4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze
5) Kontrola zabezpečenia akcií: 
a) Špeciálna výstava retrieverov Kosorín -referuje Z. Orlovská
b) Výcvikový deň na OVVR a OVVR Bernolákovo a Žiar nad Hronom - referuje D. 

Valenta a  Z. Orlovská
c) FSMP a LSMP Nové Zámky - referuje Š. Janega 
6) Svetová klubová výstava 10.10. 2009 Bratislava - referuje Z. Orlovská a V. Valentová
7) Spolupráca SRK a RS (Vysvetlenie žiadosti o akceptáciu WT a spoluprácu.) 
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 
Malá nad Hronom – 25.04.2009

   

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  
Malá nad Hronom – dňa 25.04.2009

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  a  pani  Viera 
Valentová.

2) Prijatie nových členov

Jednohlasne bolo prijatých 25 nových členov a to menovite:

Herda Róbert, Ing. - Topoľčianky, Hogaj Emil - Dubnica nad Váhom, Chudý Bohumil 
- Bojná, Kovářová Michaela - Bratislava, Králiková Beata - Galanta, Krátka Dasha -  
Trnava, Kudláčová Katarína - Jasov, Kyseľová Eva - Vráble, Lešundáková Andrea -  
Čečejovce - Seleška, Mucha Róbert - Nitra, Noteborn-Schmit Louisianne - Holandsko,  
Nyári Kristián - Hurbanovo, Prezmetská Zuzana - Komárno 4, Savka Boris - Prešov, 
Švedová Lenka - Vranov nad Topľou.

Aktuálny počet členov SRK je 286.

3) Došlá/prijatá pošta

a) prijaté  od:  SPZ  /komu:  Dušan  Valenta  -  Vec:  Zápisnica  zo  zasadnutia 
predsedníctva KR SPZ dňa 25.1.2009 v Bratislave.
• Bod  13  Rôzne,  písmeno e),   žiadosť  od  D.  Kollárika  o  umožnenie 

chovu retrieverov bez členstva v Slovenskom retriever klube. Ing. Kollárik 
je členom dozornej rady Slovenského retriever klubu a riadnym členom 
SPZ. Podľa jeho vyjadrenia sa chov retrieverov v SRK uberá nesprávnym 
smerom,  v  neprospech  plemena,  v  klube  vládnu  intrigy,  zastrašovanie 
atď.  Chov  plemien  retrieverov  je  voľný  (nie  radený),  preto  by  rád 
odchovával štence bez povinného členstva v klube. 
Po diskusii  PKR SPZ prijalo  uznesenie č.  16/09,  v  ktorom  nesúhlasí s 
umožnením  chovu  retrieverov  bez  členstva  v  klube,  pretože  súčasné 
predpisy SKJ a SPZ to neumožňujú.

• Bod  13  Rôzne,  písmeno  f), žiadosť  Slovenského  retriever  klubu  o 
odpustenie  disciplíny  „odvaha“  plemenám  retrieverov  na  jesenných 
skúškach malých plemien. 
Predsedníctvo KR SPZ vydalo uznesenie č. 17/09, v ktorom nesúhlasí s 
udelením  výnimky  plemenám  retrieverov  z  absolvovania  disciplíny 
odvaha na jesenných skúškach malých plemien, pretože pre absolvovanie 
JS môžu dostať z tejto disciplíny aj nulu, a už majú výnimku zo skúšania 



hlasitosti.

b) prijaté od: SPZ – Vec: Zamietavé vyjadrenie k žiadosti SRK o rušenie  
disciplíny  „odvaha“  plemenám  retrieverov  na  jesenných  skúškach  malých 
plemien.
• Výbor SRK berie na vedomie a podnikne ďalšie kroky (vrátane opätovného 

podania žiadosti) k zrušenu disciplíny „odvaha“ pre plemená retrieverov na 
JSMP.

      c)  prijaté od: Z. Sedláková – vec: Zoznam účastníkov na výcvikovom dni v           
      Gyňove.

• Výbor SRK berie na vedomie. 

                  d)  prijaté od: Gold Cup – vec: Ponuka pohárov a medailí.
• Výbor SRK ponuku berie na vedomie, momentálne má stáleho a overeného 

dodávateľa pohárov, medailí aj kokárd. Vzhľadom na opätovné nevyžiadané 
zasielanie  ponúk,  výbor  SRK  poveril  V.  Laudárovú  o  zaslanie  písomnej   
odpovede spoločnosti Gold Cup. 

e)  prijaté  od:  Kostičkový  obchod  -  vec:  Žiadosť  o  umožnenie  predaja  počas 
Špeciálnej výstavy retrieverov dňa 2.5.2009 v Kosoríne.
• Výbor SRK s predajom súhlasí.
• Písomnú odpoveď zašle V. Laudárová

                    f)  prijaté od: K. Gajarská - Vec: Upozornenie a sťažnosť na vyjadrenia D.  
                   Kollárika ako člena KRK k téme drastického zaobchádzania psami počas výcviku 
                   v ČR.

• K.  Gajarská  sa  zúčastnila  výcviku  poľovných  psov  v  ČR,  na  ktorom  bola 
svedkom  neprimeraného  a  násilného  zaobchádzania  so  psami.  V  snahe 
varovať pred týmto výcvikom ostatných svojich priateľov a známych poslala o 
tomto výcviku mail. Do skupiny adresátov zaradila aj D. Kollárika, ktorý sa 
však vyjadril spôsobom, ktorý ju ako členku SRK donútil upozorniť na jeho 
výroky, ktoré sú v rozpore s tým, ako by mal SRK konať. 
D. Kollárik v odpovedi na jej mail okrem iného uviedol: „Ak ste presvedčená, 
že praktiky (meno výcvikovej školy v ČR) neexistujú v SRK, tak je to vaše 
presvedčenie a ja by som bol posledný, kto by vás chcel presviedčať  o opaku.“ 
K. Gajarská sa pýta, ako je možné, že človek, ktorý nepriamo vyjadrí súhlas s 
výcvikovými praktikami danej výcvikovej školy (kopanie psa, vyvesovanie na 
škrtiacom vodítku a iné, viď priložený mail)  zastáva funkciu v Kontrolno-
revíznej komisii Slovenského retriever klubu, ktorý má okrem iného podľa §3 
bod 6 dozerať na humánne zaobchádzanie so psami?

• Odpoveď:  Výbor  SRK   sa  nestotožňuje  s  názormi  p.  Kollárika,  ani  s 
výcvikovými praktikami spomínanej výcvikovej školy v ČR. Sťažnosť berie na 
vedomie a posúva ju do ďalšieho riešenia na najbližšej výborovej a členskej 
schôdzi v Trusalovej.

• V. Laudárová zašle v mene SRK písomnú odpoveď K. Gajarskej.



4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze zo dňa 14.03.2009 v 
Bernolákove

Všetky uznesenia z predchádzajúcej výborovej schôdze boli splnené.

5) Kontrola zabezpečenia akcií:

a) ŠVR Kosorín  -  2.5.2009
 referovala Z. Orlovská - všetky náležitosti sú zabezpečené. 
 Profil rozhodcu a fotku od p. Krutskej vyžiada V. Laudárová
 vzhľadom na malý počet prihlásených jedincov z plemien CCR, FCR, CHBR a 

NSDTR (spolu len 15), p. Voláriková sa vzdala svojej nominácie na posudzovanie 
daných plemien. Výbor SRK po diskusii rozhodol, že dané plemená budú priradené 
k plemenu GR, ktoré posudzuje p. Štefan Janega.

 Záverečné súťaže nafotí V. Laudárová

b) Výcvikový deň na OVVR a OVVR Bernolákovo 8. a 16.5.2009
 referoval D. Valenta, všetko je zabezpečené, uzávierka prihlášok na skúšky 9.5.2009
 v prípade prihlásenia viac ako 12 účastníkov budú vytvorené 2 skupiny skúšajúcich 

(druhú skupinu preskúša M. Marušinová a V. Laudárová)

c) Výcvikový deň na OVVR a OVVR Žiar nad Hronom 8. a 16.5.2009
 referovala Z. Orlovská, všetko je zabezpečené, uzávierka prihlášok na skúšky 

9.5.2009

d) FSMP a LSMP Nové Zámky - 23. a 24.5.2009
 referoval Š. Janega, všetko je zabezpečené
 Skúšky sú otvorené aj pre iné plemená, avšak bez možnosti získania titulu Klubový 

víťaz.
 Š. Janega zašle zoznam rozhodcov V. Laudárovej, ktorá ich vyžiada na SPZ.
 Poháre a medaile zabezpečí Z. Orlovská (KV, CACT, r. CACT, CACIT, r. CACIT)

     6)   Svetová klubová výstava retrieverov  –  10.10.2009 
○ referovala Z. Orlovská a V. Valentová
○ katalóg a posudkové listy pre plemeno GR pripraví S. Hanová
○ katalóg a posudkové listy pre plemeno FCR pripraví V. Laudárová
○ katalóg a posudkové listy pre plemeno LR suky pripraví J. Černická
○ P. Feketeová zašle vyššie menovaným prázdny formulár katalógu.
○ V. Laudárová vyzdvihne na SPZ posudkové listy (8 blokov) a taktiež zašle vyššie 

menovaným.
○ Z. Merašická sa ponúkla o robenie spoločnosti a programu rozhodkyni pre 

málopočetné retrievre počas celého jej pobytu na Slovensku.

7) Vysvetlenie žiadosti o akceptáciu WT a spoluprácu.



 Ako zástupcovia podpísaných pod žiadosť o akceptáciu WT a spoluprácu 
prišli na zasadnutie výborovej schôdze Lucia Valentovičová a Tibor Pittich.

 V úvode T. Pittich poukázal na to, že názov tohto bodu je chybný a aj 
odpoveď klubu (viď predchádzajúca zápisnica – Došlá pošta bod 3 e) je nepresná, 
pretože uznanie skúšok nie je predmetom žiadosti. Rovnako nie je predmetom 
žiadosti ani priama spolupráca SRK a RS, hoci podpísaní uvádzali členstvo v 
jednotlivých organizáciach.  Ďalej poukázal na text o „diktatúre“ ako bezpredmetný, 
lebo nikto predsa nechce nikomu nič diktovať. Na záver úvodu T. Pittich požiadal o 
možnosť zverejniť celé znenie žiadosti, aby nedochádzalo k mylnému vnímaniu.

 Na dotazy členov výboru SRK, čo je teda podstatou žiadosti, T. Pittich 
uviedol, že pointa je definovaná v cieli žiadosti a teda „aby sa ľudia na oficiálnych 
klubových akciách mali možnosť zoznámiť s WT – skúškami a športom pre 
retrievre.“

 D. Valenta sa spýtal, prečo signatári žiadosti chcú duplicitu, keď na 
prezentáciu a propagáciu WT je samostatná organizácia Retriever Sport (ďalej len 
RS), ktorá sa okrem toho venuje aj tréningom WT.
T. Pittich na to odpovedal, že on nezastupuje RS, ale signatárov žiadosti.

 SRK nemá personálne kapacity, ani školených výcvikárov na WT a tak sa 
M. Marušinová pýta, kto konkrétne zorganizuje WT? 

T. Pittich nežiada, aby SRK organizoval takéto akcie, ale aby podporil WT na 
Slovensku ako také, napríklad uverejnením informácií o tréningoch, či úspechoch 
Slovákov v zahraničí na svojom klubovom webe. Chcú nájsť spoločnú cestu medzi 
členmi SRK a priaznivcami WT.

 S prezentáciou na webe a zasielaním informačnej pošty svojim členom 
výbor SRK súhlasí. T. Pittich zašle V. Laudárovej podklady, ktoré by chceli mať 
uverejnené na webe, prípadne aké informácie by chceli pridať do pošty členom SRK.

       
8) Diskusia

Treba dať urobiť dotlač publikácie „Súbor platných predpisov pre majiteľov a 
chovateľov retrieverov“ pre nových členov SRK. Odsúhlasil sa počet 200ks.

9) Záver

Schôdza bola celkovo ôsmou a treťou schôdzou výboru v roku 2009. Výbor prejednal 
najaktuálnejšie problémy a organizáciu najbližších akcií pod záštitou SRK, načrtol plán 
ďalších akcií a na záver prebehla krátka diskusia s podnetnými návrhmi. Ďalšia schôdza 
výboru SRK sa bude konať počas klubovej dovolenky s retrievermi v Trusalovej.


