
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 13. novembra 
2010 o 10:00 hodine v Bernolákove. 

 
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 2010: 

a.)Špeciálna výstava retrieverov – 19.11.2010 - Nitra 
b.)NFT – 4.12.2010 - Mankovce 

6) Spravodaj SRK – spracovanie v budúcom roku 
7) Diskusia 
8) 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, 

 
Prezenčná listina 

konania výborovej schôdze SRK 
Bernolákovo – 13.11.2010 

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_____________________ 

 
Zápisnica z výborovej schôdze SRK 
 
Bernolákovo – dňa 13.11.2010 
 
1) Zahájenie výborovej schôdze 
Prezident SRK, Dušan Valenta zahájil výborovú schôdzu a všetkých prítomných oboznámil 
s programom a priebehom. Prítomní boli: celý výbor SRK a ďalej bol prítomný predseda kontrolno-
revíznej komisie p. Paulíny. 

 
 



2) Prijatie nových členov 
Jednohlasne bolo prijatých 15 nových členov a to menovite: 
Mária Cocherová – Braislava, Veronika Palušková – Nitra Janíkovce, Ladislav Petrovič – Skýcov, Miroslav 

Hudák, Viera Gáťová – Bratislava, Mariana Kušková – Bratislava, Ladislav Meszáros – Nové Zámky, Renáta 
Meszárosová – Nové Zámky, Oľga Kocánová – Rišňovce, Ján Cepo – Nové Zámky, Adriana Martonková – 

Výčapy Opatovce, Alena Kľučková – Ružomberok, Maria Ulrichová- Zacharová – Bratislava, Stanislav Kľučka 

– Ružomberok, Ľuboš Kriko - Prievidza. 

Celková členská základňa je 318 členov. 

 
3) Došlá/prijatá pošta 
Od poslednej výborovej schôdze nebola prijatá žiadna pošta. 

 
4) Kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze konanej  
dňa 26. 08. 2010 v Trusalovej 
- Všetky uznesenia z predchádzajúcej výborovej schôdze sú splnené. 

 
5) Upresnenie akcií na rok 2010: 
 
a) Národný Field Trial – Mankovce – 4.12.2010 

Referoval Štefan Janega. Všetko je zabezpečené okrem delegovania rozhodcov. Zoznam zašle Š. 
Janega Vande Laudárovej mailom, ktorá ich vyžiada u SPZ. 
 
b) Špeciálna výstava retrieverov – Nitra – 19.11.2010 

Referovala Zuzana Orlovská. 
Všetko je zabezpečené, personál dorieši Gitka Marušinová (1 chlapec a 3 dievčatá ešte). Do 
rodokmeňov bude zapisovať p. Martinková. Kruhy sú v hale M4. Personál má zraz o 9:00 hod,      
o 10:00 začína príjem psov a o 12:00 posudzovanie. 
Ďalej sa dohodlo konkrétne technické zabezpečenie, teda kto čo prinesie – rozpis podobný ako po 
minulé roky. 
Riaditeľ výstavy – Dušan Valenta, katalóg má na starosti Petra Feketeová, kartičky s titulmi zo SKJ 
prinesie Vanda Laudárová (počty jej pošle Zuzana Orlovská mailom), registráciu na výstave bude 
robiť Vanda Laudárová s pomocou prítomného personálu. 

 
6) Spravodaj SRK v roku 2011 
Spravodaj aj v budúcom roku pripraví p. Viera Valentová s pomocou p. Margity Marušinovej, ktorá 
bola prizvaná do redakčnej rady. Uviesť aj na web. Bol prednesený návrh návrh, že by bol 
spracovaný na CD nosiči a tak rozoslaný členom, ale návrh nebol doriešený a ostáva do budúcna. 
Nateraz bude spravodaj v klasickej tlačenej forme. 

 
7) Diskusia 
Ekonómka SRK p. Margita Marušinová do najbližšej výborovej schôdze spracuje zhodnotenie akcií 
SRK za rok 2010 z finančného hľadiska a toto prednesie ostatným členom výboru. Je potrebná 
zmena názvu SRK, resp. zjednotenie názvov na úradoch a v stanovách. Dušan Valenta a Margita 
Marušinová sa dohodnú na spôsobe a čase realizácie tohto zjednotenia. Originál z poslednej 
členskej schôdze im odovzdá pre tieto účely V. Laudárová. 
Výbor rozhodol o znížení preplácania km na 0,20 eura zo súčasných 0,25 eura na km. 
Preberala sa možnosť zriadiť do budúcna chovateľskú komisiu. 
Výbor obdržal tlačivo na vyhodnotenie RTG od MVDr. Ledeckého. Prvá strana je v slovenskom 
jazyku, druhá v strana v anglickom jazyku. Tlačivo treba upraviť, doplniť názov SRK a rozoslať 
odporúčaným veterinárom. Tlačivo upraví V. Laudárova, originál jej pošle D. Valenta. Rozpošle ho 
sekretárka SRK. 
F. Paulíny odprezentoval ako používať novozakúpený megafón pre SRK. 



Sekretárka SRK požiada Veroniku Vargovú v mene SRK o zálohovanie starého webu SRK na CD 
alebo DVD nosič. 
Petra Feketeová a Vanda Laudárová oznámili výboru SRK svoje odstúpenie z funkcií z osobných 
dôvodov. Výbor ich oznámenie prijal a navrhol na miesto sekretárky p. Helenu Saganovú a na 
miesto matrikárky sl. Ivanu Tormovú. Obidve boli schválené a svoje pozície vo výbore SRK 
prevezmú na mimoriadnej výborovej schôdzi SRK dňa 4.12.2010 v Mankovciach. 
V rámci diskusie sa prebral aj kalendár plánovaných akcií na rok 2011, ktorý tvorí samostatnú 
prílohu tejto zápisnice. 

 
8) Záver 
Schôdza bola poslednou riadnou schôdzou v roku 2010. 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 bude 
mimoriadna schôdza naplánovaná na 4.12. 2010 v Mankovciach. 


