
Zápisnica z výborovej schôdze SRK  

Branovo 30. 04. 2011  

 

 

Prezenčná listina: 

MVDr. Dušan Valenta  prítomný 

p. Zuzana Orlovská   prítomná 

Mgr. Helena Saganová  prítomná 

p. Margita Marušinová  prítomná 

p. Edita Schlumsová   prítomná 

p. Štefan Janega   prítomný 

sl. Ivana Tormová   prítomná 

Ing. František Paulíny  neprítomný – ospravedlnený 

p. Vanda Gálová   neprítomná – ospravedlnená  

 

Program: 

1. zahájenie výborovej schôdze 

2. kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze 

3. prijatie nových členov 

4. došlá pošta 

5. referát ku pripravovaným klubovým akciám: 

a) klubová výstava 13.5.2011 – referuje p. Zuzana Orlovská 

b) najbliţšie klubové skúšky – referuje p. Štefan Janega 

6. diskusia 

7. uznesenia 

8. záver 
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1. zahájenie výborovej schôdze 

Prezident SRK Dušan Valenta zahájil rokovanie výborovej schôdze, privítal prítomných členov 

výboru a zároveň ospravedlnil neúčasť pozvaných Ing. Františka Paulínyho a p. Vandy Gálovej. 

Prítomných oboznámil s programom schôdze. 

 

2. kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze 

Nesplnené uznesenia z predchádzajúcich schôdzí: 

 nebolo splnené odovzdanie archívnej agendy SRK (Mankovce 04. 12. 2010), prebehne v prvej 

polovici mája 2011; 

 nebolo dopracované klubové tlačivo na RTG (Trusalová august 2010), prebehne v máji 2011; 

 nebola vykonaná aktualizácia webovej stránky SRK, ktorej návrh prezentoval p. Boris Savka 

na členskej schôdzi v Trusalovej v auguste 2010, p. Savka bude vyzvaný k jej dokončeniu; 

 

3. prijatie nových členov  

Matrikárka SRK informovala o prijatých nových členoch do SRK: Balázsy Zsófia – Komárno, 

Bc. Čuperková Diana – Bratislava, Ďurka Marek – Ţilina, Gyurász Erzsébet Krisztina – HUN, 

Hrajnoha Peter – Šaľa, Mgr. Hrajnohová Michaela – Šaľa, Mgr. Chovancová Beata – Cígeľ, PhDr. 

Hrisenková Gabriela – Medzilaborce, Karas Ivan – Palárikovo, Ing. Košinárová Ţofia – Zamarovce, 

Mgr. Krošlák Peter – Topoľčany, Magoč Roman – Ţilina, Murár Ján – Malý Krtíš, Murárová Boţena 

– Veľký Krtíš, Mgr. Musilová Beata – Zálesie, Páll Marián – Ivachnová, Bc. Pállová Silvia – 

Ivachnová, Príslupský Peter – Prešov, Mgr. Púchovská Anita – Banská Bystrica, Ing. Sebök Pavol – 

Dunajská Streda, Ing. Sebök Csonga Zuzana – Dunajská Streda, Sebök Mark – Dunajská Streda, 

Simonová Gabriela – Vrakúň, Mgr. Slezáková Katarína – Modra, Mgr. Stajančová Katarína – 

Bratislava, Bc. Ivan Šiška – Unín, Ing. Tiefenbacher Ján – Ţilina, Tomečková Lenka – Smiţany, 

Vitteková Katarína – Bíňovce, Vetríková Magdaléna – Rovinka, Zalka Robert – Čiliţská Radvaň, Ing. 

Ţúbor Ivan – Bratislava; 

Ku 30. 04. 2011 má SRK celkom 280 členov. 

 

4. došlá pošta 

a) list zo dňa 20. 04. 2011, od: SPZ Bratislava, kynologický odbor, vec: prezentácia poľovníckej 

kynológie na CVPP 2011; 

 v dňoch 15. aţ 19. júna 2011 SPZ a SPK usporiadajú celoštátnu výstavu Poľovníctvo a príroda 

2011,  

 SRK bol oslovený na zriadenie vlastného stánku a prezentácie na výstave, prihlášku 

s konkrétnymi údajmi predloţiť do 30. 04. 2011, 

 vzhľadom na krátkosť času, výbor SRK vzal list na vedomie, zaloţený v klubovej pošte; 

b) pozvanie na rokovanie kynologickej rady SPZ, informácie z jej rokovania dňa 09. 04. 2011: 

 výška príspevku zo SPZ pre SRK v roku 2011 ostáva vo výške 498,- €, 

 v rámci FCI do komisie za prinášače, SRK potrebuje nájsť svojho zástupcu, ktorý v anglickom 

jazyku zvláda aj odbornú terminológiu z oblasti výcviku psov, následne ho bude moţné 

prihlásiť na semináre FCI v roku 2012, 

 na výstavách psov a aj na pracovných skúškach sa zo strany FCI bude prísnejšie posudzovať 

agresivita psa alebo jeho bojazlivosť, takýto pes bude z výstavy alebo zo skúšky vylúčený. FCI 

upozorňuje chovateľov, aby psov s takýmito vlastnosťami nepúšťali ďalej do chovu, 

 FCI tieţ upozorňuje chovateľov na celkový výskyt slabšej spodnej čeľusti u psov, resp. na 

nepomer medzi spodnou a hornou čeľusťou – tzv. „slabá papuľa“, takýchto psov tieţ nepúšťať 

ďalej do chovu, 

 v rámci SKJ došlo ku presťahovaniu do ďalších priestorov, agendy sú rozdelené nasledovne: 

 poľovná kynológia a vybavovanie rodokmeňov ostáva na adrese: 

ul. Štefánikova č. 10, Bratislava 

 agenda výstavníctva je na novej adrese: 

ul. Furmanská č. 9, Bratislava 
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 FCI avizuje vykonávanie zvýšenej kontroly prísneho zákazu predaja šteniatok cez 

priekupníkov, chovateľ musí podpísať rodokmeň a uviesť konkrétneho (konečného) majiteľa, 

nového majiteľa – nadobúdateľa šteniatka musí zapísať na zadnej strane rodokmeňa a chovateľ 

sa musí podpísať, 

 skúšobné poriadky v rámci FCI so zadávaním titulu CACIT musia byť homologované do 

konca roka 2012. Skúšobný poriadok, ktorý do konca roka 2012 nebude homologovaný – 

preloţený do anglického jazyka a schválený na FCI, tak zanikne. SRK trvá na vlastných 

skúšobných poriadkoch (ustanovenie § 73 ods. 5 písm. f) vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve). Do konca roka 2011 nám platia skúšky so 

zadávaním titulu CACIT bez homologizácie.  

 od 01. 07. 2011 má byť povinné čipovanie psov v rámci Európskej únie a FCI. Šteniatko 

s pôvodom v Slovenskej republike, ktoré bude predané v SR – stačí len tetovanie. Ak bude 

šteniatko predané mimo SR – bude povinné jeho čipovanie. 

 

5. referát ku pripravovaným klubovým akciám 

a) klubová výstava 13.5.2011 – referuje p. Zuzana Orlovská 

 informovala o stave prípravy výstavy, zabezpečená je účasť MVDr. Fagu  pre vyšetrenia očí, 

dohodnutá cena vyšetrenia psa 25,- €,  

 dohodnuté podrobnosti ohľadne kúpy víťazných pohárov a medailí – zabezpečí p. Orlovská, 

sponzoring – zabezpečí p. Valenta, spracovanie katalógu – zabezpečí sl. Tormová, 

 dohodnuté ostatné organizačné podrobnosti, 

 pre zabezpečenie práce v kruhu je potrebné zakúpiť do majetku SRK predlţovací elektrický 

kábel; 

b) najbliţšie klubové pracovné skúšky – referuje p. Štefan Janega 

 klubové farbiarske skúšky malých plemien – 21. 05. 2011, zadávanie titulu CACT, res. CACT, 

štartovné 25,- €, môţe štartovať 16 psov, otvorené skúšky aj pre iné plemená psov, bez nároku 

na zadanie titulu, 

 klubové lesné skúšky malých plemien – 22. 05. 2011, zadávanie titulu CACIT, res. CACIT, 

CACT, res. CACT, štartovné 30,- €, môţe štartovať 16 psov, otvorené skúšky aj pre iné 

plemená psov, zadanie titulu CACT a res. CACT pre plemeno, 

 obidve skúšky sa konajú vo Velčiciach, propozície na skúšky sú uţ na webovej stránke SRK, 

 revír pre konanie skúšok poskytne p. Vladimír Paluška, 

 výcvikári SRK zabezpečia prípravu terénu na skúšky uţ v piatok 20. 05. 2011,  

 zabezpečená je účasť rozhodcov, ešte je potrebné vyţiadať od SPZ ich delegáciu, 

 strava pre vodičov psov je zabezpečená, zabezpečenie ubytovania je ešte v rokovaní; 

 

6. diskusia 

 hľadá sa člen SRK, resp. niekto zdatný v anglickom jazyku, aby na webstránke FCI našiel 

a preloţil skúšobné poriadky pre retrievery, aby sme ich mohli prevziať a prihlásiť sa ako klub 

v FCI; 

 výbor rozhodol o výmene zástupcu za SRK v kynologickej rade SPZ, za MVDr. Danielu 

Bartošovú bola schválená p. Margita Marušinová; 

 na základe zvýšenia cien PHM, výbor rozhodol o zvýšení účtovného za 1 km na pôvodnú cenu 

z 0,23 € na 0,25 €; 

 prerokovaný návrh bonitácie psov a zatriedenie chovných psov do tried podľa počtu a náročnosti 

absolvovaných skúšok; 

 na základe poţiadania z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o vykonanie krytia našimi 

psami, poradkyňa chovu SRK bude individuálne schvaľovať krytie našimi psami pre účely únie;  
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7. uznesenia 

a) urobiť na webovej stránke odkaz s moţnosťou prekliknutia na jednotlivé adresy SPZ podľa 

poţadovanej problematiky  

 poľovná kynológia a vybavovanie rodokmeňov ostáva na adrese: 

ul. Štefánikova č. 10, Bratislava 

 agenda výstavníctva je na novej adrese: 

ul. Furmanská č. 9, Bratislava 

- vykoná webmasterka SRK, podklady zašle sekretárka SRK; 

b) listom oboznámiť SKJ o podmienkach chovnosti, ktoré ţiadame zapisovať do rodokmeňov, 

- vykoná sekretárka SRK; 

c) dopracovať klubové tlačivo RTG, 

- vykoná sekretárka SRK; 

d) na SPZ poslať mailom aj riadnou poštou ţiadosť o delegovanie rozhodcov na klubové FSMP 

a klubové LSMP,  

- vykoná sekretárka SRK; 

e) oznámiť na SPZ zmenu zástupcu za SRK v kynologickej rade SPZ, 

- vykoná sekretárka SRK; 

f) pripraviť a spracovať konkrétny návrh systému bonitácie psov a zatrieďovanie chovných psov do 

tried, predloţiť ho členom výboru SRK, 

- pripraví hlavný výcvikár SRK spolu s poradkyňou chovu SRK do najbliţšieho zasadnutia 

výborovej schôdze SRK; 

g) oznámiť únii nevidiacich a slabozrakých stanovisko výboru SRK 

- vykoná sekretárka SRK; 

h) vyzvať p. Savku ku dokončeniu novej webovej stránky SRK, 

- vykoná sekretárka SRK; 

 

8. záver 

Prezident SRK ukončil rokovanie výborovej schôdze SRK a poďakoval prítomným za účasť. 


