
ZÁPISNICA 

z členskej schôdze Slovenského retriever klubu 

v Trusalovej dňa 26. 08. 2011 

 

1. registrácia – prezenčná listina, prítomných 62 členov 

 

2. zahájenie členskej schôdze – prezident SRK privítal prítomných členov SRK a predstavil 

jednotlivých členov výboru SRK a ich kompetencie v SRK 

 

3. oboznámenie s programom schôdze – odsúhlasenie programu podľa zverejnenej pozvánky 

 

4. voľby komisií a overovateľov zápisnice: 

 mandátová komisia:  1. Gabriel Lindovský 

                 2. Ľudovít Balogh  

   3. Katarína Palušková 

 návrhová komisia:   1. Ing. František Paulíny 

   2. Zuzana Veselovská 

   3. Ing. Zuzana Gašparová 

 overovatelia zápisnice: 1. Janette Vargová 

   2. Erich Humeňanský 

 

5. referovanie správ členov výboru SRK za rok 2010: 

a) správa prezidenta SRK  

- referoval činnosť výboru SRK za obdobie od členskej schôdze v auguste v Trusalovej po 

dnešnú členskú schôdzu, výbor zasadal 3x – Mankovce, Branovo, Trusalová, vyjadril 

poďakovanie fi. Royal Canin, ktorá je sponzorom SRK na výstavy a pracovné skúšky, 

informoval členov SRK o výhodách pre členov SRK poskytovaných fi. Royal Canin; 

- rekonštrukciu web stránky SRK, ktorá bola prezentovaná na členskej schôdzi v roku 2010         

v Trusalovej sa nepodarilo dotiahnuť do konca, zatiaľ spravuje web stránku sl. Veronika 

Vargová; 

b) správa ekonómky SRK 

- hospodárenie v roku 2010 bolo stratové cca 5.000,- €, avšak toto bolo vykryté ziskom z roku 

2009, kedy mal SRK v hospodárení na konci roka zisk cca 4.500,- €, podrobné údaje sú 

spracované v priloženej tabuľke v ekonomickej správe. 

- informuje o novom dodávateľovi pre vydávanie klubového spravodaja, lacnejší cca o 1.600,- €, 

dodávateľskou firmou bude fi. Mercury. 

- informuje o výdajoch a príjmoch SRK za výstavy a pracovné skúšky v roku  2010, ku dňu 

členskej schôdze máme na účte SRK sumu 6.757,- € a v hotovosti má 1.100,- € ako príjem za 

skúšky (OVVR a JSMP 2011); 

c) správa hlavného poradcu chovu SRK 

- oboznamuje členov SRK o počte vydaných odporúčaní na párenie, počte narodených šteniatok, 

počte uchovnených jedincov, počte dovezených jedincov, správa je priložená ku zápisnici. 

- odporúčania na párenie boli vydávané na žiadosť chovateľa, 

otázka Ing. Gašparová: „aký je smotanový labrador?“ 

prezident SRK: štandardná farba labradora je žltá, čierna a hnedá. 

viceprezidentka: poradkyňa chovu cez ktorého ide registrácia šteniatka – hlásenie vrhu, by mala 

upozorniť chovateľov na nahlasovanie štandardnej farby; 

d) správa výcvikára SRK 

- hodnotí celkový počet realizovaných skúšok OVVR a pracovných skúšok, výcvikové dni Gyňov 

Bernolákovo a Branovo, kvalita pripravenosti psov sa zvyšuje, zvyšujúcu sa úroveň konštatovali 



aj rozhodcovia pracovných skúšok. 

- SRK má 318 členov, pričom všetci sme buď kolektívni členovia SPZ alebo riadni členovia SPZ 

a z toho vyplýva poľovný výcvik psov, poľovné skúšky a poľovná ústroj vodičov psov na 

skúškach. 

- hodnotí jednotlivé pracovné skúšky: JSMP 2010, MVSMP 2010, NFTR 2010, FSMP 2011, 

LSMP 2011, FSD 2011 a referuje prípravu zajtrajších JSMP; ďalej hodnotí počet štartujúcich 

psov na skúškach za uplynulý rok - pracovné skúšky 100 psov a OVVR 97 psov.  

- vzhľadom na skutočnosť, že nájsť vhodný revír na výcvik a skúšky je čoraz ťažšie, apeluje na 

členov SRK, kto môže zorganizovať ponúknutie poľovného revíru pre výcvik psov a skúšky SRK, 

  viceprezidentka: ona môže vybaviť ich revír kedykoľvek, 

- predložil členom SRK návrh výcvikov a skúšok na rok 2011 -  4x pracovné skúšky a OVVR 

podľa potreby, 

- ďakuje výcvikárom SRK za prípravu skúšok a členom SRK, ktorí sa podieľali na príprave 

skúšok; 

e) správa matrikárky SRK 

- agendu matriky prevzala po Ing. Petre Feketeovej dňa 4. 12. 2010, ku aktuálnemu dátumu má 

SRK 318 členov; informovala o počte členov SRK prijatých a odídených zo SRK, ich územné 

rozdelenie podľa pobytu na jednotlivé kraje a rozdelenie členov podľa plemien psov; 

f) správa predsedu kontrolno-revíznej komisie SRK 

- komisia pracovala v trojčlennom zložení do 4. 12. 2010 – p. Saganová prevzala funkciu 

sekretárky SRK po p. Galovej, odvtedy sú dvaja členovia, je potrebné doplniť jedného člena KRK 

na dnešnej schôdzi. 

- informuje o činnosti KRK, kontrole dokladov, kontrole došlej pošty, kontrole knihy príjmov a 

výdavkov  a účasti členov KRK na rokovaniach výboru SRK; činnosť KRK smeruje ku prevencii 

zamedzenia vzniku netransparentných situácií; 

- SRK nenadobudol žiadny investičný majetok, uznesenia KRK boli splnené okrem vypracovania 

disciplinárneho poriadku – toto si však vyžaduje zmenu stanov SRK, táto úloha zostáva do 

budúceho obdobia; 

- v roku 2010 neboli zistené žiadne porušenia predpisov a postupov podľa stanov SRK, neboli 

zistené žiadne porušenia finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite; 

- za tretieho člena KRK navrhuje Ing. Zuzanu Gašparovú. 

prezident:  v  súčasnej dobe počkáme na zmeny v SPZ a SPK a apotom by sme predložili zmenu 

stanov SRK a aj návrh disciplinárneho poriadku. 

- hlasovanie za novú členku KRK Ing. Zuzanu Gašparovú,  

ZA: 44 členov,  

PROTI: 0 členov,  

ZDRŽALO SA: 7 členov,  

Ing. Gašparová bola zvolená; 

g) správa redaktorky SRK 

- s vydaním spravodaja za rok 2010 boli veľké problémy, preto bola oslovená fi. Mercury, viď 

zápis vyššie. 

 

6. návrhy výboru SRK členskej schôdzi 

1. návrh rozpočtu na rok 2011 – nemáme našetrené, hospodárime s vybratými peniazmi na 

členských poplatkoch, doteraz realizované akcie boli zhruba vyrovnané, výbor predkladá návrh 

na vyrovnaný rozpočet, 

hlasovanie za návrh rozpočtu na 2011, 

ZA: 51 členov,  

PROTI:  0 členov,  

rozpočet na rok 2011 schválený. 



2. návrh zmeny členských poplatkov od roku 2012 – o konkrétnych poplatkoch informuje 

ekonómka SRK, ide o zvýšenie do +3,- € (zaokrúhlenie doterajších súm), 

hlasovanie o zmene poplatkov,  

ZA:  47 členov,  

PROTI:  4 členovia,  

zmena poplatkov schválená. 

 

7. diskusia 

prezident SRK: 

- oboznámil členov SRK s listom Ing.Dušana Kollárika, ktorým žiada o obnovenie členstva          

v SRK, prečítal celý list. 

- Ing. Kollárik bol naposledy v roku 2009 členom kontrolno-revíznej komisie, následne bol zo 

SRK vylúčený, členom SRK bol už 2-krát. 

- predniesol členom SRK okolnosti, za ktorých Ing. Kollárik svojvoľne vystupoval pred cudzími 

subjektami ako v mene SRK, pričom nebol na toto výborom SRK splnomocnený – následne bol 

zo SRK vylúčený. 

- členovia SRK vzali list na vedomie bez kladného ohlasu, žiadosť o prijatie Ing. Kollárika do 

SRK sa nebude ďalej riešiť. 

 

p. Kúdelová – podáva návrh, aby z dôvodu úspornej ekonomickej situácie SRK, zverina s ktorou je 

vykonávaný klubový výcvik bola spoplatnená, kto s ňou cvičí, uhradí symbolický poplatok, 

 

p. Magoč – podáva návrh, aby zahraniční chovatelia svoju inzerciu na našej webovej stránke mali 

spoplatnenú, tiež dáva podnet, aby hodnovernosť podávaných inzerátov bola preverená, 

 

výcvikár SRK – prácu so zverinou robiť postupne so psíkmi, ktoré už majú skúsenosť s aportom 

zvládnutú 

 

prezident SRK – podáva návrh dať do skúšobného poriadku OVVR prácu s dummy a so zverinou a 

osobitne to ohodnotiť, 

 

sl. Guzanová – je v záujme majiteľov psov, aby psíky riadne cvičili s dummy alebo so zverinou, nie 

s paličkami a inými nevhodnými na to neurčenými predmetmi, 

 

p. Humeňanský – vo svojom obchode so psími potrebami je ochotný vykalkulovať ústretové ceny 

pre členov SRK, nájdete na adrese: www.kostickovyobchod.sk, 

 

Návrh:  

zmeniť skúšobný poriadok OVVR, slovo „predmet“ nahradiť špecifikáciou „dummy, dummy 

kožušinový alebo zver s minimálnou hmotnosťou  500 gramov“. 

Hlasovanie o návrhu:  

ZA:  49 členov,  

PROTI: 0 členov,  

ZDRŽALI SA: 2 členovia. 

Zmena bola schválená. 

 

sl. Guzanová – navrhuje zmeniť skúšobné poriadky pracovných skúšok, aby tam nebola disciplína 

so živou mačkou (odvaha) a navrhuje spracovať skúšobné poriadky podľa anglických pravidiel, 

 

výcvikár SRK (odpoveď) – návrhy nových skúšobných poriadkov sú spracované už od minulého 

roka, v apríli tohto roku ich mali so sebou p. Valenta, p. Marušinová a p. Janega na rokovaní 

kynologickej rady SPZ, ale prezident SKJ trval na tom, aby retrievery boli naďalej skúšané podľa 



skúšobných poriadkov malých plemien, aj keď podľa poľovnej vyhlášky sú retrievery uznané ako 

samostatná skupina. Kynologická rada SPZ trvá na poľovnom výcviku v SRK, keďže náš klub je 

členom SPZ. 

 

8. správy komisií 

- mandátová komisia – správa priložená ku zápisnici 

- návrhová komisia – prednesená správa, uznesenia priložené ku zápisnici. 

 

9. záver schôdze 

Prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

Zapísala: Helena Saganová 

 

Zápisnicu svojimi podpismi overili: p. Janette Vargová v.r. 

                                 p. Erich Humeňanský v.r. 

 

 

Správa návrhovej komisie 

 

Členská schôdza: 

 

- vzala na vedomie prednesenie správy, 

 

- zvolila do funkcie člena kontrolno-revíznej komisie SRK Ing. Zuzanu Gašparovú, 

 

- odsúhlasila návrh rozpočtu klubu na rok  2011, 

 

- odsúhlasila návrh zmeny poplatkov od roku 2012, 

 

- odporučila pre OVVR zmenu „predmet“ nahradiť špecifikáciou „dummy, dummy kožušinový alebo 

zver s minimálnou hmotnosťou  500 gramov“, 

 

- bola informovaná o liste Ing. Kollárika bez pozitívneho ohlasu. 

 

Správu návrhovej komisie svojimi podpismi overili: 

Ing. František Paulíny v.r. 

Ing. Zuzana Gašparová v.r. 

Zuzana Veselovská v.r. 


