
 

 

Zápisnica z výborovej schôdze SRK  

Trusalová 25. 08. 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  prítomný 

p. Viera Valentová   prítomná  

 

Program: 

1. zahájenie výborovej schôdze 

2. kontrola uznesení z poslednej výborovej schôdze 

3. prijatie nových členov 

4. došlá pošta 

5. referovanie o príprave: 

a) členskej schôdze (členovia výboru predloţia 1x výtlačok svojich správ na zaloţenie pre 

sekretariát) 

b) JSMP Trusalová – p. Štefan Janega 

c) klubovej výstavy Vyhne – p. Zuzana Orlovská 

d) klubového spravodaja – p. Viera Valentová a p. Margita Marušinová 

6. návrh na doplnenie Kontrolno-revíznej komisie SRK a konzultácia perspektívneho zloţenia 

kontrolno-revíznej komisie do budúcna 

7. rôzne 

8. uznesenia 

9. záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. zahájenie výborovej schôdze 

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

a  oboznámil s programom schôdze. 

 

2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôsdzí 

Splnené uznesenia: 

 klubová administratívna agenda SRK odovzdaná p. Vandou Gálovou a prevzatá p. Helenou 

Saganovou v auguste 2011, 

 dopracované RTG tlačivo – v súčasnej dobe posledné úpravy s konzultáciou s veterinárnymi 

lekármi, 

 p. Savka vyzvaný ku dokončeniu webovej stránky SRK, stránku nedokončí, odovzdal webový 

odkaz, kde sú uloţené ním spracované materiály, 

 oboznámenie členov klubu o novej adrese SKJ na webe SRK, 

 ţiadosť o delegovanie rozhodcov na FSMP, 

 oznámenie zmeny zástupcu SRK v kynologickej rade SPZ, 

 oznámenie stanoviska výboru SRK Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

 

Nesplnené uznesenia:   

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

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

tried, predloţiť výboru SRK; 

 

3. prijatie nových členov  

Matrikárka SRK informovala o prijatých nových členoch do SRK: Jakubiecová Silvia – 

Ruţindol, Süli Krisztina – Orci (HUN), Mičkovicová Adriana – Bratislava, Ondrejka Roman – 

Bratislava, Ing. Balkóová Edita – Kolíňany, Ing. Jarábek Michal – Marianka, Veselovská Zuzana – 

Ruţomberok, Eliáš Štefan – Sľaţany, Kiss Zoltán – Vydrany, Janek Rastislav – Stupava, Kudybová 

Andrea – Bacúch, Ing. Mária Krútelová – Bratislava, Ing. Malý Daniel – Malacky, Šutý Radoslav – 

Uhrovec, Ludhová Terézia – Zvolenská Slatina, Ing. Soldánová Andrea – Vrbové, Eliáš Ľuboš – 

Vrbové, Ing. Hudec Martin – Košice, Ing. Ţolna Miroslav – Medzilaborce, Cibulcová Rozália – 

Keţmarok, Sýkorová Janka – Bratislava, Okša Filip – Bratislava, Mladý Miroslav – Bratislava, 

Mikulejský Roman – Bratislava, Roskošová Silvia, PhD. - Bratislava, Hársová Monika – Lehota pod 

Vtáčnikom, Mgr. Hurtová Jana – Stupava, Barta Radoslav – Lastomír, Blaţeková Zuzana – Marianka, 

Polková Daniela – Kuchyňa, Polka Peter – Kuchyňa, Herdicsová Judita – Komárno, Červeňáková Soňa 

– Pliešovce, Haršáni Pavol – Tepličky, Plvanová Soňa – Malinovo, Zelenka Roman – Šenkvice, Bojová 

Dominika – Bratislava; 

Ku 25. 08. 2011 má SRK celkom 318 členov. 

 

4. došlá pošta 

a) list MVDr. Ledeckého ku tlačivám na RTG lakťov a kĺbov 

- bude spracovaná oprava tlačiva podľa pripomienok Dr. Ledeckého, opravené tlačivo s ním 

odkonzultovať a aţ potom bude preposlané ostatným veterinárnym lekárom. 

b) list Ing. Dušana Kollárika členskej schôdzi SRK 

- výbor SRK prerokoval ţiadosť Ing. Kollárika a nedoporučuje jeho opätovné prijatie do SRK, 

- list bude predloţený členskej schôdzi SRK v Trusalovej. 

c) list p. Kataríny Násadovej 

- ţiada o výnimku na párenie pre sučku ASJA spod Vartovky na párenie v roku 2012, výbor SRK list 

prerokoval a výnimku na 1 párenie v roku 2012 udeľuje.  

 



 

 

5. referovanie ku príprave  

a) členskej schôdze – členovia výboru predloţili svoje správy o činnosti za uplynulý rok na zaloţenie 

ku protokolu SRK; 

b) medzinárodné klubové JSMP Trusalová – sponzorské dary pre súťaţ sú zabezpečené, rozhodcovia 

sú zabezpečení, budú tri skupiny súťaţiacich, skúšky sú organizačne zabezpečené; 

c) klubová výstava Vyhne – areál pre výstavu zabezpečený, prenájom bude stáť 280,- €, katalóg 

zabezpečí p. Orlovská, obálku p. Marušinová a sl. Tormová, uzávierka výstavy do 5. 9. 2011, 

- p. Orlovská pripraví pre ekonómku klubu rozpisy a vyúčtovania (ako vţdy), pripraví kruhy (stoly, 

vedrá, pásky...), vedúcimi kruhov budú dievčatá ovládajúce angličtinu, bufet pre rozhodcov zabezpečí 

výstavná komisia p. Orlovskej, personál do kruhov je zabezpečený, 

- sponzoring súťaţe je zabezpečený, víťazné poháre zabezpečí p. Orlovská, 

- sl. Tormová pripraví posudkové listy a kartičky ocenení, 

- p. Marušinová – zabezpečenie darčekov pre rozhodcov a do súťaţe Dieťa a pes, 

- pozvaným rozhodcom SRK hradí letenky tu aj späť, dopravu z a na letisko a dva dni pobytu od piatku 

23. 9. do nedele 25. 9. 2011, delegáciu rozhodcov zabezpečuje p. Marušinová, 

- v piatok zabezpečí dopravu rozhodcov z letiska do Vyhní p. Marušinová, cestu späť na letisko 

zabezpečí p. Valenta, organizačné veci sa ešte upresnia podľa situácie; 

- prediskutované predmety ocenení (poháre a kokardy) – podľa finančnej náročnosti, poháre pre všetky 

ocenenia a kategórie sú značne nákladné, 

- ostatné podrobnosti ešte telefonicky dohodnú p. Orlovská, sl. Tormová, p. Marušinová a p. Valentová;  

d) klubový spravodaj 2011 – p. Marušinová s p. Valentovou informovali o výške nákladov na posledný 

spravodaj vo výške 2900,- € (veľmi drahé); z tohto dôvodu oslovili fi. Mercury, s ktorou má SRK dobré 

skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce z predchádzajúcich menších objednávok (napr. spracovávanie 

propozícií...). Pre vydanie tohto ročného spravodaja bola dohodnutá predbeţná cena vo výške 1600,- €; 

Spoluprácu zabezpečujú p. Valentová a p. Marušinová. 

e) OVVR v piatok a sobotu v Trusalovej – v piatok budú skúšajúcimi p. Janega a p. Schlumsová a v 

sobotu budú skúšať p. Valenta a sl. Tormová. 

 

6. návrh na doplnenie KRK SRK 

Predseda KRK Ing. Paulíny v predloţenej výročnej správe informoval o zloţení KRK, od 4. 12. 2010 sú 

len dvaja členovia a navrhuje doplniť do komisie ďalšieho člena p. Ing. Zuzanu Gašparovú, výbor SRK 

s tým súhlasí, tento návrh bude prednesený členskej schôdzi. 

Ďalej informoval o nedoriešení disciplinárneho poriadku SRK, s jeho spracovávaním je potrebné 

dopracovať a pripraviť aj zmenu Stanov SRK. Pokiaľ však nie je doriešený kompetenčný vzťah medzi 

SPZ a SPK, tak zatiaľ je neefektívne robiť tieto zmeny. 

 

7. rôzne 

- návrh výboru SRK členskej schôdzi: 

      - zvýšiť sumu členského príspevku a ostatných poplatkov 

      - návrh rozpočtu na rok 2011 

      - list Ing. Dušana Kollárika členskej schôdzi SRK, výbor nesúhlasí s opätovným členstvom  

        Ing. Kollárika, toto stanovisko dá odhlasovať členskej schôdzi. 

 

- návrh na klubové výstavy v roku 2012: 

      - z dôvodu efektivity sa nám viac oplatí organizovať naše výstavy popri veľkých výstavách psov,  

        navrhujeme dve výstavy: 

          - v marci v Nitre pri výstave psov, pozvaní budú zahraniční rozhodcovia, 

          - v novembri v Nitre pri výstave psov, posudzovať budú slovenskí rozhodcovia; 



 

 

      - v prípade, ţe výstava psov bude dvojdňová – poskytnú nám priestor v piatok, pokiaľ bude výstava  

        psov jednodňová – priestor nám poskytnú v nedeľu; 

 

- návrh na pracovné skúšky a výcviky v roku 2012: 

     - z dôvodu úspornosti vynakladania finančných prostriedkov hlavný výcvikár s výcvikovou komisiou 

SRK navrhli skúšky FSMP – farbiarske skúšky malých plemien, JSMP – jesenné skúšky malých 

plemien, SPR – skúšku prinášania retrieverov, NFTR – národný fieldtrial;  

   - navrhujú jarný dvojdňový víkendový výcvik – nácvik na SPR, predbeţne v apríli v Malej nad 

Hronom; 

 

- NFTR 2011 bude realizovaný v Beši, plánuje sa vypustiť 300 ks baţantov, z toho 100 ks baţantov 

zaplatí SRK; 

 

 

8. uznesenia 

1. spracovať odpovede na listy v bode Došlá pošta. 

spracuje a odošle sekretárka SRK; 

2. spracovať zmenu tlačiva na RTG kĺbov a lakťov. 

spracuje sekretárka SRK; 

3. listom oboznámiť Plemennú knihu SPZ o podmienkach chovnosti, ktoré ţiadame zapisovať do 

rodokmeňov. 

     spracuje poradkyňa chovu SRK; 

 

 

9. záver 

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


