
Zápisnica z výborovej schôdze SRK 

Malá nad Hronom 21. 04. 2012 

 

 

Prezenčná listina: 

MVDr. Dušan Valenta  prítomný 

p. Zuzana Orlovská  prítomná 

Mgr. Helena Saganová  prítomná 

p. Margita Marušinová  neprítomná 

p. Edita Schlumsová  prítomná 

p. Štefan Janega  prítomný 

sl. Ivana Tormová  prítomná 

Ing. František Paulíny  neprítomný – ospravedlnený     

p. Juraj Straka  prítomný (náhradník za predsedu KRK SRK)  

 

 

Program: 

1. otvorenie rokovania 

2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 

3. prijatie nových členov 

4. došlá pošta 

5. príprava plánovaných klubových akcií: 

- klubová výstava retrieverov Bratislava   

- príprava OVVR Bernolákovo a Velčice 

- príprava KFSMP Velčice   

6. rôzne 

7. uznesenia 

8. záver 

 

 

 otvorenie rokovania 

Prezident SRK DušanValenta otvoril rokovanie výborovej schôdze, privítal prítomných členov 

výboru a  oboznámil s programom schôdze. 

 

 kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 

 uznesenia z výborovej schôdze v Beši – splnené 

 

 prijatie nových členov   

Ján Chálka – Luhyňa, Valéria Madolová – Vráble, Ing. Pavel Ďalog – Golianovo, PaedDr. Renáta 

Lörinczová – Prešov, Barbora Gromová – Bratislava, Ing. František Klučka – Iža, Daniela 

Haladová – Hrnčiarovce n/ Parnou, Ing. Jana Partiková – Martin, Ing. Peter Groidl – Marianka, Ing. 

Marián Vilim – Trakovice, Samuel Mega – Dunajská Lúžna, Andrea Martykánová – Oščadnica, 

Ing. Igor Gavula – Sobrance, Tomáš Gubala – Boheľov, Tomasz Kliś – Bielsko Biala (PL), Jana 

Čulíková – Krupina, Mgr. Monika Koprdová – Branč, Dr. József Hazafi – Cegléd (HU), Imre Fülöp 

– Budapest (HU), Ing. Eva Kyseľová – Vráble, Beata Králiková – Galanta, Ing. Daniel Kardoš – 

Stupava, Milota Kardošová – Stupava, Zsuzsanna Szbestyén – Szalafó (HU), Andrea 

Novisedláková – Bratislava, Ing. Eva Tománeková – Zvončín; 

celkom členov SRK ku dňu 21. 04. 2012 je 264.   

 



 došlá pošta 

 list zo Slovenskej kynologickej jednoty – potvrdenie priestoru pre usporiadanie klubovej 

výstavy retrieverov 11. mája 2012, kontaktné osoby a čísla odovzdané sl. Ivane Tormovej, výbor 

vzal list na vedomie, 

 list od p. Ing. Dušana Kollárika zo dňa 2. 1. 2012, žiadosť o znovuprijatie za člena SRK, 

výbor prerokoval žiadosť  p. Ing. Kollárika so záverom, že nesúhlasí s jeho znovuprijatím do 

členstva Slovenského retriever klubu (okolnosti jeho vylúčenia sú uvedené na webovej stránke 

SRK v zápisnici z členskej schôdze SRK v Trusalovej dňa 28. 8. 2009, bod 7.7;); 

 

 príprava plánovaných klubových akcií 

 Klubová výstava retrieverov Bratislava  

- patronát nad zabezpečením a vykonaním výstavy má sl. Ivana Tormová, rozhodcovia potvrdili 

účasť, majú zabezpečené letenky, personál na výstavu má zabezpečený, stan dodá p. Zuzana 

Orlovská,  

- prihlásených ku 21. 4. 2012 je cca 90 psov,  

- na výstave budú udeľované kokardy (finančne výhodnejšie), na kokarde bude logo SRK a dátum 

výstavy, na stuhe bude uvedené čo pes získal, 

- pre zadanie titulov BIS a BIS junior budú udeľované poháre, pre súťaž deti a pes budú 

zabezpečené sladkosti,  

- servis pre kruhy je zabezpečený (vedrá s vodou, hygienické prostriedky pre rozhodcov, tabule...), 

- zabezpečené sú drobné prezenty pre rozhodcov; 

 OVVR Bernolákovo a Velčice 

- Bernolákovo – OVVR sa budú konať podľa plánu 1. 5. 2012, skúšať budú p. Dušan Valenta a sl. 

Ivana Tormová, 

- Velčice – OVVR sa budú konať podľa plánu 26. 5. 2012, skúšať budú prítomní členovia výboru 

SRK, 

pre obidve skúšky zabezpečenie na mieste. 

 KFSMP Velčice 

- prihlášky prijíma p. Štefan Janega, udeľovaný bude titul Klubový víťaz, limit počtu prihlásených 

psov na skúšku = minimálne 8 psov, skúšky sú otvorené aj pre iné plemená; 

 

 rôzne 

- výbor SRK prerokoval žiadosť p. Josefa Mravíka o súhlas ku akreditácii posudzovania plemien 

psov zastrešených v SRK – výbor SRK súhlasí, 

- spolupráca s firmou Mercury pri vydávaní posledného spravodaja bola dobrá, 

- prediskutovaná predpríprava špeciálnej výstavy retrieverov plánovanej na november 2012, 

zabezpečovať by to mala p. Zuzana Orlovská, klub zvažuje rozhodcov zo SR a ČR, 

- prediskutovaná príprava propozícií na dovolenku s retrieverom Trusalová 2012, 

poradkyňa chovu informovala o stave dopĺňania databázy psov zastrešených v SRK, dopĺňa sa 

postupne, stále je to v štádiu vývoja, uvažuje sa nad zriadením galérie šampiónov, pracuje na 

príprave databázy nakrytých súk a narodených šteniatok ako služba pre chovateľov zastrešených v 

SRK, 

 

 uznesenia 

- spracovať a odoslať odpoveď p. Josefovi Mravíkovi 

T: ihneď, vybaví sekretárka SRK  

- spracovať a odoslať odpoveď p. Ing. Dušanovi Kollárikovi 

T: po schválení zápisnice vybaví sekretárka SRK 



 

 záver 

Prezident SRK ukončil rokovanie a poďakoval členom výboru SRK za účasť. 

 

Zapísala: Helena Saganová, sekretárka SRK 

 

- - - - - - -  

Doplnok zápisnice dňa 03. 05. 2012: 

- bod 4, druhý odsek tejto zápisnice, opravený zápis – vymazané slovo „opätovné“ vylúčenie, išlo 

o prvé vylúčenie p. Ing. Dušana Kollárika zo Slovenského retriever klubu. 

- za pisársku chybu sa sekretárka SRK p. Ing. Dušanovi Kollárikovi ospravedlňuje; 

Zapísala: Helena Saganová, sekretárka SRK 

 

 


