
Zápisnica z výborovej schôdze SRK 

Beša 15. 12. 2012 

 

 

Prezenčná listina 

členovia výboru SRK: 

MVDr. Dušan Valenta  prítomný 

p. Zuzana Orlovská  prítomná 

Mgr. Helena Saganová  prítomná 

p. Margita Marušinová  prítomná 

p. Edita Schlumsová  neprítomná - ospravedlnená   

p. Štefan Janega  prítomný 

sl. Ivana Tormová  prítomná 

kontrolno-revízna komisia SRK: 

Ing. František Paulíny  neprítomný – ospravedlnený     

Ing. Zuzana Gašparová  neprítomná 

Juraj Straka   neprítomný 

 

 

Program: 

1. otvorenie rokovania 

2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 

3. prijatie nových členov 

4. došlá pošta  

5. príprava plánovaných klubových akcií v roku 2013: 

- príprava KVR Nitra  

6. prerokovanie nových kynologických predpisov SKJ a SPZ 

7. rôzne 

8. uznesenia 

9. záver 

 

 

 otvorenie rokovania 

Prezident SRK MVDr. Dušan Valenta otvoril rokovanie výborovej schôdze, privítal prítomných 

členov výboru a  oboznámil s programom schôdze. 

 

 kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 

 uznesenia z výborovej schôdze v Trusalovej – splnené 

 

 prijatie nových členov   

Mgr. Alžbeta Palacková - Bratislava, Petra Žárska Podušelová - Martin, Ing. Jana Hodeková - 

Marianka, Mgr. Miroslava Bielopotocká - Vrútky, Veronika Macáková - Brezno; 

celkový počet členov SRK ku dňu 15. 12. 2012 je 285;  

 

 došlá pošta 

 list od p. Ing. Rastislava Mirgusa z Čane, žiadosť o udelenie výnimky na predĺženie 
chovnosti sučky labrador retrievera Cloudine Queen of Hunting Ground, SPKP 2535, nar. 5. 9. 

2004. Výbor žiadosť p. Ing. Mirgusa prerokoval a výnimku na predĺženie chovnosti udeľuje na 

obdobie roka 2013. Žiadateľ bude upovedomený listom. 



 mailový list od p. Silvie Hanovej, navrhuje schváliť finančné odmeny pre organizačné tímy 

výstav organizovaných Slovenským retriever klubom, za konkrétne úkony pri príprave výstavy. 

Výbor návrh prerokoval a uzniesol sa na odmenách: 

a) odmena pre osobu, ktorá zostavuje katalóg ....0,50 € za každého prihláseného psa/sučku, 

b) spracovanie návratiek prihlášok .....................0,25 € za každú spracovanú návratku, 

c) vypisovanie posudku psa/sučky .....................0,25 € za posudok; 

Odmeny budú vyplácané v hotovosti ihneď po zrealizovaní výstavy. 

 

 príprava plánovaných klubových akcií: 

 KVR Nitra (február 2013) 

- konkrétne prípravy sa budú riešiť v januári 2013, tak isto sponzoring výstavy; výbor SRK už do 

termínu tejto akcie nezasadne, riešiť sa bude všetko telefonicky;  

 

 prerokovanie nových kynologických predpisov SKJ a SPZ 

- výbor SRK v termíne do 30. 11. 2012 predložil na SPZ pripomienky ku novým kynologickým 

predpisom - Chovateľskému a zápisnému poriadku SKJ, navrhovaná účinnosť od 1. 1. 2013; žiadali 

sme o ustanovenie tzv. prechodného obdobia do konca roka 2013, tak aby sme mohli členskou 

schôdzou SRK reagovať na tento nový poriadok a prispôsobiť stanovy SRK zastrešujúcej 

organizácii; Z nového chovateľského a zápisného poriadku vyplýva aj potreba stanoviť nový cenník 

pre chovajúcich nečlenov klubu, nakoľko bude možné chovať psíky aj bez povinného členstva v 

klube, avšak klub pre príslušné plemeno bude dávať záruku za regulérnosť a správnosť chovu. 

Tieto skutočnosti je potrebné zapracovať do stanov SRK v súlade s Chovateľským a zápisným 

poriadkom SKJ. K tejto problematike bude v januári ešte zasadať kynologická rada SPZ. 

- výbor SRK ďalej navrhoval, aby rozhodcovia - čakatelia boli navrhovaní aj z kynologických 

klubov a nie len cez základné okresné organizácie SPZ, ako to je doteraz, nakoľko kynologické 

kluby poriadajú väčšie množstvo skúšok ako tieto organizácie.  

SPZ vzalo pripomienky na vedomie. 

- vzhľadom na skutočnosť, že na tomto rokovaní výboru nie je prítomná poradkyňa chovu p. Edita 

Schlumsová, je potrebné, aby k tejto veci zaujala stanovisko a spracovala návrh systému kontroly 

chovov u nečlenov SRK, prípadne zriadenie komisie pre kontrolu chovov, stanovenie zmluvných 

podmienok, ktoré bude nečlen klubu povinný dodržať, ak má záujem na tom, aby šteniatka z jeho 

chovu mali vydávané rodokmene;  

- ekonómka SRK pripraví návrh cenníka za jednotlivé úkony vykonané klubom pre členov klubu a 

pre nečlenov klubu. 

 

 rôzne 

- výbor SRK schválil jednorazovú finančnú odmenu vo výške 40,- € pre každého člena výboru, ako 

paušálna náhrada za používanie vlastných mobilov a vlastných prostriedkov pri vybavovaní 

klubových záležitostí v roku 2012 (organizovanie výstav, pracovných skúšok, vybavovanie revírov, 

komunikácia s SPZ, SKJ, kynologickou radou SPZ a vybavovanie ďalších záležitostí pre klub).  

- vzhľadom na skutočnosť, že prvá schôdza výboru SRK v roku 2013 je naplánovaná až na apríl 

2013 (Malá n./ Hronom), výbor SRK bude pri zabezpečovaní výstavy a ďalších organizačných 

záležitostí komunikovať telefonicky a mailom. 

 

 uznesenia 

Uznesenia z výborovej schôdze SRK: 

- spracovať a odoslať odpoveď p. Ing. Rastislavovi Mirgusovi 

T: ihneď, vybaví sekretárka SRK  

 



-  zaujať stanovisko a spracovať návrh systému kontroly chovov u nečlenov SRK, (zvážiť prípadné 

zriadenie komisie pre kontrolu chovov), spracovať návrh zmluvných podmienok, 

T: do zasadnutia výboru SK v apríli 2013, pripraví poradkyňa chovu SRK 

 

- pripraviť návrh cenníka za jednotlivé úkony vykonané klubom pre nečlenov SRK 

T: do zasadnutia výboru SK v apríli 2013, pripraví ekonómka SRK 

 

 záver 

Prezident SRK ukončil rokovanie a poďakoval členom výboru SRK za účasť, zároveň poprial 

príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia a osobných i pracovných úspechov všetkým  

členom Slovenského retriever klubu v roku 2013. 

 

Zapísala: Helena Saganová, sekretárka SRK 


