
Zápisnica 
z výročnej členskej schôdze Slovenského retriever klubu 

Bojnice 30. augusta 2014 
 
 
1. registrácia prítomných členov  - podľa prezenčnej listiny na začiatku schôdze prítomných 
35 členov klubu, z toho 2 deti, neskôr prišli ešte ďalší 4 členovia klubu (pozri prezenčná listina); 
 
2. odsúhlasenie programu schôdze - všetci prítomní hlasovali ZA: 33, prednesený program 
schôdze, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0; 
 
3. voľby komisií a overovateľov zápisnice: 
mandátovo-volebná komisia: 

p. Ivan Ilavský - predseda 
p. Oľga Kocánová - člen 
p. Andrea Novisedláková - člen 

ZA: 33  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
 
návrhová komisia: 

p. Daniela Deptová - predseda 
p. Ľubomír Sitár - člen 
p. MUDr. Ladislav Maršík PhD. - člen 

ZA: 33  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
 
overovatelia zápisnice: 

p. Ing. Beáta Ilavská 
p. Zlatica Martonková 

ZA: 33  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
 
4. Návrh na zmenu chovateľského a zápisného poriadku SRK 
 
- hlavná poradkyňa chovu Edita Schlumsová oboznámila členskú schôdzu o zmene 
chovateľského a zápisného poriadku 
- zároveň upozornila, že nový chovateľský a zápisný poriadok sa bude v najbližších dňoch 
nachádzať na stránkach SRK 
 
ZA: 35  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1 
 
5a. Návrh na zmenu člena vo výbore 
 
- zmena sekretárky z p. Mgr. Heleny Saganovej, ktorá odstúpila, na sl. Sofiu Deákovú 
 
ZA: 36  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
 
5b. Zmena zástupcu v kynologickej rade a zastúpení SRK  
 
- na miesto p. Janegu do kynologickej rady SPZ nastupuje p. Ďurech 
- na miesto p. Margity Marušinovej v zastúpení SRK nastupuje p. Ing. Tormová a na miesto p. 
Katky Marušinovej nastupuje p. Ďurech 
 



ZA: 36  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
 
6. Schválenie rozpočtu ekonómky klubu za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 
 - všetky správy (prezidenta SRK, ekonómky, hlavnej poradkyni chovu, výcvikára, matrikárky 
a predsedu kontrolno-revíznej komisie) boli zverejnené 14 dní pred konaním výročnej členskej 
schôdze na webovej stránke SRK 
 
ZA: 37  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
 
7. Diskusia 
 

a) diskusia ohľadom pridania záchranárskej skúšky p. Petry Podušelovej do chovnosti 
- p. Valenta upozornil, že všetky skúšky, okrem skúšky, kde sa skúša obrana, sú 

do chovnosti povolené 
 

b) diskusia ohľadom pridania prednášky p. Balogha o pôvode plemena Golden Retriever 
z dovolenky na web SRK 

- členská schôdza s tým súhlasila 
 

c) návrh na podmienečné vylúčenie p. Ing. Evy Sikovej zo Slovenského retriever klubu 
pre neplnenie podmienok chovateľského a zápisného poriadku 

 
           ZA: 28      PROTI: 0     ZDRŽALI SA: 9 
 

d) návrh na menovanie čakateľa rozhodcu exteriéru retrieverov p. Mgr. Petry Košecovej 
- návrh výboru nepodporiť menovanie 
 

            ZA: 22  PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 14 
 
 
8. Návrhy od návrhovej komisie: 
 
1. návrh na programy - SCHVÁLENÝ 
2. návrh na zmenu zápisného a chovateľského poriadku - SCHVÁLENÝ 
3.návrh na zmenu v rozložení výboru- odstúpila p. Mgr. Helena Saganová, kooptovaná sl. Sofia 
Deáková - SCHVÁLENÝ 
4. vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013 a návrh na rozpočet 2014 - SCHVÁLENÝ 
5. návrh na podmienečné vylúčenie p. Ing. Evy Sikovej - SCHVÁLENÝ 
6.návrh na odporúčenie menovania na čakateľa posudzovania exteriŕu retrieverov p. Mgr. Petry 
Košecovej - návrh výboru nepodporiť odporúčanie - SCHVÁLENÝ 
 
Zápis návrhovej komisie svojimi podpismi overili: 
1. p. Daniela Deptová 
2. p. Ľubomír Sitár 
3. p. MUDr. Ladislav Maršík, PhD 
 
Prezident SRK ukončil rokovanie schôdze a poďakoval členom za účasť. 
 
 
 



Zapísala: sl. Sofia Deáková- sekretárka SRK 
Zápisnicu overili:  p. Ivan Ilavský 
                              p. Zlatica Martonková  
  

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 


