
Zápis z výborovej schôdze SRK Bojnice dňa 27.8.2014 

 

Prezenčná listina: 

Výbor SRK: 

MVDr. Dušan Valenta - prítomný 

Ing. Ivana Tormová - prítomná 

p. Margita Marušinová - prítomná 

p. Edita Schlumsová - prítomná 

p. Jakub Ďurech - prítomný 

sl. Adriana Martonková - prítomná 

sl. Sofia Deáková - prítomná 

 

kontrolno-revízna komisia SRK: 

Ing. Zuzana Gašparová - prítomná 

 
Prizvaní hostia: 
JUDr. Monika Holická - prítomná 
 

 

Program rokovania: 
 

1. otvorenie rokovania 

2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 

3. prijatie nových členov 

4. došlá pošta 

5. návrh na zmenu chovateľského a zápisného poriadku SRK 

6. oboznámenie sa s klubovými akciami 

7. rôzne 

8. záver 

 
 

 

 

 



1. otvorenie rokovania 

Prezident SRK MVDr. Dušan Valenta otvoril rokovanie výborovej schôdze, privítal prítomných členov 
výboru a oboznámil ich s programom schôdze. 

 

2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 
Uznesenia z výborovej schôdze v Bojniciach – splnené 
 

3. prijatie nových členov 

KONCZER András, Ing.,   
BORBÉLYOVÁ Klára, Mgr. 
GROPLOVÁ Jana, Ing. 
MORAVANSKÁ Katarína 
MORAVANSKÝ Matej 
GRANCOVÁ Bibiána 
PEKARÍKOVÁ Lucia 
STRAKA Peter 
POLAKOVIČ Samuel 
OČOVAIOVÁ Diana 
SÚKENÍKOVÁ Iveta 
MAJLÁTH Miroslav 
MIHOKOVÁ Lucia 
KRAJČÍK Rudolf Ing. 
SZABOVÁ Martina Bc. 
HUŠTATÝ Slavomír Mgr. 
SVITNIČ Martina Sofia 
GAŠPAROVÁ Alexandra 
MARŠALA Michal Ing. Arch. 

 

4. došlá pošta 

 List od p. Ing. Eva Siková zo dňa 12. 4. 2014, odvolanie sa voči rozhodnutiu výboru klubu s 
jej podmienečným vylúčením v SRK; p. Ing. Sikovej bolo dňa 9. 4. 2014 listom oznámené, že výbor 
SRK udeľuje podmienečné vylúčenie za porušenie chovateľského poriadku ohľadom zápisu šteniat do 
SPKP. 
V liste p. Ing. Siková udáva, že je členkou od roku 2001, platí si členský príspevok, odchovala už 18 
vrhov, pričom sa so svojimi psami zúčastňuje výstav po celom svete, a k porušenie chovateľského 
a zápisného poriadku došlo neúmyselne. 
List od p. Ing. Sikovej bude predložený členskej schôdzi. 
 
 



 
 List od p. Mgr. Petra Košecová zo dňa 12. 5. 2014, odvolanie sa voči rozhodnutiu výboru klubu 
so zamietnutím udelenia súhlasu na menovanie čakateľa rozhodcu exteriéru pre všetky plemená 
retrieverov; p. Mgr. Košecovej bolo dňa 12. 4. 2014 listom oznámené, že výbor SRK zamieta jej žiadosť 
o udelenie súhlasu na menovanie čakateľa rozhodcu exteriéru pre všetky plemená retrieverov. 
V liste p. Mgr. Košecová udáva, že odchovala už 5 odchovov Golden Retriever na svojej chovateľskej 
stanici, zúčastňuje sa výstav už dlhé roky, reprezentuje klub nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, 
a preto by mala mať možnosť získať súhlas na menovanie čakateľa rozhodcu exteriéru pre všetky 
plemená. 
List od p. Mgr. Košecovej bude predložený členskej schôdzi. 
 
 List z Výcvikovej školy pre vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorý 
žiadajú o spoluprácu, nakoľko sa zmenili na samostatný právny subjekt- občianske združenie, s názvom 
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy a chcú mať naďalej možnosť kryť s chovnými psami 
SRK. Výbor SRK s touto žiadosťou súhlasí. 
 

5. návrh na zmenu chovateľského a zápisného poriadku SRK 
P. Schlumsová oboznámila výbor klubu so zmenami v chovateľskom a zápisnom poriadku SRK, ktorý 
bude v najbližších dňoch pridaný na webovú stránku klubu. 

Zároveň chceme poďakovať za spoluprácu a ochotu s chovateľským a zápisným poriadkom SRK 
JUDr. Monike Holickej. 

6. oboznámenie sa s klubovými akciami 

Jesenné skúšky retrieverov 

- prípravu referoval výcvikár SRK p. Ďurech, všetko je na skúšky pripravené 

Všestranné skúšky retrieverov 

- prípravu referoval výcvikár SRK p. Ďurech, všetko je na skúšky pripravené 

OVVR 

- prípravu referoval výcvikár SRK p. Ďurech, všetko je na skúšky pripravené 

Skúšky prinášania retrieverov 

- informoval p. Ďurech, zatiaľ má predrokované určité miesta, kde by sa SPR mohol konať, skúšku bude 
pripravovať  po realizácii všestranných skúškach retrieverov   
 

Národný FIELD TRIAL retrieverov 

- informoval p. Ďurech, zatiaľ má predrokované určité miesta - bažantnice, kde by sa NFTR mohol 
konať, skúšku bude pripravovať  po realizácii skúšky prinášania retrieverov;  
 

Špeciálna výstava retrieverov 

- prípravu výstavy referuje viceprezidentka SRK p. Ing. Tormová s pomocou ekonómky p. Marušinovej, 
príprava je vo finálnej fáze, všetko je zabezpečené podľa plánu a informuje o organizácii výstavy  
- informuje o zabezpečených výstavných rozhodcoch na rok 2014 - p. Gabriela Ridarčíková a p. Jozef 
Korda, na klubovú výstavu retrieverov Nitra 28. 11. 2014 



- prihlášky a návratky bude spracovávať p. Silvia Hanová 
 

7. Rôzne 
- ekonómka SRK predložila výboru zoznam členov SRK, ktorí nemajú uhradené stanovené poplatky 
klubu (najmä chovatelia poplatky za párenie a šteniatka), dohodlo sa, že najprv vyzve týchto členov 
mailom, ak neuhradia, potom budú vyzvaní písomne cez agendu sekretárky SRK; 
- na miesto p. Janegu do rady SPZ nastupuje Jakub Ďurech 
- na miesto p. Margity Marušinovej do zastúpenia SRK nastupuje p. Ing. Tormová a na miesto p. Katky 
Marušinovej Jakub Ďurech 
 

8. záver 
Prezident SRK ukončil rokovanie výboru SRK a poďakoval prítomným členom výboru za účasť a za 
vykonanú prácu v roku 2014. 
 
Zapísala: Sofia Deáková, sekretárka SRK 
 
 

 


