
Zápis z výborovej schôdze SRK  

Bojnice dňa 12. 04. 2014 

 

Prezenčná listina: 

výbor SRK: 

MVDr. Dušan Valenta – prítomný 

Ing. Ivana Tormová – prítomná 

Mgr. Helena Saganová – prítomná  

p. Margita Marušinová – prítomná 

p. Edita Schlumsová – prítomná 

p. Jakub Ďurech – prítomný 

sl. Adriana Martonková - neprítomná, ospravedlnená 

 

Kontrolno-revízna komisia SRK:  

Ing. Zuzana Gašparová - prítomná 

 

 

Prizvaní hostia: p. Ing. Eva Siková - neprítomná 

 

 

Program: 

1. otvorenie rokovania 

2. disciplinárne prejednanie porušenia chovateľského a zápisného poriadku, ktorého sa 

dopustila p. Ing. Eva Siková 

3. došlá pošta 

4. prijatie nových členov 

5. referovanie prípravy klubových akcií 

6. rôzne 

7. uznesenia 

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. disciplinárne prejednanie porušenia chovateľského a zápisného poriadku, ktorého sa 

dopustila p. Ing. Eva Siková  

 

Na základe neplnenia si chovateľských povinností, viacnásobného porušenia chovateľského 

poriadku SRK  a to konkrétne: 

 rok 2012 - poradkyňa chovu neobdržala nasledovné: hlásenie vrhu 3x, fotokópie preukazu 

o pôvode páriaceho psa, 

 rok 2013 - poradkyňa chovu neobdržala nasledovné: žiadosť na párenie, hlásenie vrhu, 3 x 

fotokópie preukazu o pôvode páriacich psov, zaslaná neúplná žiadosť na párenie 

(chýbajúce meno psa) , neboli dodané žiadne základné podklady pre uchovnenie suky  

(majiteľka Ing. Eva Siková) podľa chovateľského poriadku. 

 



 Výbor SRK navrhol a odsúhlasil podmienečné vylúčenie p. Ing. Evy Sikovej, po dobu 

jedného roka počnúc dnešným dňom. Ďalej navrhol a schválil zdvojnásobenie poplatkov za 

každé odchované šteňa  a to konkrétne zo sumy 3,30 € na sumu 6,60 € za každé odchované šteňa 

vrhu S.  

 

 

3. došlá pošta 

 

- list od p. Ing. Dušan Kollárik (doručený 20. 12. 2013, evidovaný pod č. SRK-27/2013) – 

Reakcia na list SRK-25/2013 zo dňa 3.12. týkajúci sa Dohody o poskytnutí chovateľského 

servisu pre vrh E chovateľskej stanice Bella Aurea - píše o poskytovaní chovateľského servisu 

spojeného s odchovaním vrhu ako nečlen, p. Ing. Kollárik žiada opätovne o členstvo v klube – 

výbor žiadosť prejednal a zamietol. P. Ing. Kollárik si žiada žiadosť vrátiť so stanoviskom 

naspäť, takže mu bude zamietnutie zaslané korešpondenčne.  

- list od p. Mgr. Petra Košecová – žiadosť o udelenie súhlasu na menovanie čakateľa rozhodcu 

exteriéru pre všetky plemená retrieverov, po diskusii bola žiadosť zamietnutá z dôvodu 

nedostatočnej aktivity (s tým spojených skúseností) v oblasti klubových akcií a to konkrétne 

klubových a špeciálnych výstav. Odpoveď na žiadosť s odôvodnením bude p. Mgr. Petre 

Košecovej zaslaná korešpondenčne.  

 

 

4. prijatie nových členov opíšem z dokumentu 

 

Mgr. Suchá Tatiana zo Spišskej Belej, Mgr. Abramovič Tatiana z Chtelnice, Ing. Theiszová 

Vladimíra z Košíc, Horváthová Martina zo Slovenskej Lupče, Bc. Kocičová Aleksandra 

z Bratislavy, Omasta Samuel z Nových Zámkov, Rusnáková Stanislava z Bánoviec nad Bebravou, 

Sitár Ľubomír zo Zvolena, Sándorová Ildikó z Fárnej, Mgr. Pandová Andrea zo Zemplínskeho 

Hradišťa, MUDr. Rišňovský Richard z Lovčice – Trubín, Habarda Radoslav z Martina, Beláň 

Peter z Rovinky.  

 

Aktuálny počet členov k dnešnému dňu je 199.  

 

 

5. referovanie prípravy klubových akcií 

 

FSR , VP , LSR– o príprave skúšok referoval p. Jakub Ďurech, ktorý je poverený organizáciou 

skúšok.  Termíny a miesta konania sú nezmenené podľa platného kalendára akcií SRK na rok 

2014, propozície budú zverejnené na oficiálnej stránke SRK, kde budú uvedené bližšie informácie. 

 

OVVR – budú prebiehať tak ako každý rok 1. mája, propozície pripraví p. Jakub Ďurech a budú 

uverejnené taktiež na oficiálnej webovej stránke SRK. 

 

Letná dovolenka s retrieverom – organizáciu dovolenky rieši výbor klubu počas celého roka 

priebežne. Propozície budú zverejnené pred dovolenkou na oficiálnej webovej stránke klubu, 

vypracuje ich p. Margita Marušinová, sl. Ing. Ivana Tormová v spolupráci s poverenou osobou RZ 

Hlboké.  

 

 



 

 

 

6. rôzne 

- dňom 13. 04. 2014 Mgr. Helena Saganová, z osobných dôvodov, ukončuje výkon funkcie 

sekretár SRK, odovzdáva výboru SRK celú písomnú agendu SRK a klubový notebook 

s príslušenstvom sl. Ing. Ivane Tormovej 

 

 

 

7. uznesenia 

- oznámiť kynologickému odboru SPZ Bratislava záver z prerokovania disciplinárneho 

prejednania p. Ing. Evy Sikovej 

 

 

 

8. záver 

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

 

zapísala: Tormová Ivana, Ing., viceprezident SRK 

 

 

 

 

Zapísala: ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


