
Zápis z výborovej schôdze SRK Nová Baňa dňa 27.8.2015 

 

Prezenčná listina: 

Výbor SRK: 

MVDr. Dušan Valenta - prítomný 

Ing. Ivana Tormová - prítomná 

p. Margita Marušinová - prítomná 

p. Edita Schlumsová - neprítomná 

p. Jakub Ďurech - prítomný 

sl. Adriana Martonková - prítomná 

sl. Sofia Deáková - prítomná 

 

kontrolno-revízna komisia SRK: 

Ing. Zuzana Gašparová - prítomná 

 
Program rokovania: 
 

1.   Otvorenie rokovania 

2.   Kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 

3.   Prijatie nových členov 

4.   Pracovné skúšky 

5.   Výstavy 

6.   Príprava členskej schôdze 

7.   Návrh KRKu 

8.   Rôzne 

9.   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 Čifároch – splnené 
3.   Prijatie nových členov 

 
Celkový počet členov 219.	  

	  

4.   Pracovné skúšky 

 
 Delegačné listiny boli poslané SKJ aj rozhodcom. Najbližšie jesenné skúšky sa budú konať 
19.9.2015 so zadávaním titulu CACIT, všestranné skúšky 31.10- 1.11.2015 so zadávaním titulu 
CACIT a OVVRky 10.10.2015. Priebeh a termín NFTR sa bude riešiť v nasledujúcich mesiacoch. 
Pravdepodobne bude zmenené miesto konania a s tým súvisiaca organizácia. Výcvikár Jakub Ďurech 
a prezident klubu MVDr. Dušan Valenta zhodnotia ponuky poľovníckych združení a vyhodnotia 
možnosť konania akcie. 

 

5.   Výstavy 

 
 Na výborovej schôdzi boli rozdelené úlohy na Špeciálnu výstavu vo Viničnom 2015. 
Prihlasovanie na výstavu bude po prvý krát online a nachádza sa na stránke venovanej výstavám SRK, 
ktorú spravuje p. Ing. Zuzana Gašparová. Starostlivosť o rozhodcov a technické zabezpečenie má na 
starosti p. Ing. Ivana Tormová. Personál má za úlohu sl. Mária Kľučárová, vypísanie posudkov sl. 
Adriana Martonková. 

 

6.   Príprava členskej schôdze 

 

 P. Jakub Ďurech oboznámil výbor klubu o prednesení priebehu schôdze komisie pre 
retrieverov Konopište 2015 a o možnosti zakúpenia výcvikových pomôcok pre akcie organizované 
SRK. 

 

7.   Návrh KRK 
 

P. Ing. Zuzana Gašparová vyjadrila svoju nespokojnosť so spoluprácou p. Juraja Straku a navrhla jeho 
zmenu za sl. Máriu Kľučárovú.	  
	  
	  

8.   Rôzne 
  



Výbor prejednal disciplinárne porušenie stanov klubu- chovateľského  a zápisného poriadku  členky p. 
Zuzany Orlovskej. Rozhodnutie o vylúčení s podmienkou na 1 rok p. Orlovskej bolo zaslané písomne 
sekretárkou klubu doručenkou.   
 
 
 

9.   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 
 
	  

	  

	  


