
Zápis z výborovej schôdze SRK Borský Mikuláš dňa 28.11.2015 

 

 

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.   došlá pošta 

5.   referovanie stavu prípravy klubových akcií 2016 

6.   rôzne 

7.   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 Novej Bani – splnené 
 

3.   prijatie nových členov 
Haršániová	  Štefánia	  

Řiha	  Matej,	  Ing.	  

Kňažková	  Adela,	  Bc.	  

Drienovská-‐	  Minichová	  Soňa	  

Talian	  Matúš	  

Kajanovič	  Tomáš,	  Mgr.	  

Fuzek	  Ján	  

Kempová	  Andrea,	  Mgr.	  

Janiga	  Ivan	  

	  

4.   došlá pošta 

List od MVDr. Talajku ohľadom zdravotných výsledkov, ktorý bol poslaný p. Valentovi, bol preposlaný 
p. Schlumsovej, pre založenie do evidencie. 
 
 
 
	  

5.   Referovanie stavu prípravy klubových akcií 2016 
 

Výbor klubu SRK pripravil a schválil kalendár klubových akcií na rok 2016. Zároveň si rozdelili úlohy 
pre prípravu týchto akcií. 

 

 

 

 



 
6.   Rôzne 

•   Príprava web stránky 
P. Ďurech navrhol zmenu web stránky, sekcie novinky a prekladu základných informácií 
o akciách klubu do angličtiny. 
Výbor SRK tento nápad schválil a p. Ďurech sa podujal, že túto zmenu aj sám spraví. 

 
•   Poplatky za výcvik 
Na výborovej schôdzi klubu SRK výbor navrhol spoplatnenie výcviku. Výbor sa rozhodol, 
že výcvik bude spoplatnený a to sumou pre člena 10 eur/ na psa/ na deň. Na dovolenke bude 
táto suma 5 eur. Pre nečlena bude stáť výcvik 20 eur/na psa/ na deň. Na dovolenke bude 
táto suma 10 eur. 
Poplatok sa bude hradiť vopred už pri prihlásení. 
 

 
 
7.   záver 
Prezident SRK ukončil rokovanie výboru SRK a poďakoval prítomným členom výboru za účasť a za 
vykonanú prácu v roku 2015. 
 
Zapísala: Sofia Deáková, sekretárka SRK 
 
	  

	  

	  


