
Zápisnica 

z výborovej schôdze Slovenského retriever klubu  

Borský Mikuláš 26.11.2016 

Prezentačná 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- neprítomná 

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. plánovanie akcií 

6. rôzne 

7. záver 

 

 



1.otvorenie rokovania 

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

 

2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 

Uznesenie z výborovej schôdze v Novej Bani splnené. 

 

3. Prijatie nových členov 

Celkový počet členov je  

 

4.Došlá pošta  

Výbor SRK dostal žiadosť na vytvorenie sekcie pre WT a FTR pri SRK. Z právneho ako aj 
finančného dôvodu, výbor SRK musel túto žiadosť zamietnuť. Zároveň sa výbor navrhol 
doplniť na rok 2017 jednu skúšku WT. Taktiež  hlavný výcvikár p. Ďurech navrhol 
výcvikovú komisiu pre WT v zložení: p. Balogh, p. Veselovská, p. Guzanová, p. Ďurka a p. 
Príslupský. 

 

5. Plánovanie akcií 

Dátumy výstav boli schválené v mailovej komunikácii výboru. Kamenný Mlyn - 29. apríla 
2017 - sobota – Klubová výstava retrieverov s rozhodcami z Írska, manželia O´Donaghue. 
Špeciálna výstava retrieverov – Kamenný Mlyn – 15. septembra – v piatok a rozhodcami 
budú Liam a Brian Moran z Írska. Organizačné podrobnosti sa dohodnú medzi výborom 
telefonicky alebo mailom.  

 

6. Rôzne 

Ivana Tormová predniesla návrh organizovania klubových výstav tzv. „Open Show“. Išlo by 
o výstavy bez zadávania titulov CAC. Výstava by podliehala klubovým pravidlám a zadávali 
by sa špeciálne tituly. Ivana Tormová sľúbila do ďalšej výborovej schôdze presné 
rozpracovanie podmienok pre zadávanie titulov, odhadovaný rozpočet, nezáväzné mená 
rozhodcov a pravidlá výstavy.  

 

7. Záver 

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


