
Zápisnica 
z výborovej schôdze Slovenského retriever klubu 

Nová Baňa 23.08.2018 

Prezenčná listina členov výboru SRK: 

MVDr. Valenta Dušan – prítomný 

Ing. Beláňová Ivana – prítomná 

p. Marušinová Margita – prítomná 

p. Schlumsová Edita – prítomná 

p. Ďurech Jakub – neprítomný 

p. Martonková Adriana – neprítomná 

p. Kľučárová Mária – prítomná 

Prezenčná listina zástupcov KRK SRK: 

Ing. Gašparová Zuzana – prítomná 

 

Program schôdze:  

1. Otvorenie výborovej schôdze a privítanie prítomných členov  

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí  

3. Prijatie nových členov  

4. Došlá pošta  

5. Rôzne  

6. Záver 

 

1. Otvorenie výborovej schôdze a privítanie prítomných členov 

Výborovú členskú schôdzu otvoril prezident SRK - MVDr. Dušan Valenta. Privítal prítomných členov 

výboru a oboznámil ich s programom schôdze. 

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí 

Kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí - splnené.  

 

3. Prijatie nových členov  

Prijatie nových členov prebehlo na základe podkladov, kt. vopred zaslala matrikárka klubu p. 

Martonková (na schôdzi osobne neprítomná). Novoprijatí členovia boli schválení výborom na základe 



potvrdenia ekonómky klubu – p. Marušinovej, a to že všetci riadni členovia SRK majú uhradený 

členský poplatok za rok 2018. Celkový počet členov ku dňu 23.08.2018 je 215.  

 

4. Došlá pošta  

1) Žiadosť o predĺženie chovnosti suky - BAYLES Brestfort majiteľa p. Machoviča. Výbor sa 

jednohlasne zhodol, že zamieta žiadosť o predĺženie chovnosti suky. Sekretár klubu zašle záverečné 

stanovisko majiteľovi.  

2) Žiadosť o akceptáciu RTG snímkov suky - Cora Silvis Sancti Huberti majiteľa p. Marťákovej. Výbor 

sa jednohlasne zhodol, že RTG snímky uzná len v prípade, že budú vyhotovené a posúdené klubom 

odporúčaným veterinárom. Sekretár klubu zašle záverečné stanovisko majiteľovi.    

 

5. Rôzne 

Plán výstav v roku 2019 

- Jarná výstava –27.04.2019. Vznikla kolízia termínov s Basset klubom SR, klub už má rezervovaný 

priestor na sobotu, pre SRK ostáva voľná už len nedeľa. Kolíziu a prípadné zlúčenie termínov 

prerokuje p. Marušinová s predsedom Basset klubu p. Vrtíkom. 

- Na výstavu použije klub časť nespotrebovaných kokárd a pohárov z minulých výstav, vyrábať sa 

budú nové štítky.  

- Septembrová výstava – 15.09.2019. P. Beláňová jedná s českým Reriever klubom o kolízií termínov 

a možnom delení si nákladov na delegovaných rozhodcov.   

Poďakovania na výročnej členskej schôdzi 

- Členovia výboru navrhli verejne poďakovať p. Sučikovej Tímei za pomoc a tlmočenie členom klubu 

počas klubového výcviku v Novej Bani.  

Zapracovanie zoznamu veterinárnych lekárov určených na zhotovenie a posúdenie RTG snímkov do 

chovateľského poriadku  

– Jednohlasne schválený návrh prítomnými členmi. P. Zuzana Gašparová sa ponúkla, že vypracuje 

tlačivo v súbore WORD pre týchto veterinárov.   

06.10. Výcvikový víkend - Spišská Belá, organizovaný s spolupráci s členkou p. Deptovou Danielou.  

- Výbor sa zhodol, že v prípade záujmu bude možné otvoriť 3 skupiny – účasť potvrdili výcvikári p. 

Guzanová, p. Beláň a v prípade potreby p. Valenta. 

 

6. Záver  

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


