
Zápisnica 
z členskej schôdze Slovenského retriever klubu 

Nová Baňa 24.08.2019 

 

1. Zahájenie členskej schôdze 

P. Dušan Valenta, prezident SRK, zahájil členskú schôdzu a privítal prítomných členov. 

  

2. Registrácia prítomných členov 

Podľa overenej prezenčnej listiny bolo na výročnej členskej schôdzi prítomných 33 členov 
Slovenského retriever klubu.  

 

3. Oboznámenie s programom a priebehom členskej schôdze, odsúhlasenie programu 

Oboznámenie s programom a priebehom schôdze, prednesené prezidentom klubu, bolo 
jednohlasne prítomnými členmi schválené. 

 
4. Voľby komisií a overovateľov zápisnice 

Voľby do komisií prebehli bez námietok členov klubu a bez výmeny navrhovaných členov. 

Mandátovo-volebná komisia:  

predseda: p. Plvanová Soňa 

členovia: p. Gašparová Alexandra, p.Ilavská Beáta 

- 33 členov hlasovalo  

- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

Návrhová komisia:  

predseda: p. Holická Monika 

členovia: p. Rybárová Dáša, p. Daniela Deptová 

- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

Overovatelia zápisnice:  

p. Botková Jaroslava 

p. Kocánová Oľga 

- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

 

5. Referovanie správ členov výboru a KRK 

Pripomienky ani doplňujúce otázky k zápisniciam zverejneným na webovej stránke prítomní 
členovia nemali.  

 

6. Schválenie rozpočtu  



Ekonóm klubu - p. Marušinová predniesla návrh rozpočtu na ďalší rok 2019. 

 

- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

 

7. Rôzne - diskusia 
 
A) Odvolanie p. Š.J. proti Oznámeniu o rozhodnutí o disciplinárnom priestupku a uložení 

disciplinárneho trestu 
 

Sekretárka klubu oboznámila členskú schôdzu s podaným podnetom, listom rozhodcu 
p.Phillipa Lammensa, s poverením Kynologickej rady SPZ, výsledkami z laboratória MedGene 
s.r.o., s rozhodnutím výboru SRK o disciplinárnom priestupku a uložení disciplinárneho trestu.  

Následne sekretárka oboznámila členskú schôdzu s odvolaním, ktoré podal p.Š.J. 
prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu JUDr. E.E.    

Členská schôdza diskutovala a hlasovala za potvrdenie rozhodnutia výboru a uloženého 
trestu: 

Za uvedené hrubé porušenie výbor SRK uložil disciplinárny trest: 

- trvalé vylúčenie zo SRK, 

- zákaz chovateľskej činnosti na 5 rokov, 

- pokutu 300,00 €. 

Taktiež je p.Š.J. povinný uhradiť SRK náklady vzniknuté v súvislosti s uvedenými porušeniami, 
a to: 1. Úhrada faktúry za genetické testy – 160,00 € , 2. Cestovné náhrady – 100,00 €. 

 

- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 31  PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 2 

 
B) Odvolanie p.R.S. proti Oznámeniu o rozhodnutí o disciplinárnom priestupku a uložení 

disciplinárneho trestu 

 

V rovnakej veci, sekretárka klubu oboznámila členskú schôdzu s rozhodnutím výboru SRK 
o rozhodnutí o disciplinárnom priestupku a uložení disciplinárneho trestu p.R.S.  

Následne sekretárka oboznámila členskú schôdzu s podaným včasným odvolaním p.R.S. , ten 
prítomný na členskej schôdzi toto odvolanie doplnil a dal návrh na zníženie výborom 
uloženého trestu. 

Člen R.S. uviedol obhajobu. Po priebehu diskusie a prestávke, člen uznal, že pochybil a výbor 
predniesol návrh na úpravu trestu:  

- odpustenie podmienečného vylúčenia zo SRK na 1 rok, 

- navýšenie pokuty na 300,00 €, 

- odpustenie zákazu párenia so psom A´SCOTT ATWOOD Moravian Paradise na 1 rok. 

O tomto návrhu sa hlasovalo. 



- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 31 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 2 

 

C) Výbor sa zhodol, že výcvikári si budú sledovať zoznam trénujúcich. P. Guzanová navrhla 
úpravu prihlášky na výcvik. P. Valenta navrhol vypracovať metodiku výcviku.  

 
- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

D) Ivana Beláňová dala návrh za správu webovej stránky odmenu vo výške 300,00 € / rok pre 
Jakuba Ďurecha.   

 
- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

E) Návrh na jednotnú databázu / informačný systém, bude predstavený na ďalšej schôdzi.  

 
- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

 
F) P. Bartošová dala návrh o dotlač tričiek. Ekonómka odobrila dotlač.  

 
- 33 členov hlasovalo 

- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 
 
 

G) Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných členov schválila uznesenie 
návrhovej komisie 
 

- 31 členov hlasovalo 

- ZA: 31 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

 

Záver členskej schôdze  

P. Dušan Valenta sa rozlúčil s prítomnými členmi a ukončil výročnú členskú schôdzu.  

 

Zapísal:   Mária Kľučárová 
Zápisnicu overili:  p.Jaroslava Botková, p.Oľga Kocánová 

 
Prílohy:  1) Zápisnica návrhovej komisie 
  2) Zápisnica mandátovo-volebnej komisie 
  3) Zoznam prítomných členov 

 


