
Zápisnica 
Výborová schôdza SRK – Letničie, 12.10.2019 

 
 
Prezenčná listina členov výboru SRK: 
MVDr. Valenta Dušan – prítomný 
Ing. Beláňová Ivana – prítomná 
p. Marušinová Margita – neprítomná 
p. Schlumsová Edita – prítomná 
Mgr. Beláň Peter – prítomný 
p. Martonková Adriana – neprítomná 
p. Kľučárová Mária – neprítomná 

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.) Zahájenie výborovej schôdze 

Prezident SRK, p. Valenta zahájil schôdzu, privítal všetkých prítomných členov výboru 
a oboznámil s programom výborovej schôdze.  
 

2.) Kontrola uznesení VS Nová Baňa, 23.08.2019  
Všetky uznesenia prijaté na výborovej schôdzi v Novej Bani dňa 23.08.2019 boli splnené. 
 

3.) Prijatie nových členov 
Matrikárka SRK, sl. Martonková vopred zaslala zoznam nových členov. Celkový počet členov 
je 251. 
 

4.)  Došlá/prijatá pošta  
 P. Margita Marušinová obdržala oficiálny mail od majiteľa RZ Branko Nová Baňa. Majiteľ RZ 
týmto ukončil spoluprácu so SRK a nemá záujem ďalej poskytovať ubytovanie pre akcie 
usporiadané SRK. Dôvodom je nezodpovednosť majiteľov psov a ľahostajnosť voči majetku RZ 
Branko. Členovia výboru prosia členov klubu o podnety, ak majú nápad, kde by sa akcie SRK 
mohli organizovať aby informácie poskytli p. Margite Marušinovej. Pokiaľ sa v dohľadnej dobe 
vhodný areál nenájde, viacdňové výcviky budú zrušené.   

 

5.) Rôzne 
Ivana Beláňová navrhla vytvoriť výstavnú komisiu v zložení - Alexandra Gašparová, Zuzana 
Gašparová, Mária Kľučárová. Výstavná komisia sa bude venovať organizácii klubových výstav 
a v prípade potreby aj ostatným klubovým akciám. Výbor klubu návrh jednohlasne odsúhlasil.  

Výbor klubu prejednal prípravu plánu činností na rok 2020 a poveruje Petra Beláňa, Dušana 
Valentu a Ivanu Beláňovú aby dokončili finálnu úpravu. 



Peter Beláň referoval o prípravách na VSR v spolupráci s Dušanom Valentom - všetko je 
zabezpečené. Poháre, diplomy, posudkové listy, strava (reštaurácia), rozhodcovia a zver sú 
pripravené.  

Termíny výstav sú na Kamennom Mlyne rezervované a rozhodcovia obdržali oficiálne 
pozvánky. Zabezpečuje Ivana Beláňová. 

 
 

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

 

Zapísal: Ing. Ivana Beláňová , dňa 12.10.2019 v Letničí 


