
Zápisnica
Výborová schôdza SRK – Bratislava, 26.08.2020

Prezenčná listina členov výboru SRK:
MVDr. Valenta Dušan – prítomný
Ing. Beláňová Ivana – prítomná
p. Marušinová Margita – prítomná
p. Schlumsová Edita – prítomná
Mgr. Beláň Peter – prítomný
p. Martonková Adriana – prítomná
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.) Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK p. Dušan Valenta zahájil schôdzu, privítal všetkých prítomných členov výboru a
oboznámil ich s programom výborovej schôdze. 

2.) Kontrola uznesení z VS Letničie, 12.10.2019 a z ČS Nová Baňa, 24.08.2019
Všetky uznesenia prijaté na výborovej schôdzi boli splnené. Na uzneseniach z členskej schôdze
o Metodike výcviku a Jednotnom informačnom systéme sa naďalej pracuje.

3.) Prijatie nových členov
Matrikárka SRK p.Adriana Martonková oboznámila prítomných členov výboru so zoznamom
nových členov, výbor členov prijal. Celkový počet členov je 268.

4.) Došlá/prijatá pošta 

-

5.) Rôzne

1.) Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie sa ruší pôvodne plánovaný výcvikový víkend
(01.-04.10.2020,  Skalica)  a  zároveň  sa  presúva  plánovaná  členská  schôdza.  Nový  termín
členskej schôdze je 12.09.2020 (sobota), po skončení výstavy vo Veľkých Úľanoch o 17,00
hod.  Matrikárka  klubu zašle  členom klubu e-mail  s  upozornením na  túto  zmenu.  O zmene
termínu  a  miesta  konania  plánovaných  OVVR  (04.10.2020,  Skalica)  bude  informovať  na
webovej stránke SRK hlavný výcvikár.



2.) Nové termíny skúšok sú nasledovné: 
Jesenné skúšky – Letničie, 17.10. 
Jesenné skúšky – Letničie, 24.10.  
Všestranné skúšky – Bernolákovo, 30.10.2020
Hlavný výcvikár klubu informuje o termínoch výcvikov dodatočne na webovej stránke SRK.

3.)  Plénum kynologickej  rady SPZ zasadalo  15.08.2020 a SRK sa  zúčastnil  v  zastúpení  p.
Valentu, p. Gašparovej a p. Beláňa. Týmto chce výbor členov informovať o tom, že pribudli
nové smernice, ktoré majú členovia výboru pripomienkovať do 30.11.2020.

Zástupcovia  SRK  boli  na  Pléne  KR  SPZ  oboznámení  s  novými  pravidlami  o  delegovaní
rozhodcov alebo členov výboru na posudzovanie skúšky OVVR. Touto administratívou sa bude
zaoberať hlavný výcvikár.

Ďalej zástupcovia SRK požiadali SPZ o úpravu podmienok pre udelenie šampionátu práce tak,
aby okrem FT skúšky boli uznané aj Špeciálne skúšky z vodnej práce a Všestranné skúšky.
Tejto žiadosti bolo vyhovené.

Ďalej  zástupcovia  SRK  podali  SPZ  návrh  na  úpravu  podmienok  pre  zaradenie  do  triedy
pracovnej tak, aby bol do tejto triedy zaradený pes, ktorý skúšku absolvoval, bez špecifikácie v
ktorej cene. Tento návrh bol prijatý.

Ďalej dalo SPZ na vedomie SRK, že nastane úprava v zápise údajov do PP (pri narodení šteniat)
a prosí o prehodnotenie geneticky podmienených ochorení, ktoré klub vyžaduje ako podmienku
chovnosti  a  ktoré  je  nutné  uvádzať  u  predkov  v  PP.  Tento  bod  majú  členovia  výboru
pripomienkovať do 31.12.2020. Výbor prednesie zámer na členskej schôdzi, aby sa na túto tému
diskutovalo.

4.) SRK má možnosť vypracovať nový skúšobný poriadok, jeho návrh musí byť zaslaný na
schválenie komore. Táto zmena nie je podmienená časovým rámcom. Výbor prednesie zámer na
členskej schôdzi, aby sa na túto tému diskutovalo.

5.) SRK má možnosť podať žiadosť na KR SPZ, aby boli retrievery na skúškach z výkonu
posudzované nie len rozhodcami pre malé plemená, ale aj rozhodcami 7. skupiny FCI (stavače).
Výbor prednesie zámer na členskej schôdzi, aby sa na túto tému diskutovalo.

6.) Vrámci aktuálnej epidemiologickej situácie sa klub stretol so zvýšeným počtom žiadostí o
výnimku pre uchovnenie. P. Beláňová predniesla návrhy, ktoré by na túto situáciu reagovali.
Návrh o akceptácií posudkov z výstav, ktoré pes absolvoval, od 9 mesiacov veku. Ďalej návrh o
akceptácií posudkov z oblastných výstav. Ďalej posun dolnej hranice veku, kedy bude psovi
priznaná chovnosť, na 12 mesiacov. Výbor prednesie návrhy na členskej schôdzi, aby sa na tieto
témy diskutovalo.

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

Zapísal: Mária Kľučárová, dňa 26.08.2020 v Bratislave


