
Zápisnica 
z členskej schôdze Slovenského retriever klubu 

Veľké Úľany, 12.09.2020 

 

1. Zahájenie členskej schôdze 

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

  

2. Registrácia prítomných členov 

Podľa matrikárkou overenej prezenčnej listiny bolo na výročnej členskej schôdzi prítomných 34 
členov Slovenského retriever klubu.  

 

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

Oboznámenie s programom a priebehom schôdze bolo jednohlasne prítomnými členmi 
schválené. 

 
4. Voľby komisií a overovateľov zápisnice 

Voľby do komisií prebehli bez námietok členov klubu. 

Mandátovo-volebná komisia:  
predseda: p. Kašubová Ingrid 
členovia: p. Ilavský Ivan, p. Guzanová Anastázia 
- 34 členov hlasovalo  
- ZA: 34 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

Návrhová komisia:  
predseda: p. Holická Monika 
členovia: p. Kukan Jozef, p. Kocánová Oľga 
- 34 členov hlasovalo 
- ZA: 34 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

Overovatelia zápisnice:  
p. Kováčová Andrea 
p. Kováč Peter 
- 34 členov hlasovalo 
- ZA: 34 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 oboznámila členov s návrhom rozpočtu na rok 2020.  

 
- 34 členov hlasovalo 
- ZA: 34 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

 

7. Výmena člena kontrolno-revíznej komisie 
 

Predsedkyňa kontrolno-revíznej komisie p. Zuzana Gašparová predložila návrh na výmenu člena 
KRK-u. Členovia schválili výmenu p. Ericha Humeňanského za p. Jozefa Kukana. 
 
- 34 členov hlasovalo 
- ZA: 34 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

 
8. Rôzne - diskusia 

 
A) Úprava chovateľského a zápisného poriadku v bode III. Chovné jedince, v bode 2. Vek pre 

použitie v chove 
 

Na návrh p. Ivany Beláňovej sa hlasovalo o úprave chovateľského a zápisného poriadku. Nová 
úprava bodu III. Chovné jedince, v bode 2. Vek pre použitie v chove znie:  

- psy od 12 mesiacov veku 
- suky od 18 mesiacov veku 

 
- 34 členov hlasovalo 

- ZA: 33  PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1 

 
B) Údaje povinne uvádzané plemennou knihou pri zápise do rodokmeňov  

 

Výbor oboznámil členov s novými požiadavkami plemennej knihy, ktoré sa týkajú klubom 
povinne uvádzaných údajov pri zápise do rodokmeňov šteniat. Po diskusii sa hlasovalo o 
návrhu, že povinne zapisované údaje budú len DBK a DLK. 

- 32 členov hlasovalo 
- ZA: 31 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1 

 

C) Zmena kritérií pre zaradenie do chovu v bode 1. Výzor 
 

Na návrh p. Ivany Beláňovej sa hlasovalo o zmene kritérií pre zaradenie do chovu v bode 1. 
Výzor. Pôvodné znenie sa dopĺňa o “výstava oblastná a výstava bez zadávania titulu CAC” a 
mení sa formulácia “po 12.mesiaci veku” na formuláciu “po 9.mesiaci veku”. 

 



 
- 34 členov hlasovalo 
- ZA: 33 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1 

 

D) Schválenie snímkov jedinca Dancing Queen Canis Regnum p.Lučanovej 
 

Členka p. Soňa Lučanová požiadala o uznanie znova vyhotovených RTG snímkov a certifikátov 
(DBK a DLK) svojho psa MVDr. Švihranom. Pes bol presnímkovaný po negatívnej skúsenosti u 
MVDr. Szalaia. 

 
- 32 členov hlasovalo 
- ZA: 30 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 2 

 

E) Zvýšenie členského poplatku o 25% 
 

Členka p. Oľga Kocánová navrhla zvýšenie členského poplatku o 25%. Po diskusii s 
ekonómkou klubu sa o tomto návrhu hlasovalo. 

 
- 32 členov hlasovalo 
- ZA: 15 PROTI: 16 ZDRŽALI SA: 1 

 

F) Výmena overovateľov zápisnice 
 

Overovatelia zápisnice sa ospravedlnili, z osobných dôvodov museli schôdzu predčasne 
opustiť. Hlasovalo sa o výmene p. Kováča Petera a p. Kováčovej Andrei za p. Deptovú Danielu 
a p. Marušinovú Ivetu. 

 
- 32 členov hlasovalo 
- ZA: 32 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

 
 

9.    Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných členov schválila uznesenie návrhovej 
komisie 

 
- 32 členov hlasovalo 
- ZA: 32 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

 

10.    Záver členskej schôdze  

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

 

Zapísal:   Mária Kľučárová 
Zápisnicu overili:  p. Deptová Daniela , p. Marušinová Iveta 


