
Zápisnica 
Výborová schôdza SRK – Bernolákovo, 30.05.2021 

 

 
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                                                                                                                         

p. Ingrid Kašubová – 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 Bernolákovo 26.08.2020 

Jesenné skúšky Letničie 17.10.2020 a 24.10.2020 a Všestranné skúšky Bernolákovo 30.10.2020  

vzhľadom na epidemiologickú situáciu boli zrušené. 

Všetky ostatné uznesenia prijaté na výborovej schôdzi boli splnené.. 

 

 

3.) Prijatie nových členov 

Matrikárka SRK p. Adriana Martonková oboznámila prítomných členov výboru so zoznamom 

nových členov, výbor členov prijal. Nových členov je 22. Celkový počet členov je 262. 

 

4.) Došlá/prijatá pošta  

 

- 



5.) Rôzne 

1.) Na základe písomnej žiadosti sa ku dňu 30.5.2021 vzdáva funkcie sekretára SRK p.Mária   

           Kľučárová. 

 

2.) Na základe návrhu výboru schválil na funkciu sekretára SRK počnúc dňom 31.5.2021      

     p.Alexandru  Gašparovú. 

 

3.) Na základe písomnej žiadosti sa ku dňu 31.5.2021 vzdáva funkcie ekonóm SRK p. Margita        

     Marušinová. 

 

4.) Na základe návrhu výboru schválil na funkciu ekonóm SRK počnúc dňom 01.06.2021   

    p.Ingrid Kašubovú. 

 

5.) Na základe návrhu výboru schválil do výcvikovej komisie p.Ivana Ilavského a p.Waltera  

    Schovanca. 

 

6.) Výbor prejednal prípravu klubovej  výstavy retrieverov 24.7.2021 EKO Park, Veľké Uľany, 

     - organizáciu, program, zabezpečenie občerstvenia. 

      

7.) Výbor odsúhlasil nákup záhradného domčeka (na uskladnenie klubových vecí) a nákup 3ks 

      výstavných prístreškov. 

 

8.) Ekonóm SRK p. Margita Marušinová odovzdala pokladničnú hotovosť p. Ingrid Kašubovej. 

 

9.) Program členskej schôdze sa zverejní na webovej stránke SRK 2 týždne pred konaním 

     schôdze.  

     Členovia výboru svoje správy zašlú na spracovanie a následné zverejnenie na stránke SRK   

     webmasterovi Jakubovi Ďurechovi. 

 

      

6.) Záver 

Prezident SRK p. Valenta ukončil rokovanie výboru SRK a poďakoval prítomným členom 

výboru za účasť. 

 

Zapísal: Ingrid Kašubová, dňa 30.05.2021 v Bernolákove 


