Zápisnica
z Členskej schôdze, konanej dňa 2.3.2013 na Kamennom mlyne
Prítomní podľa prezenčnej listiny :
1. Freyer Alica – tajomníčka
2. Kleinová Štefánia – člen
3. Korchaníková Marcela – referent pre propagáciu
4. Holec Silvia
5. Malachovská Katarína – člen revíznej komisie
6. Ergh Peter – predseda revíznej komisie
7. Šurina Jozef – člen
8. Kleinová Beáta, Ing. – člen
9. Klein Pavol, Ing. – II. viceprezident
10. Miklášová Darina, Mgr. – poradca pre chov
11. Tamáši Pavel, Ing. – poradca pre výkon
12. Erghová Martina, MUDr. – člen
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Správa predsedníčky klubu
Správa poradcu pre výkon za rok 2012
Správa poradcu pre chov za rok 2012
Správa o hospodárení za rok 2012
Správa revíznej komisie
Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozhodcov na ZTP a KV, ŠV, termíny ich konania
Informácia o Únii kynologických klubov a jej činnosti
Majstrovstvá sveta (IDC WM), Svetová výstava dobermannov (IDC) 2014
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesenia
Ukončenie schôdze

1. Otvorenie
Prítomných členov DK SR privítala tajomníčka Dobermann klubu SR p. Alica Freyer a ospravedlnila
neprítomnosť predsedkyne MVDr.Gabriely Ridarčíkovej.
A.Freyer vyzvala členov, aby dali návrhy do komisií mandátovej a návrhovej. Do
mandátovej komisie boli navrhnuté : p.Malachovská, sl.Kleinová, do návrhovej komisie:
Silvia, sl.Korchaníková.
Členovia komisií boli jednohlasne schválení.

p.Holec

3. Správa poradcu pre výkon za rok 2012
Poradca pre výkon – Ing. P.Tamáši upozornil na dôležitú vec, že výcvik sa nám dostáva už dlhšiu
dobu na úroveň tzv. naturálneho kúsania, kde cieľom je splnenie maximálne BH, ZM a splnenie
bonitácie. Chýba nám porovnanie plemena s inými plemenami na pretekoch. Pri účasti členov na
sústredeniach je záujem LEN o obranu, záujem o stopy a poslušnosť nie je. Je na zváženie,
položiť si reálnejšie ciele, podporiť plemeno DOBERMANN v iných športoch /tanec so psom,
agility, obedience.../. Možnosťou je zaradiť do programu výcvikových akcií aj ukážky z iných
športov. Pokiaľ by bol záujem o školenie v oblasti poslušnosti a stôp je ochotný nezištne pomôcť.
MS 2012 v Maďarsku sa mali zúčastniť 2 členovia. Z toho Atis z Rincelova sa nezúčastnil z dôvodu
nepredvídateľnej zdravotnej komplikácie a Charisma Nuova Dolce Vita na pretekoch odstúpila zo
zdravotných dôvodov sučky, ktorá týmto ukončila celkovo svoju športovú kariéru.
Skúšky úspešne splnili:
BH – Joe NDV - Najlepšia obrana KOMBI, Preteky podľa ZM,
IPO1,IPO2 – Jane NDV - Najlepšia obrana KOMBI,
BH v roku 2011 – Hera Gumby, Daumutef BC
1/4

Preteky podľa ZM: Daumutef BC,
FPr.1 – Diomedes BC,
účasť na KOMBI – Magic Mandy z Tomky, Ola Olívia Morgantína, Priscila Presley
Morgantína, Daumutef Best Cerber.
4. Správa poradkyne chovu za rok 2012
Na chovateľských akciách v roku 2012 sa nám predviedlo 22 jedincov našich členov, z toho na
zvodoch 11 jedincov, na bonitáciách 7 jedincov, na ZTP 4 jedince.
Odchovali sa 2 vrhy / chs Morgantína a Best Cerber/ v počte 15 zapísaných šteniat. Poradkyňa
chovu upozorňuje členov na predvedenie exteriérovo menej kvalitných importovaných jedincov v
porovnaní s posúdením našich odchovov.
Pri zahraničných krytiach by si mali chovatelia navzájom odovzdávať informácie o použitých
krycích psoch.
PCH Darina Miklášová
5. Správa o hospodárení za rok 2012
Správu o hospodárení predniesla tajomníčka klubu p. A.Freyer, nakoľko hospodárka klubu p. Eva
Kozsuchová sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnila. Uviedla, že v roku 2012 boli obe výstavy a
to Špeciálna výstava v Liptovskej Sielnici v zisku 511,17 € a Klubová výstava Grand Prix o Zlatého
dobermanna na Kamennom mlyne v zisku 670,65 €.
6. Správa revíznej komisie
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Peter Ergh. Konštatoval, že v účtovných
dokladoch neboli zistené žiadne nezrovnalosti, účtovníctvo je vedené prehľadne v súlade so
zásadami účtovania. Revízna komisia žiadala vysvetlenie k položke 91,59 € za víkend
dobermannov na Kamennom mlyne za ubytovanie a stravu figuranta, nakoľko v zápisniciach z
členskej schôdze a výboru nebol víkend schválený.
K uvedenému uviedla tajomníčka klubu, že víkend bol usporiadaný na podnet predsedníčky klubu,
aby sa mohli pripraviť členovia na slovenskú a nemeckú bonitáciu. Členovia boli oslovení mailom,
víkend bol avizovaný na webovej stránke. Víkendu sa zúčastnilo 12 členov. Víkend dobermannov
bol dodatočne schválený členskou schôdzou.
Na poslednej schôdzi výboru 9.11.2012 boli navrhnuté hlavným poradcom pre výcvik 3 výcvikové
víkendy dobermannov, ktoré boli výborom schválené.
7. Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu predniesla tajomníčka klubu p.Alica Freyer.
Príjmy sú navrhnuté vo výške 8 265.- € ( členské príspevky, KV, ŠV ).
Výdavky v hodnote 8 020.- € ( časopis KR, VČS, členské do UKK, poistné, ŠV, KV, vedenie účtu,
víkend dobermannov, IDC WM -príspevok reprezentantom, príspevok Korchaníková , členské IDC).
V roku 2013 boli naplánované 3 výcvikové víkendy, z toho sa prvý na Lapáši konať nebude.
Nahradí ho víkend na Kamennom mlyne. Schválili sa príspevky na figuranta vo
výške 100 Eur
na každý výcvikový víkend.
Návrh rozpočtu bol jednohlasne schválený
8. Návrh rozhodcov na Špeciálnu výstavu a Klubovú výstavu v roku 2014:
Klubová výstava Grand Prix by sa mala konať 15.6.2014 na Kamennom mlyne, s rozhodcom
Thomasom Bechtom
Nemecká bonitácia – ZTP by sa mala konať na Kamennom mlyne 14.6.2014 s rozhodcom
Thomasom Bechtom
Slovenská bonitácia a zvod sa bude konať pred KV GP.
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Špeciálna výstava ešte nemá určený termín, navrhnutý rozhodca je Martin Gschwindl.
Slovenská bonitácia a zvod mladých sa bude konať v deň ŠV.
Prítomní schválili termín a rozhodcu na ZTP a KV GP, schválili rozhodcu na ŠV.
9. Informácia o Únii kynologických klubov
Tajomníčka klubu p. Alica Freyer informovala prítomných o Výročnom valnom zhromaždení UKK,
ktoré sa konalo v Nitre 16.2.2013:
- do prezídia boli opäť zvolení : Jozef Šuster – prezident ÚKK, MVDr.Gabriela Ridarčíková –
viceprezident, členovia : Eleonóra Fišerová, Vladimír Javorčík a novým členom prezídia sa stal
Tibor Havelka. V dozornej rade boli potvrdení: Josef Mravík – predseda, Alica Freyer-člen a
novozvolený člen Jaroslav Zembjak.
- boli vytvorené nové komisie, ktoré sú zverejnené na webovej stránke: www.unkk.sk ako aj
všetky informácie o UKK.
- Únia kynologických klubov zrušila preukazy a členské známky. Kluby pošlú zoznam členov a za
každého člena uhradia do 31.3.2013 finančnú čiastku 2,00 €. Pri zápise šteniat potvrdí
poradca chovu svojou pečiatkou a podpisom, že chovateľ je členom klubu. Noví členovia budú
dohlasovaní priebežne.
- UKK bolo poverené konaním výstav v roku 2013 : MVP Trenčín, NV Lučenec a Duo CACIB
Nitra.
10. Majstrovstvá sveta vo výkone dobermannov (IDC WM), Svetová výstava dobermannov
(IDC) 2014
Tajomníčka klubu informovala prítomných o IDC WM a IDC 2014.Vyzvala prítomných
k spolupráci, k zháňaniu sponzorov. Bol vytvorený organizačný výbor v zložení :
Freyer Wolfgang –
riaditeľ
Freyer Alica tajomníčka
Kozsuchová Eva pokladník
Tamáši Pavel, Ing. člen
Miklášová Darina, Mg. –
člen
Kleinová Beata,Ing. člen
Korchaníková Marcela člen
Erghová Martina,MUDr.člen
Organizačný výbor oboch svetových podujatí bol jednohlasne schválený.
11. Rôzne
- Alica Freyer oboznámila prítomných s odstúpením Jozefa Klímu z funkcie I.viceprezidenta klubu z
dôvodu pracovnej a rodinnej vyťaženosti. Funkcia sa obsadí pri najbližších voľbách.
- Oznámila prítomným, že UKK poriada dňa 17.3.2013 školenie štatutárov a pokladníkov. Školenia
sa zúčastní Alica Freyer a Eva Kozsuchová bez náhrady cestovného – jednohlasne schválené
prítomnými členmi.
- Na návrh tajomníčky bol jednohlasne schválený za bonitačného komisára Ing. Pavel Tamáši –
hlavný poradca pre výkon.
- II.viceprezident navrhol, aby sa až do zlepšenia finančnej situácie nepreplácalo cestovné na
schôdze UKK a školenia UKK. Návrh bol jednohlasne schválený.
12. Diskusia
Ing. Kleinová navrhla, aby na výcvikových víkendoch za obranu figurantovi platili členovia klubu
10.- € a nečlenovia klubu 15.- € s tým, že rozdiel 5.- € pôjde do pokladne klubu.
Navrhla, že zhotoví plagát – upútavku, prečo sa nemajú kupovať dobermanni bez preukazu
pôvodu.
Prítomní obidva návrhy jednohlasne schválili.
13. Návrh uznesenia
Členská schôdza berie na vedomie:
1. Správu poradcu pre chov za rok 2012
2. Správu poradcu pre výkon za rok 2012
3/4

3. Rezignáciu Jozefa Klímu z funkcie I.viceprezidenta
4. Informáciu tajomníčky o UKK
Členská schôdza schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Správu o hospodárení za rok 2012
Správu revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2012
Organizačný výbor IDC WM a IDC
Ing. Pavla Tamášiho za bonitačného komisára
Rozhodcov na ŠV, ZTP a KV na rok 2014
A. Freyer a E. Kozsuchovú na školenie štatutárov a pokladníkov do Nitry 17.3.2013
Zhotovenie upútavky – prečo nekupovať dobermanna bez PP
Návrh rozpočtu na rok 2013
Nepreplácanie cestovného na schôdze a školenia UKK.

Členská schôdza ukladá:
1. Oboznámiť členskú základňu s členskou schôdzou a s uznesením formou zápisnice a
uverejnením na webovej stránke DKSR.
Zodp.: tajomník a správca webovej stránky
T: do 15.dní

Zapísala:

Mgr. Darina Miklášová
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