
Z á p i s n i c a 

z Členskej schôdze konanej dňa 15.2.2014 na Kamennom mlyne 

 
 

Prítomní :  Ridarčíková MVDr.  – prezident DKSR 
 Klein, Ing. - II.viceprezident 

 Freyer Alica - tajomníčka 

 Miklášová, Mgr. - hlavný poradca chovu 
 Tamáši, Ing. - hlavný poradca pre výkon 

 Kozsuchová  Eva - pokladníčka + správkyňa webovej stránky 
 Korchaníková Marcela – referent pre propagáciu plemena 

 Freyer W. 
 Chudý, Ing. 

 Katona G. 

 Kleinová B.,Ing. 
 Kleinová Š. 

 Klíma J. 
 Majtánová D. 

 Révai R. 

 Sečanská, JUDr. 
 Skaláková, Ing. 

 Šurina J. 
 Švehla, Ing. 

 Valla M. 
 

Program výročnej schôdze : 

 
1. Otvorenie 

2. Správa predsedníčky klubu 
3. Správa poradcu pre výkon za rok 2013 

4. Správa poradcu pre chov za rok 2013 

5. Správa o hospodárení za rok 2013 
6. Správa revíznej komisie 

7. Návrh rozpočtu na rok 2014 
8. Návrh rozhodcov  na ZTP a KV, ŠV, termíny ich konania v roku 2015 

9. Informácia o Majstrovstvách sveta (IDC WM), a Svetovej výstave dobermannov  (IDC) 2014 

10. Rôzne 
11. Diskusia 

12. Návrh uznesenia 
13. Ukončenie schôdze 

 
  

 

1) Členskú schôdzu otvorila MVDr. Gabriela Ridarčíková a vyzvala členov, aby si zvolili Návrhovú 
komisiu. Členovia odsúhlasili Návrhovú komisiu v zložení : Valla Martin, Kleinová Štefánia 

a Šurina Jozef. 
 

2) MVDr. Ridarčíková poďakovala prítomným za chovateľskú činnosť a prácu v klube, s radosťou 

konštatovala, že sa čoraz viac členov sa hlási na ZTP – nemeckú bonitáciu. Teší ju, že sme 
zostali verní plemenu, nakoľko dobermann ostáva v srdci dobermannom aj s nekupírovanými 

ušami a chvostom. Uviedla, že od 1.1.2015 sa zmení štandard plemena, ktorý môže zmeniť len 
Nemecký dobermann klub, nakoľko je Nemecko krajina pôvodu dobermannov. IDC – Svetová 

výstava dobermannov slúži aj na smerovanie chovu. Hlavný poradca chovu všetkých členských 
štátov IDC upozorňuje na nežiadúce odchýlky od štandardu ako: nežiadúca veľkosť, vysoký 

stop, svetlé oči, zle nasadené uši, chvosty a pod. Psy s takýmito chybami nie sú vyberaní do 

poradia prvých štyroch. 
Informovala o štruktúre SKJ a UKK – Únii kynologických klubov, pod ktorú spadajú chovateľské 

kluby, ktoré boli pred vznikom UKK zaradené pod SKJ. 



SKJ zastrešuje teraz : Slovenský poľovnícky zväz, Zväz športovej kynológie a najmladšiu ÚKK. 

Všetky tri zväzy majú rovnaké práva a možnosti hlasovania.  

 
Šampionáty sa vystavujú na SKJ – zodpovedná Monika Pilná, rodokmene a žiadosti o  CHS 

zabezpečuje pre náš klub UKK – zodpovedná Ilimon Melichová. Certifikáty o vykonanej skúške 
vystavuje ZŠK – Renáta Chlebanová.  

 

3) Hlavný poradca pre výkon vo svojej správe uviedol, že sa znižuje počet ľudí, ktorí pretekajú. 
Členovia navštevujú výcvikové víkendy, ktoré majú zameranie na ZTP alebo obranu. 

V Bojniciach sa po prvýkrát robil aj nácvik poslušnosti a psy boli aj na stopách. Výcvikové 
víkendy ba sa mali zamerať aj týmto smerom.  

Komisia ÚKK pre výcvik zaslala dotazník, v ktorom chce zabezpečiť seminár pre širokú verejnosť 
a bude zameraný na rôznorodé aktivity. Klub musí vyplniť o akú náplň majú členovia záujem, 

aby komisia mohla zabezpečiť zloženie lektorov.  

Ing. Tamáši oboznámil prítomných o skúškach, ktoré absolvovali členovia so svojimi psami. 
Správa je súčasťou zápisnice. 

 
4) Správa hlavnej poradkyni chovu obsahovala prehľad činnosti chovateľských staníc, počet 

absolvovaných bonitácií, zvodov a ZTP. Správa je súčasťou zápisnice.  

 
5) Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2013 predniesla pokladníčka klubu E. 

Kozsuchová. Uviedla, že obe výstavy klubová ako aj špeciálna boli v miernom zisku. Príjmy boli 
oproti návrhu rozpočtu plnené na 118,6 % a výdavky oproti návrhu rozpočtu na 98,30 %. 

Dobermann klub ukončil rok 2013 v zisku. Prehľad príjmov a výdavkov ako aj porovnanie  
návrhu s čerpaním rozpočtu je súčasťou zápisnice.  

 

6) Nakoľko sa nedostavil na členskú schôdzu žiadny člen revíznej komisie (predseda sa pre     
zdravotné problémy ospravedlnil ako aj pani Mihók), členská schôdza berie na vedomie správu 

o čerpaní rozpočtu za rok 2013.  
 

7) Návrh rozpočtu na rok 2014 predniesla A. Freyer. Nakoľko sa v roku 2014 koná IDC WM ako aj 

IDC výstava, v rozpočte boli zohľadnené v príjmoch ako aj vo výdavkoch uvedené položky. Pri 
zostavovaní rozpočtu boli brané do úvahy aj príjmy a výdavky z rokov 2007 a 2010.  

Rozpočet bol schválený 19 členmi, jeden sa zdržal hlasovania.  
 

8) Na ZTP a Klubovú výstavu Grand Prix o zlatého dobermanna bol navrhnutý p. Killmaier 

z Nemecka na máj 2015 a na Špeciálnu výstavu p. Török z Maďarska alebo p.Mayerhofer 
z Rakúska (jeseň).  

Tajomníčka klubu žiadala, aby sa klubová a špeciálna výstava striedali jedna na jar a druhá na 
jeseň, aby nedošlo opäť k tomu, že špeciálna výstava sa preloží mesiac pred klubovú výstavu 

alebo opačne. Tratiť na tom bude len klub. 
 

9) O IDC WM informoval p. Wolfgang Freyer. So starostom obce Lozorno sa uskutočnilo 5 

stretnutí, na ktorých sa prejednalo zapožičanie (sponzorsky) štadióna, miestnosti na losovanie 
štartových čísiel, VIP miestnosti s kuchynkou, miestnosti pre veterinára a uloženie materiálu, 

použitie mikrofónov a ozvučenia na štadióne. Za účasti hlavného poradcu chovu a hlavného 
poradcu pre výcvik, ktorý sa taktiež na väčšine stretnutí zúčastnili boli vybraté priestory na 

stopy.  

Oslovili sme 14 sponzorov, ktorým bola predložená prezentácia s listom so žiadosťou 
o sponzorstvo. Sponzorov oslovil i Ing. Tamáši , M. Mihók a M. Valla. Doposiaľ sme obdržali šek 

na 1 000.- € od spoločnosti Bodt + Horst z Vrbového, ktorý zabezpečili manželia Freyeroví 
a sponzorský dar od Ing. Tamášiho vo výške 300.- €.  

Valná hromada ÚKK schválila našu žiadosť o sponzorský príspevok vo výške 1 000.- €, zatiaľ 
ešte nenabehli na účet. 

Pre personál sú zabezpečené izby na Kamennom mlyne a pre rozhodcov a IDC predstavenstvo 

izby v hoteli Karpatský dvor v Lozorne. Strava počas MS pre personál a rozhodcov je 
zabezpečená v reštaurácii Zorno a bude podávaná priamo na štadióne. Gala večer je 

zabezpečený v reštaurácii na Kamennom mlyne. MVDr. Ridarčíková, Ing. Tamáši a Mgr. 



Miklášová vybrali 5 figurantov na IDC WM. Z uvedených budú 3 vybratí a predstavení v piatok 

23.5.2014 rozhodcovi posudzujúceho obranu a hlavnému výcvikárovi IDC, ktorí vyberú dvoch 

a jeden zostane ako náhradník. 
Marcela Korchaníková sa vzdá finančných prostriedkov (cestovné na výstavy) vo výške 300.- € 

na IDC WM. 
 

10) Ing. Kleinová navrhla za bonitačných komisárov a kontrolórov vrhu Ing. Kleina a M. 

Korchaníkovú. MVDr. Ridarčíková uviedla, že obe funkcie sú veľmi zodpovedné.  
Bonitační komisári musia spĺňať určité kritéria: absolvovanie skúšok z výkonu, bonitácií 

z viacerými psami, aby vedeli určiť správny typ povahy, ako sa chovajú v skupinke, na kolíku. 
Ing. Tamáši potvrdil slová MVDr. Ridarčíkovej.  

V minulom roku výbor zaradil medzi kontrolórov vrhu MVDr. Branislava Garaja, člena, chovateľa 
a veterinára v praxi. Uvedené funkcie M. Korchaníková odmietla a výbor zamietol návrh Ing. 

Kleinovej, nakoľko Ing. Klein nespĺňa podmienky. Ing. Kleinová žiadala o uvedenom návrhu 

hlasovať, čo však MVDr. Ridarčíková zamietla. Návrhy bonitačných komisárov a kontrolórov vrhu 
doporučuje výbor a predkladá na schválenie Členskej schôdzi.        

Ing. Kleinová navrhla, aby sa zrušili bonitácie a výstavy do chovu, k čomu MVDr. Ridarčíková 
uviedla, že cieľom chovu sú zdravé šteňatá s dobrými povahami, ktoré potom nie je problém 

dobre umiestniť. V záujme každého chovateľa je mať vyššie ambície smerujúce k ZTP, 

nechceme chovať dobermannov bez pováh, plemeno musí byť pod kontrolou.  
 

11) Gabriel Katona  oznámil, že mu doposiaľ neprišla Kynologická revue. Tajomníčka klubu prisľúbila 
zjednanie nápravy, opäť osloví šéfredaktora KR a vyžiada spätne čísla od roku 2014.  

- Ing. Chudý sa pýtal, čo vyrieši 6 výcvikových víkendov, na čo mu poradca pre výkon odpovedal, 
že víkendy riešia veľa, zmenu cvičiska, dobrých figurantov, ktorí poznajú plemeno. MVDr. 

Ridarčíková ďalej uviedla, že dobermann je rýchly a presný a figurant je veľmi dôležitý, nakoľko 

odchytí špecifiká plemena, hľadá varianty a chápe psychiku dobermanna. 
- Martin Valla spomenul, že veľa majiteľov dobermannov cvičí len pre radosť, na čo Ing. Chudý 

odpovedal, že je to aj o peniazoch. Cestovať kilometre za figurantom a platiť 2 – 3 krát 
týždenne za figurovanie nezvládne finančne každý. Informoval sa, prečo DKSR nie je členom 

ZŠK. Predsedkyňa klubu uviedla, že DKSR je chovateľským klubom, hoci máme pracovné 

plemeno. Klub nemôže byť registrovaný v dvoch zväzoch. Členovia klubu môžu byť členmi 
Kynologických klubov, ktoré sú zastrešené ZŠK. 

- Jožko Klíma uviedol, že problém je celosvetový, časy Zväzarmu minuli, dotácie nie sú. Návštevy 
cvičísk sú hlavne s plemenami, kde je potrebná do chovu skúška z výkonu ( nemecký ovčiak ) 

a tých je drvivá väčšina. Majiteľmi psov, ktorí chcú robiť športovú kynológiu majú opäť vo 

väčšine NO. Ak chcete robiť vrcholový šport a nevyjde to, nemeckého ovčiaka dobre predáte. 
Vráti sa Vám minimálne to, čo ste do neho investovali. Dobermann je ale členom rodiny, toho 

nepredáte a okrem toho ročného psa Vám aj tak nikto nekúpi. Jeho kamaráti výcvikári prešli 
preto z uvedeného dôvodu na iné plemená.  

- Ing. Kleinová žiadala zvolať výbor IDC v mesiaci marec 2014.  
 

12) Návrh uznesenia : 

 
      Členská schôdza berie na vedomie : 

1) Správu predsedníčky klubu za rok 2013 
2) Správu poradcu pre chov za rok 2013 

3) Správu poradcu pre výcvik za rok 2013 

4) Informáciu riaditeľa IDC WM a IDC o priebehu príprav 
5) Správu revíznej komisie 

 
       Členská schôdza schvaľuje : 

1) Správu o hospodárení za rok 2013 
2) Návrh rozpočtu na rok 2014 

3) Rozhodcu p. Killmaiera na ZTP a KV v máji 2015 a rozhodcu na ŠV J.Töröka (H), alebo M. 

Mayerhofera  (A) v mesiaci september 2015 
     



Členská schôdza ukladá : 

1) Informovať členskú základňu o Členskej schôdzi formou zápisnice prostredníctvom  

    webovej stránky. 
    T: 31.3.2014      Zodp.: tajomníčka a správkyňa 

         webovej stránky DKSR 
 

   2) Zvolať výbor IDC WM v mesiaci marec 2014. 

       T: do 31.3.2014      Zodp.: riaditeľ IDC WM 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
     

 
 

 
 

 

Zapísala: Alica Freyer     Zápisnicu schválila :  
        MVDr. Gabriela Ridarčíková



Správa poradcu chovu za rok 2013 
 

Vzhľadom na podrobné vyhodnotenie zvodov, bonitácií a ZTP na Klubovej webovej stránke, uvádzam podrobný rozpis vrhov za jednotlivé roky 2009 až 2013. 

Pridávam aj prehľad očakávaných vrhov v roku 2014, vydaných bolo zatiaľ 4 ks krycích povolení. 

 
Prehľad vrhov 

Zuchtst. Zuchter Geb.wurf Vater Mutter Wurf Rude Hundin 

Best Cerber Kleinová B. 17.4.2009 Eria Pro Timur Taurus Aténa Best Cerber D 3, 2 4, 1 

Mad Dob Miadoková A. 18.6.2009 Eria Pro Timur Taurus Tahi Réme Mirage B 0, 3 3, 3 

Sermon MVDr.Garaj B. 11.7.2009 Tahi Réme Romeo CAYA Herta B 1 1 

Nuova Dolce Vita Mgr.Miklášová D. 30.11.2009 Viktor Vincent v/h Wantij Hera Nuova Dolce Vita J 4 6 

4         13 18 

v.Freyer Tal Freyer W.+A. 22.4.2010 Chriss z Padoku Carisma v.Finkenheim A 3, 2 3 

Morgantína Klíma J. 18.6.2010 Dream Star of Bedea Helen Hunt Morgantína P 1, 1 4, 1 

Veľký jarok Belková J. 29.6.2010 Pako Daker Elizabeth Black Sagitta E 1, 1 3, 1 

Morgantína Klíma J. 4.12.2010 Chriss z Padoku Asara Mad Dob Q 1, 2 6 

4         12 17 

v.Freyer Tal Freyer W.+A. 26.6.2011 Yankee v.Klingbach Carisma v.Finkenheim B 3, 2 1, 2 

Best Cerber Kleinová B. 8.7.2011 Armani de Terra Mirabili Cassandra Best Cerber E 3, 1 2, 1 

Veľký jarok Belková J. 28.7.2011 Gordon Royal Bell Elizabeth Black Sagitta F 1, 1 3 

3         11 9 

Morgantína Klíma J. 14.4.2012 Ikar Ikaros Morgantína Asara Mad Dob R 4, 1 4, 1 

Best Cerber Kleinová B. 29.8.2012 Bentley´s of Mysa Herones Demeter Best Cerber F 1, 3 1 

2         9 6 

Morgantína Klíma J. 19.1.2013 President King of Darkness Ola Olívia Morgantína S 4 3 

v.Freyer Tal Freyer W.+A. 26.2.2013 Chriss z Padoku Bambi Tahi Réme C 2 2, 1 

z Tomky MVDr.Ridarčíková G. 13.4.2013 Orson v.Nemesis Mendy Magic z Tomky N 6 2 

Best Cerber Kleinová B. 17.10.2013 Urano Pride of Russia Dalila Best Cerber G 1, 3 3 

4         17 11 

v.Freyer Tal Freyer W.+A. 20.2.2014 Auron Aquila v.Rezidenzschloss Brooke v.Freyer Tal D 2 3 

Best Cerber Kleinová B. 0.1.2014 Chester v.Topferstadt Demeter Best Cerber H nezabrezla  

Morgantina Klíma J. 0.2.2014 President King of Darkness Ola Olívia Morgantína T   

Sermon MVDr.Garaj B. 0.2.2014 Pericle del Diamante Nero Tatanka dei Saul Grimaldi C 1, 1 1 



 

 

Prehľad importovaných jedincov 2013   

SPKP meno otec matka nar. 

2859 Energy Emission de Gr. Vinko Fanfan de Grande Vinko Jamais Vu de Grande Vinko 7.7.2012 

2860 Pride of Russia Igor Pride of Russia Sidor Euro Dinamika iz Zoosfery 21.11.2011 

2861 Sofia Venus di Prisconte Pathos delle Querce Nere Rossella Dalila di Prisconte 1.10.2007 

2862 Pericle del Diamante Nero Urbano del Diamante Nero Miss Monroe Sant Kreal 2.10.2011 

2863 Utrillo di Perlanera Urbano del Diamante Nero Cassy Crystal di Perlanera 20.12.2011 

2864 Danabee di Perlanera Ale Alamos del Citone Tahi Réme Lottie 26.9.2009 

2872 Amigo Sarim z Pošembeří Hiddo od Dvou Lvu Impellitteri Restless Heart 11.11.2012 

2886 Euphoria di Brittasgang Quint v.Edertal Corleone Lady di Brittasgang 7.1.2013 

2887 Tahi Réme Fantom Destinys Phonix Highway to Hell Tahi Réme Icy  

 

 
Mgr. Darina Miklášová 

hlavný poradca chovu 


