Zápisnica
z Členskej schôdze, konanej dňa 19. 3. 2016 na Kamennom mlyne
Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr.
Klein Pavol, Ing.
Freyer Alica
Miklášová Darina, Mgr.
Tamáši Pavel, Ing.
Korchaníková Marcela
Freyer Wolfgang
Horváthová Alena
Chudý Milan
Jantová Katarína, Mgr.
Lóži Róbert
Katona Gabriel
Kleinová Beata, Ing.
Kleinová Štefánia
Mikla Jozef

- prezident DKSR
- viceprezident
- tajomníčka
- poradca chovu
- poradca pre výkon
- pokladníčka a správkyňa web. stránky
- člen
- členka
- člen
- členka
- člen
- člen
- členka
- členka
- člen

Program členskej schôdze :
1. Otvorenie
2. Správa predsedníčky klubu
3. Správa poradcu pre chov za rok 2015
4. Správa poradcu pre výkon za rok 2015
5. Správa o hospodárení za rok 2015
6. Správa revíznej komisie
7. Návrh rozpočtu na rok 2016
8. Členská základňa k 19.3.2016
9. Zmena stanov DKSR
10. Zmena štandardu plemena dobermann od 1.8.2016
11. Vystavovanie kupírovaných jedincov na MVP po 1.8.2016 – nové podmienky
12. Vystavovanie kupírovaných jedincov narodených pred 1.8.2016 na IDC a posúdenie
ZTP
13. Nové podmienky pre vyhodnotenie RTG DBK v Nemecku – potrebné k ZTP
14. Wille Brandt vyšetrenie krvi – potrebné k ZTP
15. Majstrovstvá sveta vo výkone dobermannov v Maďarsku – Komárom, nahlásenie
pretekárov
16. Doplnenie programu členom klubu:
a) členstvo DKSR v ZŠK,
b) vyžadovanie skúšky z výkonu pre chovnosť
c) podpora klubu pre chovateľov a aktívnych cvičiteľov ( tí, ktorí robia skúšky z
výkonu )
d) zriadenie výboru na sťažnosti
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh uznesenia
20. Ukončenie schôdze

1) Otvorenie ČS
ČS otvorila MVDr. Ridarčíková a privítala prítomných členov.
2) Správa predsedníčky klubu za rok 2015
Vo svojej správe poďakovala MVDr. Ridarčíková všetkým, ktorí sa zúčastňovali výstav,
výcvikových víkendov, všetkým, ktorí urobili skúšky z výkonu. Uviedla, že i napriek tomu,
že sme počtom členov malý klub, máme veľmi dobré meno vo svete.
3) Správa poradkyne chovu za rok 2015
V roku 2015 bolo vydaných 5 krycích listov, narodilo sa 9 šteniat z dvoch vrhov ( 2 psi a 7
sučiek) oproti roku 2014, kedy sa narodili 32 jedincov.
Zo zahraničia bolo dovezených 8 jedincov a exportovaných bolo 5 jedincov.
V roku 2015 sa konali 2 chovateľské akcie :
Povahový test v Liptovskej Sielnici absolvovalo 12 jedincov z toho 2 importovaní psi
Nemecká bonitácia – ZTP na Kamennom mlyne, ktorú absolvovalo 8 zahraničných
jedincov.
V Plemennej knihe bola potvrdená chovnosť 2 psov a 2 sučkám.
4) Správa poradcu pre výkon za rok 2015
Ing. Tamáši poďakoval Marcele Korchaníkovej za štatistické spracovanie výsledkovej
Listiny skúšok a oboznámil prítomných so zloženými skúškami našich členov:
Ing. Milan Chudý zložil skúšku IPO 3 so sučkou Ezy von Spellen
Michaela Mihók IPO 2 so sučkou Bugatti vom Freyer Tal,
Gabriel Katona IPO 1 so sučkou Neva z Tomky
Denisa Majtánová BH - VT so sučkou Ramada Ria Morgantína
Simanova Vargová BH - VT so psom Awesome
Ing. Milan Chudý BH – VT so sučkou Hanna vom Dragonerreich
Na Majstrovstvách Slovenska BO, RTW a dobermannov na Malom Lapáši sa zúčastnilim :
Ing. Milan Chudý podľa IPO 3 so sučkou Ezy von Spellen a podľa BH so sučkou Hanna
von Dragonerreich, ktorým sa však nepodarilo splniť limit.
Ing. Klein zhodnotil rok 2015 oproti minulým rokom ako úspešný. Uviedol, že treba ľudí
motivovať k skladaniu skúšok, aby sme mohli z roka na rok blahoželať väčšiemu počtu
členov k úspešnému zloženiu skúšok alebo absolvovaných pretekov. Správa poradcu pre
výkon je súčasťou zápisnice.
5) Správa o hospodárení za rok 2015
Správu o hospodárení za rok 2015 podala pokladníčka klubu.
Uviedla, že Klubová výstava bolo v zisk 600,07 € a Špeciálna výstava 404,47 €. Príjmy boli
oproti návrhu rozpočtu plnené na 136,13 % a výdavky oproti návrhu rozpočtu na 129,42 %.
Dobermann klub ukončil rok 2015 so ziskom. Prehľad príjmov a výdavkov ako aj
porovnanie návrhu rozpočtu s čerpaním rozpočtu je súčasťou zápisnice.
6) Správa revíznej komisie
Žiadny z členov Revíznej komisie sa Členskej schôdze nezúčastnil, kontrola
pokladne nebola vykonaná. Viceprezident podal návrh Členskej schôdzi, aby
RK predniesla Správu o hospodárení za rok 2016 v roku 2017. Členská schôdza
návrh odsúhlasila.
7) Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 predniesla tajomníčka klubu.
V roku 2016 sa koná Európska klubová výstava so zadávaním 8 zlatých dobermannov
spojená s Kombi víťazom ako aj Špeciálna výstava + Kombi víťaz. Pri zostavovaní
rozpočtu boli zohľadnené obe výstavy, predpokladané príjmy z členských príspevkov
a príspevkov z UKK. Vo výdavkoch bolo zohľadnené poistenie klubových akcií,
odoberanie Kynologickej revue, 2 predĺžené výcvikové víkendy, výcvikový tábor, výdavky
za vedenie účtu, poštovné, štartovné a príspevok pre reprezentantov na IDC WM, vecné
dary na Majstrovstvá Slovenska vo výkone dobermannov a výdavky na KV a ŠV. Rozpočet
i keď nevyrovnaný bol schválený všetkými prítomnými členmi DKSR.

8) Členská základňa
Dobermann klub SR má k 19.3.2016 51 členov.
9) Zmena stanov
Tajomníčka pripravila zmenu stanov o asociované členstvo, nakoľko sa zmena stanov
môže odsúhlasiť len na VČS, uvedený bol sa odkladá na VČS.
10) Zmena štandardu
MVDr. Ridarčíková oboznámila prítomných so zmenou štandardu od 1.8.2016. Zvieratá
narodené po uvedenom termíne sa nebudú smieť kupírovať. Vystavovať sa budú smieť
po tomto termíne len nekupírované jedince to isté platí aj pre uchovnenie jedincov.
11) Vystavovanie kupírovaných jedincov na MVP po 1.8.2016 - nové podmienky
FCI zmenilo svoj pôvodný návrh a na MVP sa budú smieť vystaviť a dostať titul
kupírovaní jedinci narodení pred 1. 8. 2016.
12) Vystavovanie kupírovaných jedincov narodených pred 1.8.2016 na IDC a ZTP
Prezident IDC a Nemeckéhoi dobermann klubu p. Hans Wiblishauser na stránkach
Dobermann Verein potvrdil, že na IDC sa budú smieť vystavovať kupírovaní psi narodení
pred 1. 8. 2016 a taktiež môžu zložiť ZTP.
13) Nové podmienky pre vyhodnotenie RTG DBK v Nemecku – potrebné k ZTP
Tajomníčka oboznámila prítomných s novými podmienkami vyhodnotenia RTG DBK.
Oproti minulým rokom sa musí vykonať úhrada za vyhodnotenie vopred, nevyhodnocujú
sa už CD nosiče. Veterinárny lekár môže zaslať RTG digitálny snímok na portál
myvetsxl.com, avšak tlačivo potvrdené lekárom, úhradu a fotokópiu rodokmeňa treba
zaslať poradcovi chovu v Nemecku. Všetky podmienky o RTG DBK sú uverejnené na
web.stránke klubu.
14) Wille Brandt vyšetrenie krvi – potrebné k ZTP
Od 1. 1. 2016 je potrebné k ZTP priložiť aj certifikát o „ von Willebrands – Diesease“
skrátene vWD vyšetrení krvi. Uvedené vyšetrenia vykonáva na Slovensku LABOKLIN.
Všetky údaje o vWD sú uverejnené na web.stránke klubu.
15) Majstrovstvá sveta vo výkone dobermannov v Maďarsku
Tajomníčke sa na IDC WM v Komárome nahlásili Ing. Milan Chudý so sučkou Ezy von
Spellen a p. Milan Mihók so sučkou Bugatti vom Freyer Tal. Členská schôdza schválila
štart oboch reprezentantov ako aj zaplatenie štartovného a príspevok pre reprezentantov
vo výške á 300.- €.
16) Doplnenie programu členmi klubu
a) Ing. Chudý navrhol členstvo DKSR v ZŠK. K uvedenému návrhu odpovedal MVDr.
Ridarčíková, ktorá uviedla, že chovateľský klub nemôže byť členom ZŠK. Každý z členov
DKSR sa môže stať členom Kynologického klubu, ktorý zastrešuje ZŠK.
b) Ing. Chudý navrhol členskej základni vyžadovanie skúšky z výkonu do chovu.
K uvedenému sa taktiež vyjadrila MVDr. Ridarčíková, ktorá uviedla, že sme túto
podmienku mali, keď mal klub 300 členov. Z kvantity sa mohla vyberať kvalita. Potom
však počet psov začal klesať. Ľudia, ktorí so psami nepracovali, mali krásne zvieratá. Do
chovu je stále zaradený Test povahy ako aj najvyššia skúška vhodnosti do chovu –
nemecká ZTP, ktorá psychiku a povahu psa ukáže.
c) podpora klubu pre chovateľov a aktívnych cvičiteľov. Na uvedené taktiež odpovedala
MVDr. Ridarčíková. Dobermann klub prispieva na výcvikové víkendy a výcvikový tábor,
výcviku ktorých sa môžu členovia bezplatne zúčastniť.
d) p. Róbert Lóži navrhol zriadenie výboru na sťažnosti. Výbor uvedený návrh prerokoval a
navrhuje menovanému, aby sa ujal komisie ( výbor navrhol názov Disciplinárna komisia
), ako predseda a vypracoval štatút Disciplinárnej komisie, ktorý predloží výboru na
schválenie. Následne výbor predloží zriadenie Disciplinárnej komisie VČS na chválenie.
Róbert Lóži do komisie navrhol Gabriela Katonu a Katku Jantovú. Členská schôdza
schválila uvedený návrh.

17) Rôzne
Ing. Tamáši oboznámil členov s novou metódou vyhodnocovania Kynologických
klubov Zväzom športovej kynológie. Vyhodnocujú sa prvé tri KK, musia mať
zriadený účet, IČO, splnené členstvo úhradou členského príspevku. Ak KK
usporiada 300 bodovú skúšku alebo pretek, dostane zo ZŠK príspevok 100.- €.
Ing. Kleinová žiadala namiesto 5 výcvikových víkendov jeden zdvojený s tým, že
by bol naň príspevok 400.- € a členovia klubu by za výcvik neplatili. Členská
schôdza schválila dva zdvojené výcvikové víkendy, jeden na Kamennom mlyne
a jeden v Sielnici a príspevok na každý 400.- € s podmienkou, že figurant si ubytovanie
a stravu počas výcvikového víkendu bude hradiť sám.
Výcvikový tábor s príspevkom taktiež 400.- € .
Tajomníčka predložila členskej schôdzi výborom vypracovaný Návrh poplatkov
do klubu. Nový poplatok bude za vystavenie Krycieho listu – pripúšťacieho
povolenia pre člena 10.- € a nečlena 30.- €. Vystavenie expresného krycieho listu
( menej ako 6 týždňov pred krytím ) pre člena 20.- € a nečlena 40.- €. Povahový
test sa zvyšuje o 1.- € na 35.- € pre člena a 70.- € pre nečlena. Poplatok pre
nového člena zostáva vo výške 30.- € a člena 23.- €. Poplatky za vystavenie
krycieho listu treba uhradiť na účet DKSR vopred. Návrh poplatkov do klubu bol
schválený Členskou schôdzou a poplatky sú platné od 1.5.2016.
Ing. Kleinová žiadala schváliť navrhnuté podmienky pre zadanie Kombi víťaza.
Minimálne ocenenie VD a minimálne zadaných 26 bodov z obrany. Členská
schôdza uvedené schválila s tým, že upraví podmienky v propozíciach, ktoré sa
zverejnia na webovej stránke klubu do 1. 5. 2016.
Mgr. Kleinová predložila žiadosť za čakateľa na rozhodcu z exteriéru pre
plemeno dobermann. Svoju žiadosť odôvodňuje niekoľkoročnými skúsenosťami
s uvedeným plemenom vo výstavných kruhoch ako aj v chove a dlhoročným
členstvom v DKSR. Členská schôdza odporučila potvrdiť žiadosť Mgr. Štefánii
Kleinovej za čakateľa na rozhodcu z exteriéru pre plemeno dobermann.
Ing. Leitman písomnou formou žiadal o konanie Členskej schôdze v Nitre. K
Uvedenému návrhu sa pripojila aj Ing. Kleinová. Členská schôdza sa mala
tento rok konať na Malom Lapáši, nakoľko sa však v penzióne Z Polytanu
pokazilo kúrenie, bolo nutné členskú schôdzu tesne pred termínom odvolať.
Termín 19. 3. 2016 bol však na Lapáši zadaný a preto sa konala schôdza na
Kamennom mlyne.
Členovia sa dohodli na termíne Členskej schôdze 18.2.2017 na Malom Lapáši
alebo v Nitre.
Tajomníčka oznámila prítomným, že p.Wolfgang Freyer zabezpečil pre
reprezentantov a vedúceho družstva sponzorsky oblečenie na IDC WM :
pre každého 2 tričká a jogingovú súpravu. Nakoľko Ing. Tamáši nevedel z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti sľúbiť, že sa IDC WM ako vedúci družstva zúčastní,
výbor schválil p. Wolfganga Freyera za vedúceho družstva.

Návrh uznesenia :
Členská schôdza berie na vedomie :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Správu predsedníčky klubu za rok 2015
Správu poradcu pre chov za rok 2015
Správu poradcu pre výcvik za rok 2015
Informáciu o počte členov k 19. 3. 2016 v DKSR
Informáciu o zmene štandardu od 1. 8. 2016
Informáciu o vystavovaní kupírovaných jedincov na MVP, narodených pred 1. 8. 2016
Informáciu o vystavovaní kupírovaných jedincov narodených pred 1. 8. 2016 na IDC
a ZTP.
Nové podmienky pre vyhodnocovanie RTG DBK ( potrebné k ZTP )
Informáciu o vWD krvnom vyšetrení
delegovanie W. Freyera za vedúceho družstva na IDC WM
Termín Členskej schôdze 18. 2. 2017

Členská schôdza schvaľuje :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Správu o hospodárení za rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
Účasť Ing. Milana Chudého a Milana Mihóka na IDC WM v Maďarskom Komárome
Úhradu štartovného pre oboch reprezentantov a príspevok á 300.- € každému z nich.
Zriadenie Disciplinárnej komisie s predsedom Róbertom Lóžim a členmi Katarínou
Jantovou a Gabrielom Katonom
Čakateľa na rozhodcu z exteriéru pre plemeno dobermann Mgr. Štefániu Kleinovú
Príspevok na dva predĺžené výcvikové víkendy á 400.- € s tým, že členovia DKSR nebudú
za výcvik platiť, a figurant si počas výcvikového víkendu ubytovanie a stravu bude hradiť
sám, výcvikový tábor s príspevkom 400.- €.
Podmienky pre zadanie Kombi víťaza na Špeciálnej výstave
Poplatky za vystavenie krycích listov, zvýšenie poplatku za Test povahy

Členská schôdza ukladá:
1) Zapracovať do Podmienok a bodovania súťaže Kombi víťaz schválené zmeny ČS.
Zodp.: Ing. Kleinová
T: 1. 5. 2016
2) Zverejniť na webovej stránke Rozpis poplatkov do klubu schválených ČS s termínom
účinnosti.
Zodp.: Korchaniková
T: do 1. 5. 2016
3) Zaslať prihlášku na IDC WM Ing. Chudého a p. Mihóka.
Zodp.: Freyer

T: do 1. 5. 2016

4) Uhradiť štartovné na IDC WM a vybrať schválené finančné prostriedky z účtu pre
reprezentantov.
Zodp.: Freyer
T: do 1.5.2016
Zapísala : Alica Freyer
tajomníčka DKSR

Schválila : MVDr. Gabriela Ridarčíková
prezident DKSR

