
                                                                                                                                                                         

Z á p i s n i c a 
z  Členskej schôdze, konanej dňa 4.3.2017 na Kamennom mlyne 

 

Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr. - prezident DKSR 

        Klein Pavol, Ing.           - viceprezident 

        Freyer Alica           - tajomníčka 

        Miklášová Darina, Mgr.          - poradca chovu 

        Tamáši Pavel, Ing.          - poradca pre výkon 

        Korchaníková Marcela            -  pokladníčka a správkyňa web.stránky 

        Amgwerdová Laura          - členka 

        Belková Jana                      - členka 

       Freyer Wolfgang           - člen 

        Horváthová Alena          - členka 

        Chudý Milan           - člen  

        Jantová Katarína, Mgr.          - členka 

        Katona Gabriel           - člen 

        Kleinová Beata, Ing.          - členka 

        Kleinová Štefánia, Mgr.          - členka 

        Lóži Róbert           - člen 

        Mikla Jozef           - člen 

        Révai Roman           - člen 

        Vargová Simona                      - členka 

          

Program členskej schôdze : 

1. Otvorenie 

2. Správa prezidenta klubu 

3. Správa poradcu pre chov za rok 2016 

4. Správa poradcu pre výkon za rok 2016 

5. Správa o hospodárení za rok a 2016 

6. Správa revíznej komisie 

7. Návrh rozpočtu na rok 2017 

8. Členská základňa k 4.3.2017 

9. Majstrovstvá sveta vo výkone dobermannov v Taliansku, nahlásenie pretekárov 

10. Predloženie štatútu Disciplinárnej komisie na pripomienkovanie 

11. Doplnenie programu členmi klubu 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh uznesenia 

15. Ukončenie schôdze 

 

 
1) Otvorenie VČS 
      ČS otvorila MVDr. Ridarčíková a privítala prítomných členov. 

 
2) Správa predsedníčky klubu za rok 2016 

      Vo svojej správe uviedla, že sa teší, že sa s našim plemenom pracuje, že máme vždy    

      niekoho, kto nás môže reprezentovať na IDC WM, vyzdvihla zvýšenú kvalitu  
 



     odchovov. Poďakovala 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 2016 
      V roku 2016 bolo vydaných 11 krycích listov, z toho sa narodilo 8 vrhov členov klubu,   

     1 vrh nečlena klubu. Dve sučky nezabrezli. Narodilo sa 22 psov /16 čiernych a 6 hnedých/ 

      a 32 sučiek /29 čiernych a 3 hnedé/, spolu 54 jedincov.  Pre porovnanie, v roku 2015 sa  
      narodilo 14 jedincov.Chovatelia kryli so zahraničnými 

      alebo importovanými plamenníkmi /9 + 1/ a 1 psom zo slovenského chovu. 
      V roku 2016 sa konali dve chovateľské akcie : Povahový test a nemecká bonitácia – ZTP. 

      Povahový test v Liptovskej Sielnici absolvovalo 6 jedincov, 1 importovaný pes + 1 pes zo  
      slovenského chovu a 2 importované sučky + 2 zo slovenského chovu. ZTP úspešne  

      absolvovala sučka Neva z Tomky Sg1A a Dream v.Freyer Tal V1A. 

 
4)  Správa poradcu pre výkon za rok 2016 Ing. Tamáši poďakoval Marcele Korchaníkovej   

      za štatistické spracovanie výsledkovej listiny. 
 

      Nečlenovia DKSR 

      30. 10. 2016 Spalovský Ivan splnil skúšku IPO 3 so psom FYLEUS BEST CERBER  
 

Členovia DKSR 
03. 04. 2016 Michaela Mihok splnila skúšku IPO 3 so sučkou BUGGATTI VOM FREYER     
TAL (98,96,94) 
09. 04. 2016 Monika Poláková splnila skúšku BH so sučkou  EUPHORIA DI   

BRITASGANG  
                01.10. 2016 Michaela Murková – psovod splnila skúšku BH-VT so sučkou GENESIS BEST    

CERBER – majiteľ sučky Mečiar Tomáš  

     02. 10. 2016 Alena Horváthová splnila skúšku ZM so sučkou KORA GUJAR OF GUDAS  
     38/42/45=125 Dobre 

     08. 10. 2016 Laura Angwerdová splnila skúšku BH/SK so sučkou  GHANA VEĽKÝ JAROK  
 

IDC 2016 – IPO 3, Majstrovstvá sveta dobermanov v Maďarsku:  

tohto preteku sa zúčastnili 2  slovenskí pretekári . 
 

    Chudý Milan  so sučkou EZY VON SPELLEN (83, 74, 79) 236 b 25 miesto uspokojivo  
    Milan Mihok  so sučkou BUGGATTI VOM FREYER TAL - disqvalifikácia 

 

 Pretek o Pohár firmy Z POLYTANU SK, CACIT / FCI a CACT / SK, Majstrovstvá   
     Slovenska belgických ovčiakov, dobermanov, rottweilerov 14. – 16. 10. 2016    

      Malý Lapáš – Ranč Nový dvor 
 

Podľa IPO 3 : 

    FYLEUS BEST CERBER – sučka slovenský odchov – Spalovský Ivan SK, 72/79/disk 
    EZY VON SPELLEN – sučka import z Nemecka – Chudý Milan SR, 70/70/disk. 

 
     Podľa IPO 1 : 

   CHALLLENGR KING OF ROMANIA – pes z PL – Magdalena Kasperek PL, 45/81/71=197  

   celkovo 11 u dobermanov 1. miesto  
 

BH 
   TOM TAYLOR MORGANTINA – pes slovenský odchov  – Mikla Jozer, SK – 58, obsadil  

   celkovo 2. miesto  
   GHAHA VEĽKÝ JAROK – sučka slovenský odchov – Laura Amgwerdovár, SK - 46, obs.  

   celkovo 5. miesto 

   GENESIS BEST CERBER – sučka slovenský odchov  – Mečiar Tomáš, SK – 39, obsadila  
   celkovo  6. miesto 

   



Dobermann klub SR poriadal výcvikové víkendy: 

  19. – 22. 07. 2016 Kamenný mlyn – zameraný na ZTP 

  01.  – 04. 09. 2016 Liptovská Sielnica – zameraný na kompletný výcvik 
 

Dobermann klub SR poriadal výcvikový tábor: 
  07. – 09. 10. 2016 Košice s Milanom Mihókom – zameraný výcvik IPO, SVV a ZTP 

 

 
4) Správa o hospodárení za rok 2016 

      Správu o hospodárení za rok 2016 podala pokladníčka klubu. 
            Uviedla, že Klubová výstava bolo v zisku 250,48  € a Špeciálna výstava 2,68 €. Príjmy boli  

            oproti návrhu rozpočtu plnené na 112,63 % a výdavky oproti návrhu rozpočtu na 113,14 %. 
      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 2015 a 2016 v roku 2017. Členská     

      schôdza návrh odsúhlasila. 

 

 7)   Návrh rozpočtu na rok 2017  
      Návrh rozpočtu na rok 2017 predniesla tajomníčka klubu.  
      V roku 2017 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, 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 4.3.2017 46 členov. 

 
9) Majstrovstiev sveta IDC WM  

 Žiadny z členov DK SR sa na MS dobermannov podľa IPO 3 v roku 2017 neprihlásil. 

 
10) Predloženie štatútu disciplinárnej komisie      

Štatút disciplinárnej komisie predložil predseda p. Róbert Lóži. Členovia pripomienkovali  
uvedený štatút. Predseda zapracuje pripomienky a Štatút disciplinárnej komisie predloží 

Výboru na schválenie. Výbor predloží ŠDK v konečnej podobe Členskej schôdzi na 
schválenie. 

 

11) Doplnenie programu členmi klubu 
Ing. Chudý vzniesol námietku k vyhodnocovaniu RTG bedrových kĺbov v Nemecku. Pýtal 

sa prečo nemôžu RTG vyhodnocovať naši veterinári. MVDr. Ridarčíková vysvetlila 
prítomným, že zemou pôvodu dobermanna je Nemecko a pravidlá chovnosti si určuje 

zem pôvodu. Pokiaľ chceme byť v IDC a mať chovných psov aj v Nemecku, tieto 

musíme dodržiavať. 
Majú veterinárov, ktorí vyhodnocujú pre ZTP RTG ako aj DNA a šteňatá sa dajú ľahko 

odkontrolovať. 
 

12) Rôzne 
Ing. Chudý vybavil výcvikový víkend v Lučenci. Termín ako aj figurant budú uvedení na 

webovej stránke. 

MVDr. Ridarčíková informovala o protimnožiteľskom zákone. Prezident zákon vetoval a 



vrátil NR SR, aby ho parlament neprijať ako celok. Návrh zákona postihuje aj poctivých 

chovateľov. Veľké skupiny (Polícia, Colná správa ) by nemohli chovať a odpredávať 

šteňatá 
 

13) Diskusia – vybavené v bode 12) 
 

14) Návrh uznesenia : 

 
            Členská schôdza berie na vedomie : 

 
           1)  Správu predsedníčky klubu za rok 2016  

         2)  Správu poradcu pre chov za rok 2016 
         3)  Správu poradcu pre výcvik za rok 2016 

         4)  Informáciu o počte členov k 4.3.2017 v DKSR 

         5)  Informáciu o Majstrovstvách sveta IDC WM v Taliansku 
         6)  Informáciu výcvikovom víkende v Lučenci 

         7)  Informáciu o protimnožiteľskom zákone 
         

 

            Členská schôdza schvaľuje : 
 

         1) Správu o hospodárení za rok 2016 
         2) Návrh rozpočtu na rok 2017 

          
      Členská schôdza ukladá: 

      

1) Informovať členskú základňu prostredníctvom webovej stránky so zápisnicou 
a uznesením v Členskej schôdze 

Zodp.: tajomníčka + správkyňa web. stránky   T: 15.4.2017 
 

2) Zapracovať pripomienky do Štatútu Disciplinárnej komisie a predložiť výboru na 

schválenie. 
Zodp.: predseda Disciplinárnej komisie    T: 31.12.2017 

 
 

 

Zapísala :    Alica Freyer   Schválila : Mgr. Darina Miklášová 
 


