Z á p i s n i c a č. 1
zo schôdze výboru DKSR, konanej dňa 23.1.2011 v Trenčíne
Prítomní :
MVDr. Ridarčíková, Klíma, Mgr. Miklášová, Freyer A., Freyer W., Ing. Tamáši, Ing. Klein, Ing.
Kleinová, Lefflerová, Molnárová, Korchaníková,
Ospravedlnený:
E. Kozsuchová
Program :
1. mailová komunikácia nových členiek výboru
2. finančná podpora reprezentantom na IDC WM 2011 v Taliansku
3. poskytnutie zliav na klubové akcie členom klubu
4. prijatie nových členov
K bodu 1.
MVDr. Ridarčíková na úvod uviedla, že predsedníčkou DK SR je od zrodu klubu a také niečo
ešte nezažila. Výbor ešte nezačal ani pracovať a už začali zo strany nových členiek rozbroje.
Žiadala vysvetlenie k jednotlivým bodom mailovej komunikácie.
B. Lefflerová sa ospravedlnila manželom Freyerovým ako i Jozefovi Klímovi za slová, ktoré
napísala v mailoch. Tvrdila, že za normálych okolností by také niečo nikdy nepovedala ani
nenapísala. Bolo to v afekte, kedy človek povie slová, ktoré ho potom mrzia ale sa už nedajú
zobrať späť.
Tak isto sa ospravedlnila i Ing. Kleinová, vyjadrila poľutovanie nad tým čo sa stalo. Mail bol
omylom poslaný poradkyni chovu, ktorá ho potom zaslala členom výboru. K uvedenému sa
vyjadrila aj Mgr. Miklášová, ktorá oznámila, že je povinnosťou poradkyne chovu prešetriť
informáciu o predaji šteňaťa bez PP a informovať výbor. Nakoľko sa v mailoch hanlivo
a urážlivo vyjadrovali aj o členoch výboru, ktorí sú už roky jej priatelia, zaslala všetkým
členom výboru uvedenú komunikáciu.
Podpredseda klubu J. Klíma oznámil členom výboru meno a bydlisko predajcu šteňaťa bez PP.
Obvinenie jeho osoby bolo nepravdivé. ( informácia o predajcovi šteňaťa bola zaslaná mailom
všetkým členom DK SR ). Uviedol, že by stačilo, keby mu Ing. Kleinová zavolala a bolo by sa
všetko vysvetlilo. Neobstojí tvrdenie, že k verejnému obvineniu nedošlo. Podľa paragrafu 206
ods. 1 Trestného zákona sa dopustí tresného činu ohovárania ten, kto o inom oznámi
nepravdivý údaj, ktorý môže značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä
poškodiť ho v zamesntnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu vážnejšiu ujmu.
Potrestá sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. Argument, že išlo
o súkromnú komunikáciu neobstojí, pretože účastníčky mailovej komunikácie odoslali mail
poradkyni chovu. Ďalej uviedol že neverí, že by výbor mohol pracovať v takomto zložení
a navrhuje, aby ukončil svoju činnosť. Navrhuje zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, kde by
sa dal návrh 6 členného výboru, ktorý by bol volený en bloc, Výročná členská schôdza by mala
byť každé 3 roky a Členská schôdza každý rok.
K uvedenému sa vyjadril Ing. Klein. Uviedol, že všetci čo prišli na Výročnú čl.schôdzu
odchádzali z nej spokojní. Zo psov nežije, všetko čo robí, robí pre psov. Noví členovia výboru
chcú pracovať. Žiada, aby sa im dala šanca ukázať, čo dokážu. Sľúbil, že nikdy viac sa už
uvedená situácia nebude opakovať. Uistil prítomných, že nikto nemá snahu niekoho z výboru
odvolať.
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K mailovej komunikácii sa vyjadril aj W. Freyer. Oboznámil prítomných so svojim
kylonogickým životopisom a vyjadril sa k bodom v mailovej komunikácii / vyjadrenie bolo
zaslané mailom všetkým členom klubu . Ospravedlnenie od účastníčok mailovej komunikácie
prijal. Oznámil však, že kontaktoval svojho právnika a ak by sa v budúcnosti mali opakovať
podobné urážlivé a hanlivé slová na jeho osobu, bude konať v zmysle zákona.
Ospravedlnenie prijala aj A. Freyer a J. Klíma.
K bodu 2.
Výbor schválil finančnú podporu pre reprezentantov Mgr. Darinu Miklášovú a Milana Mihóka
každému vo výške 330.- € na IDC WM do Talianska. Za vedúceho družstva určil Ing. Paľa
Tamášiho, hlavného poradcu pre výkon.
W. Freyer vybavil pre reprezentantov, vedúceho družstva a rozhodcu tréningový úbor a tričká
od nemeckého zástupcu spol. Happy Dog.
K bodu 3.
Výbor neschválil poskytnutie zliav pre členov klubu na Klubovú a Špeciálnu výstavu.
K bodu 4.
Do klubu boli prijatí za riadnych členov nasledovní žiadatelia :
- Ing. Ivan Švehla z Nového mesta n/Váhom
- Denis Kolečanský z Nového mesta n/Váhom
- Ronald Hloušek z Púchova
- Andrea Jesenská zo Sklabine
Výbor klubu rozhodol,
že dá šancu novým členkám výboru, ktoré sa podielali na mailovej komunikácii, pracovať
ďalej vo výbore pod podmienkou, že sa verejne ospravedlnia podpredsedovi klubu Jozefovi
Klímovi a manželom Freyerovým :
- na webovej stránke klubu
- alebo formou mailu všetkým členom DKSR.
Zapísala: Alica Freyer, tajomníčka DKSR
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