Z á p i s n i c a č. 4
zo zasadnutia výboru DKSR, konaného dňa 9.11.2012 v Bratislave

Prítomní:
MVDr. G. Ridarčíková, Ing. P. Klein, Mgr. D. Miklášová, A. Freyer, Ing. P. Tamáši, E.
Kozsuchová, M. Korchaníková,
Hostia:
Ing. B. Kleinová
Ospravedlnený:
J. Klíma
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie schôdze
Informácia o vytvorení Únie kynologických klubov
Schválenie loga DKSR
Schválenie zhotovenia nových klubových pečiatok a pečiatky do banky, pečiatku pre
poradcu chovu
Termíny Klubovej výstavy, ZTP a Špeciálnej výstavy
Informácia o čerpaní rozpočtu
Rôzne
Diskusia
Ukončenie výboru

K bodu 1.
Schôdzu výboru otvorila MVDr. Ridarčíková.
K bodu 2.
Oboznámila prítomných s vytvorením Únie kynologických klubov.
Po zániku Slovenského kynologického zväzu prešlo 39 klubov pod SKJ ( aby boli cestou SKJ
zastrešení v FCI ). V SKJ boli kluby po dlhé roky len asociovanými členmi, platili členské
príspevky, nemali žiadne práva ani možnosť hlasovať a tak zasiahnuť do kynologického diania.
Z uvedeného vyplynula nutnosť vytvoriť zväz alebo úniu, ktorá by priamo patrila pod SKJ so
všetkými právami. Dňa 17.3.2012 na zakladajúcej schôdzi rozhodli zástupcovia klubov
hlasovaním o vzniku Únie kynologických klubov (ÚKK) s prezidentom Jozefom Šusterom a
viceprezidentkou MVDr. Gabrielou Ridarčíkovou. ÚKK zastrešuje doposiaľ 38 klubov. Po zmene
stanov SKJ bude ÚKK prijatá za riadneho člena SKJ, čo by sa malo udiať do konca roka 2012.
Tým pádom budú v SKJ rovnocenní partneri: Slovenský poľovnícky zväz, Zväz športovej
kynológie a Únia kynologických klubov.
MVDr. Ridarčíková informovala o zmene prezidenta SKJ, stal sa ním Ing. Jozef Jursa..
K bodu 3.
Návrhy a schválenie loga sa prekladá na nasledujúcu schôdzu výboru.
K bodu 4.
Výbor schváli zhotovenie pečiatok :
1. Dobermann klub SR s IČO-m
2. DKSR s účtom banky
3. DKSR s menom a názvom : poradca chovu
4. DKSR s menom a adresou tajomníčky

3ks
2 ks
1 ks
1 ks

(pokladňa, výstavy KV, ŠV)
pokladníčka, tajomníčka
hlavná poradkyňa chovu
tajomníčka pre potreby sekretariátu

K bodu 5.
Špeciálna výstava spojená s kombi víťazom sa bude konať dňa 9.6.2013 v Liptovskej
Sielnici, s rozhodkyňou MVDr. Gabrielou Ridarčíkovou.
Zvod mladých a slovenská bonitácia sa bude konať pred ŠV dňa 9.6.2013 v Liptovskej
Sielnici, bonitačná komisia : MVDr. Gabriela Ridarčíková, Jozef Klíma, Mgr. Darina Miklášová,
fugurant : Peter Mičúch.
Nemecká bonitácia – ZTP sa bude konať na Kamennom mlyne dňa 10.8.2013 s rozhodcom
Hansom Wiblishauserom a figurantom Alexandrom Drozdom.
Klubová výstava Grand Prix o Zlatého dobermana sa bude konať dňa 11.8.2013
s rozhodcami Hans Wiblishauser – psy, Helmut Redtenbacher – suky na Kamennom mlyne
Zvod mladých a slovenská bonitácia sa bude konať pred KV dňa 11.8.2013 na
Kamennom mlyne, bonitačná komisia: MVDr. Gabriela Ridarčíková, Jozef Klíma, Mgr. Darina
Miklášová, figurant: Alexander Drozd.
K bodu 6.
Informáciu o čerpaní rozpočtu predniesla Eva Kozsuchová. Skonštatovala, že plnenie rozpočtu
v rámci príjmov je na 103 % a výdaja na 111,2 %. Špeciálna výstava bola v zisku 501,17 € a
Klubová výstava Grand Prix v zisku 670,65 €.
K bodu 7.
Poradca pre výkon navrhol konať výcvikové víkendy, na ktoré by mohol klub prispieť 100.- €
Výbor schválil 3 výcvikové víkendy, ktoré sa budú konať v mesiacoch:
- Apríl - Malý Lapáš s figurantom Alexandrom Drozdom,
- Jún - Liptovská Sielnica s figurantom Petrom Mičúchom a
- Júl - Kamenný mlyn s figurantom Alexandrom Drozdom .
Na každú akciu prispeje klub sumou 100.- € na figuranta. Presne termíny výcvikových
víkendov budú uverejnené na webovej stránke.
K bodu 8.
Tajomníčka oznámila výboru, že MVDr. Ridarčíková sa stala predsedkyňou Zboru rozhodcov
pri SKJ a je prvou ženou v histórii SKJ, ktorá sa stala All rounderom ( rozhodkyňou pre všetky
plemená FCI ).
K bodu 9.
Schôdzu výboru ukončila MVDr. Ridarčíková.
Zapísala : A. Freyer, tajomníčka DKSR

