Zápisnica
zo schôdze výboru DKSR, konanej dňa 22.11.2013 v Bratislave

Prítomní:
MVDr. G. Ridarčíková, Ing. P. Klein, A. Freyer, Ing. P. Tamáši, Mgr. D. Miklášová, M.
Korchaníková
Ospravedlnená:
E. Kozsuchová
Prizvaní členovia organizačného výboru IDC WM:
W. Freyer, P. Ergh, Ing. B. Kleinová
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Zmena termínu Klubovej výstavy a zadávanie zlatých dobermanov, termín Špeciálnej výstavy
(do 10.12.2013 treba nahlásiť termíny na SKJ z dôvodu udeľovania CAC)
3. Informácia o IDC v Rumunsku – zmena štandardu
4. Informácia o IDC WM 2014
5. Návrh figurantov na IDC WM
6. Návrh nového poradcu chovu - MVDr.Branislav Garaj
7. Informácia o čerpaní rozpočtu
8. Zoznam nových členov, aktuálny počet členov DKSR
9. Dodávanie podkladov na web.stránku DKSR - výsledky z výstav
10. Databáza krytí –zaslanie viceprezidentovi IDC do 31.12.2013
11. Návrh rozpočtu na rok 2014
12. Termín členskej schôdze
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Ukončenie výboru
K bodu 1.
Schôdzu výboru otvorila MVDr. Ridarčíková – prezident DKSR, privítala všetkých prítomných.
K bodu 2.
Termín Klubovej výstavy sa nemení, nakoľko Dobermann klub Nemecka nepovolil konanie KV
v piatok 5.9.2014 pred IDC. Termín Špeciálnej výstavy je určený na 4.5.2014 v Liptovskej
Sielnici s rozhodcom M.Gschwindlom (A).
K bodu 3.
Informáciu o IDC 2013 v Rumunsku podala MVDr. Ridarčíková.
Uviedla, že zmena štandardu bude od 1.1.2015. Od uvedeného dňa sa nebudú môcť
vystavovať kupírovní psi, narodení po tomto termíne. Psi narodení do 1.1.2015 sa budú môcť
ešte vystaviť.
Informovala o priebehu IDC a záverečných súťažiach. Napomenula členku DKSR Ing.
Kleinovú, ktorá sa na svojich stránkach hanlivo vyjadrovala o viceprezidentovi Dobermann
klubu Nemecka napriek tomu, že v Rumunsku nebola a nevidela, aká situácia na záverečných
súťažiach bola. Dobermann klub sa dištancuje od výrokov Ing. Kleinovej.
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K bodu 4.
Informáciu o IDC WM podal Wolfgang Freyer.
-

-

o stretnutiach so starostom obce Lozorno. Obecné zastupiteľstvo schválilo konanie IDC WM
na štadióne v Lozorne. Štadión ako aj priľahlé miestnosti ( sálu na vylosovanie štartových
čísiel, V.I.P. miestnosť, miestnosť pre veterinára ako aj miestnosť na materiál ) zapožičia obec
zdarma
o zabezpečení sponzora na krmivo, prisľúbené finančné prostriedky od dvoch sponzorov.
vyzval členov výboru, aby pomohli zohnať sponzorov. Rozdal prezentácie MS- IDC WM.
Členovia organizačného výboru v zložení Freyer W., Freyer A., Ing. Tamáši a Mgr. Miklášová
boli pozrieť priestory na stopy. O stopách informoval Ing. Tamáši. Uviedol, že obec Lozorno
má veľké množstvo lúk a oráčin, ktoré sa nachádzajú maximálne 2 km od štadióna. Pôda
vyhovuje na stopy, len s určitosťou nebudeme môcť povedať, či to bude oráčina a či lúky.
Záleží na tom, aké bude počasie a či budú zasadené na ornej pôde jariny.

K bodu 5.
Hlavný poradca pre výkon ďalej oboznámil výbor s výberom figurantov na IDC WM v zložení :
Barlík, Kuštár, Majer, Tóth a Mičúch.
Hlavná poradkyňa chovu Mgr. Miklášová oslovila členky českých klubov J. Mikuleckú a
I.Ročárkovú, či nám so svojimi psami neurobia skúšobných psov na IDC WM.
K uvedenému sa v najbližšej dobe vyjadria.
K bodu 6.
Nakoľko sa Jožko Klíma presťahoval na Záhorie, navrhla hlavná poradkyňa chovu za
kontrolóra vrhov šteniat MVDr. Branislava Garaja, ktorý býva v Seredi a je členom klubu.
Členovia výboru schválili MVDr. Garaja za ďalšieho kontrolóra vrhov.
K bodu 7.
Informáciu o čerpaní rozpočtu z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti pokladníčky predniesla
tajomníčka klubu. Príjmy prevyšujú nad výdavkami, obe výstavy klubová ako aj špeciálna boli
v miernom zisku. Uhradili sa členské príspevky do UKK, poistné, tri výcvikové víkendy
(nevyúčtovaný zostal zatiaľ tretí víkend – organizátori manželia Kleinoví ), uhradil sa príspevok
M. Korchaníkovej za rok 2012.
Ing. Tamáši žiadal v budúcnosti o zaslanie čerpania rozpočtu aspoň 2 týždne pred konaním
výboru.
K bodu 8.
Tajomníčka klubu A.Freyer informovala prítomných o počte členov klubu. Toho času má DKSR
56 členov. V tomto roku pribudlo 10 nových členov.
K bodu 9.
Správkyňa webovej stránky E. Kozsuchová predložila zoznam, z ktorého vyplýva, že výsledky z
výstav dostáva neskoro (aj s dvojmesačným oneskorením – výstava v Nitre). Výsledky sú v
deň výstavy alebo na druhý deň uverejnené na súkromnej webovej stránke M.Korchaníkovej.
Menovaná sa vyjadrila, že výsledky posielala. Členovia výboru vyzvali M.Korchaníkovú, aby
žiadala v mailovej komunikácii informáciu o prijatí pošty. Ak do 3 dní nedostane potvrdenie o
príjme výsledkov, osloví správkyňu webu telefonicky.
Dobermann klub má novú webovú stránku.
K bodu 10.
Na základe výskumu srdcových ochorení dobermannov, na ktorý vybavil finančné prostriedky
viceprezident IDC, bolo potrebné predložiť databázu krytí psov všetkých členských klubov IDC.
Nakoľko SKJ nemá databázu krytí v elektronickej podobe, hlavná poradkyňa chovu
oxeroxovala celú databázu krytí od roku 2006 – 2013. W. Freyer naskenoval všetky podklady
a odovzdal v septembri na kongrese IDC. Podklady viceprezident neprevzal, nakoľko ich
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požaduje všetky v elektronickej podobe. p. Freyer dal sponzorsky pripraviť program, do
ktorého databázu prepisuje. Databázu odošle v termíne do 31.12.2013.
Tajomníčka klubu informovala prítomných, že oslovila MVDr. Fica, či by nebol ochotný
vyhodnocovať vyšetrenia srdca pre DKSR. MVDr. Fico je ochotný urobiť na členskej schôdzi
prednášku o chorobách srdca. Predtým by sa však chcel stretnúť s niektorými členmi výboru a
upresniť, čo konkrétne bude klub od neho požadovať. Ing. Tamáši dohodne termín stretnutia.
K bodu 11.
Návrh rozpočtu na rok 2014 predložila tajomníčka klubu. Príjmy ( člen.prísp., KV + ŠV,
sponzorské, príjem IDC a príjem IDC WM by mali byť vo výške 73 300.- €. Výdaje (časopis
KR, členská schôdza, poistné, ŠV a KV, za vedenie účtu. 6 výcvikových víkendov, IDC, IDC
WM, členský príspevok pre reprezentantov na IDC WM, príspevok na cestovné (Korchaníková)
v celkovej výške 65 975.- €.
K bodu 12.
Termín členskej schôdze bol určený na 15.2.2014 na Kamennom mlyne.
K bodu 13.
Výbor DKSR schválil :
1. Smernicu č.1/2013 o príspevku na vreckové a cestovné pre rozhodcov
2. Smernicu č.2/2013 o príspevku na vreckové a cestovné pre personál
K bodu 14.
Ing. Kleinová žiadala o vysvetlenie, prečo neboli členovia oboznámení s termínom MS
Belgických ovčiakov. Na uvedené odpovedal Ing.Tamáši, že Majstrovstvá Slovenska BO sa
konali 18. – 20.10.2013 na Malom Lapáši a otvorené boli pre všetky plemená.
Všetky informácie boli uverejnené na stránke Z Polytanu. Členom výboru rozoslal mail, ktorý
dostal i Ing. Klein.
Po dohode s prezidentom BO Martinom Tóthom sa budú tieto Majstrovstvá Slovenska konať
každoročne aj so zapísaním skúšky. Budú uverejnené i na stránke DKSR.
Ing. Kleinová uviedla, že nikto nepožiadal organizačný výbor o zháňanie sponzorov na IDC
WM, čo sa nezakladá na pravde, nakoľko A. Freyer požiadala o zabezpečenie sponzorov
všetkých prítomných na členskej schôdzi, ktorá sa konala tohto roku.
K uvedenému uviedol Ing. Tamáši, že každý o IDC WM vie, kto chce a má možnosť tak
sponzorské príspevky zoženie. Netreba každého samostatne požiadať. Navrhol možnosť 2 %
príspevku odvodu daní, ktoré môže každý člen v budúcom roku zaslať na KK. Tlačivá budú
uverejnené na webovej stránke.
Výbor odsúhlasil v roku 2014 šesť výcvikových víkendov. Mali by sa konať po dva na
Malom Lapáši, na Kamennom mlyne a na strednom Slovensku. Ing.Tamáši uviedol, že
výcvikové víkendy sa zvrhli len na tréning obrany a nenahradia výcvikové kluby.
Metodika výcviku napreduje mílovými krokmi. Výcvik si už teraz vyžaduje teoretické znalosti.
Je ochotný zúčastňovať sa víkendov, ktoré avšak nesmú kolidovať s vylučovacími pretekmi.
Tajomníčka klubu požiadala výbor o možnosť zverejnenia neplatičov výstav na webovej
stránke. Výbor uvedenú žiadosť odsúhlasil s tým, že najskôr sa musia vystavovatelia k úhrade
vyzvať.
K bodu 15.
Schôdzu výboru ukončila MVDr. Ridarčíková, popriala všetkých členom veľa zdravia a
úspechov s ich štvornohými miláčikmi.
Zapísala : A. Freyer, tajomníčka DKSR
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