
Zápisnica 
zo zasadnutia výboru DKSR konaného dňa 20.10.2014 

 

 

 

Prítomní :  

Ridarčíková Gabriela, MVDr., Klein Pavol, Ing., Freyer Alica, Miklášová Darina, Mgr., 

Tamáši Pavel, Ing., Korchaníková Marcela 

 

Ospravedlnení: Kozsuchová Eva 

 

Prizvaní : Freyer Wolfgang, Kleinová Beata, Ing. 

 

Program :  

1. Otvorenie schôdze 

2. Termín KV a ŠV (nahlásenie na UKK do 15.12.2015 z dôvodu zadávania CAC) 

3. Noví členovia DKSR ( na schválenie ), aktuálny počet členov 

4. Informácia o IDC WM 2014 a IDC 2014 

5. Návrh nového kontrolóra vrhov – Marcela Korchaníková 

6. Zmena bonitačného a chovateľského poriadku (vyšetrenie srdca ? ) 

7. Návrh kandidátky výboru na VČS 

8. Informácia o čerpaní rozpočtu 

9. Návrh rozpočtu na rok 2015 

10. Termín a miesto výročnej členskej schôdze (14.2.2015 ) 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Ukončenie výboru 

 

K bodu 1) Schôdzu výboru otvorila MVDr. Gabriela Ridarčíková a privítala prítomných. 

 

K bodu 2)      Klubová výstava Grand Prix o Zlatého dobermanna sa bude konať 24.5.2014 

  ZTP – nemecká skúška vhodnosti do chovu sa bude konať 23.5.2014. ZTP ako 

  i KV bude posudzovať p.Rudi Killmaier. 

  Termín Špeciálnej výstavy je určený na 15.8. a 16.8.2014 v Liptovskej Sielnici. 

  Rozhodca ešte nie je určený, bude doplnený na webovej stránke klubu. 

 

K bodu 3) Všetci noví členovia za rok 2014 boli výborom prijatí, sú uverejnení na  

  webovej stránke. Výbor na základe listu SKJ a UKK neprijal za člena DKSR 

  p. Josefa Mravíka  z dôvodu porušovania stanov SKJ ( článok 7, bod 16 a 17 a  

  FCI ( článok 9, písm.C ) týkajúcich sa obchodovania so psami. 

 

K bodu 4)      Inormáciu o IDC WM a IDCWS podal riaditeľ W.Freyer. Majstrovstvá sveta  

  ako aj svetová výstava boli vysoko hodnotené rozhodcami ako aj pretekármi a 

  vystavovateľmi o čom svedčí aj list prezidenta IDC a prezidenta Nemeckého  

  dobermann klubu. List bude uverejnený na web.stránke. Po prvýkrát bol na   

  takejto akcii použitý softvér , do ktorého zapisovatelia priamo písali posudky  

  v FCI jazykoch (anglicky a nemecky), tento bol sponzorsky poskytnutý firmou  

  DISC  p. Alexandra Proseka aj s kompletným počítačovým zabezpečením. 

 



K bodu 5) Nakoľko stredné Slovensko ( po odsťahovaní sa p. Klímu na Záhorie ) nemá   

  kontrolóra vrhov , hlavná poradkyňa chovu Mgr. Darina Miklášová navrhla za  

  kontrolórku vrhov Marcelu Korchaníkovú. Menovaná súhlasila s novou  

  funkciou. 

 

K bodu 6) MVDr. Ridarčíková spracovala návrhy členov výboru a návrh Ing. Kleinovej  

  na zmenu bonitačného a chovateľského poriadku. Chovateľský a bonitačný  

  poriadok bude predložený na schválenie na Výročnej členskej schôdzi.  

 

K bodu 7) Nakoľko Eva Kozsuchová požiadala z dôvodu pracovného vyťaženia o  

  uvoľnenie z funkcie pokladníčky ako aj správkyne webovej stránky klubu,  

  členovia výboru navrhli Marcelu Korchaníkovú za správkyňu web.stránky  

  a pokladníčku. Nakoľko v Slovenskej sporiteľni, kde má klub účet,musia výber  

  hotovosti ako aj prevody uskutočňovať dvaja členovia klubu, bol by problém  

  s výberom finančných prostriedkov ako aj s prevodmi, nakoľko  

         M.Korchaníková býva cca 200 km od Bratislavy. Výbor rozhodol, že 

  komunikáciu s bankou :výber hotovosti a prevody môže uskutočňovať  

  A.Freyer ako doposiaľ, Ing. Tamáši a Mgr.Milášová s tým, že každý výber  

  alebo prevod musia uskutočniť a podpísať dvaja z uvedených. Ostatní členovia 

  výboru ako aj členovia revíznej komisie ostávajú na kandidátke nezmenení.  

  Výbor odsúhlasil prizývanie predsedu Revíznej komisie na zasadnutia výboru. 

 

K bodu 8) Informáciu o čerpaní rozpočtu predniesla tajomníčka klubu. Uviedla, že ŠV  

  ako aj KV boli v miernom zisku. IDC WM bolo v strate ale IDCWS vo  

  vysokom zisku. Celoročná správa o čerpaní rozpočtu bude predložená výboru, 

  a revíznej komisii a predložená na Výročnej členskej schôdzi. 

 

K bodu 9) Návrh rozpočtu bude predložený na VČS na odsúhlasenie. V príjmoch sú  

  zahrnuté príjmy z členských príspevkov, KV, ŠV, bonitácií a ZTP. Vo  

  výdavkoch poplatky za KR, členské do UKK a IDC, poistné, KV, ŠV, ZTP 

  a bonitáciu. Poplatky za poštovné a vedenie účtu, výcvikové víkendy ako aj 

  príspevok pre reprezentantov na IDCWM. 

 

K bodu 10)    Termín výročnej členskej schôdze bol stanovený na 14.2.2015. Miesto konania 

  ako aj termín budú uverejnené na web.stránke klubu. 

 

K bodu 11)    Výbor navrhol  zmenu stanov klubu v bodoch, ktoré sa týkajú členských  

  poplatkov a zmeny výkonného výboru . Zmena stanov sa predloží na VČS na 

  schválenie. 

  Výbor sa zaoberal neskorými úhradami členských poplatkov a úhradami 

  poplatkov za KV a ŠV. Rozhodol o uverejnení neplatičov výstavných  

  poplatkov všetkých výstav konaných klubom na webovej stránke. 

 

K bodu 12)    Prejednané v bode 11. 

 

K bodu 13) Schôdzu výboru ukončila MVDr. Ridarčíková. 

 

 

 

 



Zadanie úloh : 

 

Úloha č.1 Uverejniť na webovej stránke DKSR termíny ZTP, KV bonitácie a ŠV 

  Zodp.: správkyňa web.stránky    T: do 15.11.2014 

 

Úloha č. 2 a) Zaslať list p.Mravíkovi o neprijatí za člena DKSR. 

  b) Vrátiť p.Mravíkovi členský príspevok. 

  Zodp.: a) tajomníčka      T: do 30.10.2014 

              b) pokladníčka     T: do 30.10.2014 

 

Úloha č.3 Uverejniť na web.stránke klubu ďakovný list prezidenta IDC. 

  Z: správkyňa web.stránky     T: ihneď 

 

Úloha č. 4 Predstaviť na VČS novú kontrolórku vrhov. 

  Zodp.: hl.poradkyňa chovu     T: 14.2.2015 

 

Úloha č. 5 Predložiť VČS chovateľský a bonitačný poriadok na schválenie. 

  Zodp.: prezident klubu     T: 14.2.2015 

 

Úloha č. 6 Pripraviť a predložiť zmenu Stanov na schválenie VČS. 

  Zodp.: tajomníčka      T: 14.2.2015 

 

Úloha č 7 Vyzvať listom  M.Mihóka, aby vyrovnal nedoplatok výstav. poplatku  

  za rok 2013 a výstavný poplatok za rok 2014. 

  Zodp.: tajomníčka      T: do 30.10.2014 

 

          

   

 

                        

   

 

   

 

 

Zapísala:    Alica Freyer    Schválila : MVDr. Gabriela Ridarčíková

      tajomníčka klubu                     prezident DKSR  

 

 

 

 

 

 


