Zápisnica
zo schôdze výboru konanej dňa 29.10.2015

Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr., Tamáši Pavel, Ing., Miklášová Darina, Mgr.,
Freyer Alica, Korchaníková Marcela
Pozvaný : Peter Ergh – predseda Revíznej komisie
Ospravedlnený : Klein Pavol, Ing.

Program :
1. Otvorenie schôdze
2. Termín KV a ŠV (nahlásenie na UKK do 15.12.2015 z dôvodu zadávania CAC)
3. Vyhodnotenie KV a ŠV
4. Členská základňa – počet členov, schválenie nových členov
5. Vyhodnotenie mailových komunikácií
6. Informácia o čerpaní rozpočtu
7. Návrh rozpočtu na rok 2016
8. Termín a miesto Členskej schôdze v roku 2016
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Ukončenie výboru
K bodu 1) Schôdzu výboru otvorila MVDr. Ridarčíková a privítala všetkých členov výboru
ako aj predsedu RK. Ospravedlnila neprítomnosť viceprezidenta Ing. Kleina.
K bodu 2) Európska klubová výstava a kombi víťaz sa budú konať 24.7.2016 a nemecká
bonitácia (ZTP) 23.7.2016. Obe akcie na Kamennom mlyne. Od 19.7.2016 budú
spojené dva víkendy zamerané na tréning ZTP a kombi víťaza. EKV bude
posudzovať Barbara Corsini Zanieri z Talianska a Rudi Killmaier z Nemecka.
EKV + kombi víťaz, ZTP ako aj dva spojené víkendy boli výborom schválené
mailovou komunikáciou začiatkom mesiaca august 2015.
Termín ani návrh rozhodcu Špeciálnej výstavy nebol schválený výborom a preto
výbor rozhodol o termíne ŠV dňa 30.4.2016 a 1.5.2016 s rozhodcom Jozefom
Klímom, ktorý aj termín potvrdil a pozvanie prijal. V sobotu by sa mohol robiť
Test povahy a obrana na kombi víťaza a v nedeľu výstava.
MVDr. Ridarčíková upozornila prítomných, že výber rozhodcu ako aj termín KV a
ŠV musí schváliť výbor a oslovenie rozhodcu prináleží prezidentovi klubu.
K bodu 3) Finančné zhodnotenie KV a ŠV predniesla pokladníčka Marcela Korchaníková.
Uviedla, že obe výstavy boli v pluse.
K ŠV mala pripomienky tajomníčka klubu. Výhrady mala k vyúčtovaniu ŠV, kde
neboli sčítané položky, ako to žiadala Revízna komisia na Výročnej členskej
schôdzi. Vyplatená bola aj vyššia čiastka personálu, ako bolo zvykom, nebolo
vyplatených 30.- € pokladníčke, príspevok na ubytovanie a stravu. Výbor
rozhodol o vyplatení ubytovania a stravy pre M.Korchaníkovú. Všetci

vystavovatelia nedostali poháre za Víťazov špeciálnej výstavy (baby, dorastu,
mladých). Výbor rozhodol o prepracovaní Smernice č. 2/2013 s tým, že bude
presne definovaná čiastka pre tých, ktorí sú zainteresovaní do prípravy
a zabezpečenia výstavy.
Ďalej rozhodol o vypracovaní Smernice na ocenenia ŠV a KV. Obe smernice
vypracuje tajomníčka klubu a rozpošle výboru na schválenie mailom.
Ing. Tamáši navrhol, aby Test povahy posudzoval rozhodca, ktorý je schopný
odhadnúť povahu dobermanna. Tento rozhodca musí byť schválený výborom
a musí byť delegovaný ZŠK. Výbor rozhodol o rozhodcoch pre Test povahy :
Jozef Klíma, Ing. Tamáši a Ondrej Bihári, ktorí sú rozhodcovia z výkonu a majú
skúsenosti z chovu alebo výcviku dobermannov.
K bodu 4) Dobermann klub má k 29.10.2015 49 členov aj s členom, ktorý zaplatil poštovou
poukážkou a nevieme ho identifikovať. Všetci členovia sú uvedení na webovej
stránke DKSR.
K bodu 5) Tajomníčka klubu zhodnotila mailové komunikácie členov výboru. V roku 2015
komunikoval výbor mailom 9 krát.
Riešil :
- Rozšírenie aprobácie manželov Zembjakových o plemeno dobermann
- príspevok na ubytovanie a cestovné na IDC pre W. Freyera
- Smernicu č.1
- Smernicu č.3
- prijatie nových členov 18.6.2015 a 18.9.2015
- organizovanie Európskej klubovej výstavy + Kombi víťaza – termín,
rozhodcov, zadávanie 8 zlatých príveskov dobermanna, ZTP - termín
a rozhodcu a zlúčenie 2 víkendov pred ZTP
- žiadosť o výcvikový víkend Mišky Mihók
- žiadosť o výcvikový víkend Ing. Kleinovej
Všetky žiadosti boli väčšinou členov výboru schválené. Tajomníčka požiadala
členov výboru, aby sa k uvedeným mailom všetci členovia vyjadrili či už kladne
alebo záporne. Niektorí členovia výboru neodpovedali na všetky maily.
K bodu 6) Informáciu o čerpaní rozpočtu predniesla Marcela Korchaníková. Rozpočet je
v príjmovej ako i výdavkovej položke čerpaný na základe schváleného návrhu
rozpočtu.
K bodu 7) Návrh rozpočtu na rok 2016 predniesla Alica Freyer. V príjmovej časti sú
zahrnuté príjmy z členských príspevkov, z klubovej a špeciálnej výstavy, Testu
povahy a ZTP a príspevok UKK. Vo výdavkovej časti sú zohľadnené výdavky za
Kynologickú revue pre každého člena, za občerstvenie na Členskej schôdzi,
členské príspevky do UKK a IDC, poistné, výdavky na ŠV a KV, za vedenie účtu,
osem víkendov a jeden výcvikový tábor, ceny na Majstrovstvá Slovenska
dobermannov, cestovné pokladníčky na KV a ŠV a členský príspevok Ing.
Tamášiho do Dobermann klubu Nemecka. Návrh rozpočtu je vo výške 8 550.- €
v príjmovej časti a 8 455.- € vo výdavkovej časti. Výbor predloží návrh rozpočtu
Členskej schôdzi na schválenie.

K bodu 8) Výbor odsúhlasil konanie Členskej schôdze na Malom Lapáši u rodiny Tóthových
dňa 27.2.2015 o 12.00 hodine, kde sa členom klubu podá pred rokovaním obed
s občerstvením.
K bodu 9) Tajomníčka navrhla zakúpenie čítačky čipov, nakoľko jedna čítačka nepostačuje
pre kontroly vrhov a dve klubové výstavy. Ďalej požiadala výbor, aby sa niektorý
člen klubu stal členom Dobermann klubu Nemecka, z dôvodu zasielania
časopisu, v ktorom sa zverejňujú všetky zmeny, ktoré odsúhlasil DK Nemecka,
IDC a FCI.
Výbor súhlasil so zakúpením čítačky čipov a úhradou členského príspevku do
Dobermann klubu Nemecka pre Ing. Tamášiho.
K bodu 10) Vybavené v bode 9).
K bodu 11) Členskú schôdzu výboru ukončila MVDr. Ridarčíková.
Úlohy vyplývajúce zo schôdze výboru :
Úloha č.1

Vyžiadať rozhodcov na KV a ŠV, rozhodcu na Test povahy a kombi víťaza.
Zodp.: tajomníčka klubu
T: január 2016

Úloha č. 2

Vyplatiť M.Korchaníkovej ubytovanie a stravu odo dňa príchodu na ŠV.
Zodp.: riaditeľ ŠV
T: 15.11.2015

Úloha č. 3

Prepracovať Smernicu č.2/2013, rozposlať mailom členom výboru na
pripomienkovanie, resp.schválenie.
Zodp.: tajomníčka klubu
T: 15.11.2015

Úloha č. 4

Vypracovať Smernicu na ocenenia pre ŠV a KV, rozposlať členom výboru na
pripomienkovanie, resp.schválenie.
Zodp.: tajomníčka klubu
T: 15.11.2015

Úloha č. 5

Pripraviť pozvánky na Členskú schôdzu a rozposlať mailom členom klubu.
Zodp.: tajomníčka klubu
T: do 13.2.2016

Úloha č. 6

Zakúpiť čítačku čipov.
Zodp.: tajomníčka klubu

Úloha č. 7

Zapísala :

T: do 31.12.2015

Zaslať prihlášku Ing. Tamášiho do Dobermann klubu Nemecka, zabezpečiť
úhradu členského príspevku.
Zodp.: tajomníčka klubu
T: do 31.12.2015

Alica Freyer
tajomníčka DKSR
Zápisnicu overila : MVDr. Gabriela Ridarčíková
prezident DKSR

