
Z á p i s n i c a 
zo schôdze výboru konanej dňa 19.3.2016 

na Kamennom mlyne 

 
 

Prítomní :  Ridarčíková Gabriela, MVDr., Miklášová Darina, Mgr.,    

 Freyer Alica, Tamáši Pavel Ing., Korchaniková Marcela  

 

Ospravedlnení :  Klein Pavol, Ergh Peter – predseda revíznej komisie 

 

1) Otvorenie 
2) Kontrola úloh 
3) Prijatie nových členov 
4) Klubové poplatky 
5) Návrh zmeny stanov - asociované členstvo 
6) IDC WM schválenie reprezentantov a vedúceho družstva 
7) Rôzne 
8) Ukončenie schôdze 

 

K bodu 1)  Schôdzu výboru otvorila MVDr. Ridarčíková a privítala všetkých členov výboru.  

                    Ospravedlnila neprítomnosť viceprezidenta Ing. Kleina a Petra Ergha, predsedu  

 Revíznej komisie. 

 

K bodu 2) Úlohy zo schôdze výboru dňa 29.10.2015 a 26.1.2016 : 

 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 splnené 

  

K bodu 3 ) Tajomníčka predložila prihlášku do DKSR : Milana Mihóka, Igora Strečka  

 a Josefa Mravíka. Výbor súhlasil s prijatím Milana Mihóka a Igora Strečka. 

                Nesúhlasil s prijatím p. Josefa Mravíka. Výbor odsúhlasil úhradu 30.- € za  

  doménu www.dobermann.sk Igorovi Strečkovi. 

 

K bodu 4) Výbor navrhol doplňujúce poplatky do klubu : 

 a) za vystavenie krycieho listu člen 10.- € nečlen 30.- € 

 b) za vystavenie expresného krycieho listu    člen 20.- € nečlen 50.- € 

   (menej ako 6 týždňov pred krytím) 

  c) Zvýšenie poplatku o 1.- € za Povahový test člen 35.- € nečlen 70.- € 

 Ostatné poplatky zostali nezmenené.  

               Členský poplatok za nového člena 30.- € a riadneho člena každoročne 23.- € . 

 Návrh klubových poplatkov bude preložený Členskej schôdzi na schválenie 

 aj s termínom účinnosti od 1.5.2016. 

 

K bodu 5) Tajomníčka pripravila návrh zmeny stanov, rozšírené o asociované členstvo.  

 Výbor odsúhlasil zmenu stanov a pripraví  ich na schválenie Výročnej členskej  

   schôdzi. 

 

K bodu 6)  Na IDC WM zaslal žiadosť Ing. Chudý a M. Mihók. Výbor doporučil štart oboch  

  členov. Nakoľko Ing. Tamáši   nevedel s určitosťou, či sa bude môcť zúčastniť        

IDC WM ako vedúci družstva, výbor odsúhlasil W. Freyera ako vedúceho  

 družstva. 

 

http://www.dobermann.sk/


K bodu 7) Tajomníčka pripravila doplňujúce návrhy členov na Členskú schôdzu.  

 Róbert Lóži žiadal zriadenie Disciplinárnej komisie. Výbor navrhne  

                menovanému, aby sa ujal komisie ako predseda a vypracoval štatút komisie, 

  ktorý predloží výboru na schválenie. Následne výbor predloží zriadenie   

  Disciplinárnej komisie VČS na schválenie. 

 

 

 

Úlohy vyplývajúce zo schôdze výboru : 

 

Úloha č. 15  Zaslať list p. Mravíkovi o zamietnutí členstva v DKSR 

 Zodp.: tajomníčka T: 30.4.2016 

 

Úloha č. 16 Predložiť Členskej schôdzi doplňujúce poplatky schválené výborom. 

  Zodp.: tajomníčka T: na Členskej schôdzi 

 

Úloha č. 17 Predložiť Členskej schôdzi na schválenie príspevky pre reprezentantov. 

 Zodp: prezident DKSR T: na Členskej schôdzi 

 

 

Úloha č. 18 Predložiť Členskej schôdzi doplňujúci návrh zriadenia Disciplinárnej komisie. 

 Zodp.: prezident klubu T: na Členskej schôdzi 

 

 

 

Schôdzu výboru ukončila MVDr. Ridarčíková. 

 

 

 

 

 

Zapísala : Alica Freyer Zápisnicu overila a schválila :  MVDr.Gabriela Ridarčíková 

 

 

 

 

 


