Zápisnica
zo schôdze výboru konanej dňa 6.10.2016
Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr., Miklášová Darina, Mgr., Ing. Pavol Klein
Freyer Alica, Korchaniková Marcela
Pozvaný : Peter Ergh – predseda Revíznej komisie
Ospravedlnení : Ing. Tamáši Pavel,
Program :
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Otvorenie
Kontrola úloh z 19. 3. 2016
Informácia z kongresu IDC
Termín EKV a ŠV v roku 2017
Návrh rozhodcov na uvedené klubové výstavy
Informácia o čerpaní finančných prostriedkov ŠV a EKV
Čerpanie finančných prostriedkov za I. – III. kvartál 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
Zmena termínu Členskej schôdze na 4. 3 .2016
Rôzne
Ukončenie schôdze

K bodu 1)

Schôdzu výboru otvorila MVDr. Ridarčíková a privítala všetkých členov výboru
ako aj predsedu RK.

K bodu 2

Úlohy č. 15, 16 a 17 boli splnené, úloha č.18 trvá do VČS

K bodu 3)

Informácie z kongresu IDC predniesla tajomníčka A. Freyer .
Na kongrese IDC sa zúčastnili zástupcovia 23 štátov, ktorí si minútou ticha uctili
pamiatku generálneho sekretára IDC Helmuta Redtenbachera a viceprezidenta
Pietroluigiho Pezzana.
Oboznámila prítomných :
- so zmenami v predsedníctve IDC. :
Viceprezidentom sa stal Roland Beuneken, ktorý bude však ďalej vykonávať aj
funkciu pokladníka. Sekretariát budú zastávať : Nicola Santangelo a Barbara
Brici.
- o úhradách členských príspevkov
Členské príspevky do IDC musia byť uhradené do 31.5. daného roka.
- o vylúčení Rumunska za urážky prezidenta klubu voči predstaviteľom IDC,
za nepravdivé informácie o IDC, za vyzývanie členských klubov na
zriadenie nového medzinárodného klubu, za porušenie stanov FCI, s ktorou má
IDC zmluvu o spolupráci.
- o vyšetrení vWB teste, kde N/N je čistý jedinec, N/P je nosičom ochorenia
a páriť sa môže len s jedincom, ktorý má čistý krvný test a P/P je pozitívny test,
jedinec je chorý a nesmie byť použitý v chove, čiže nedostane povolenie k ZTP.
V roku 2017 sa budú štatisticky vyhodnocovať vWB testy.
- o cieli IDC - zaviesť ZTP do všetkých členských štátov Dobermann klubov,
aby len ZTP ( najvyššia skúška vhodnosti do chovu ) bolo uznané do chovu.

- o zmene štandardu a nesúhlase niektorých členských štátov DK. Prezident
IDC uviedol, že politický tlak zo strany ochranárov už bol veľmi veľký a po 12
rokoch nátlaku bol DK Nemecka nútený štandard zmeniť. Materská krajina
plemena vedie štandard a je za neho aj zodpovedná. Oznámil, že budúcnosť
bude patriť už len nekupírovaným dobermannom. DK Nemecka sa však postaral
o to, aby psi narodení do 1. 8 .2016 mohli zložiť ZTP a mohli byť do konca roka
2024 vystavovaní. Predpokladá, že s týmto rozhodnutím môžu byť všetci
spokojní. Po 1.8.2016 sa nebudú smieť vykonávať už žiadne chirurgické
zákroky na ušiach a chvostoch.
- Hlavný poradca chovu p. Norbert Daube predniesol svoju správu za rok
2015. Poďakoval Fínskemu dobermann klubu za usporiadanie IDC, oznámil, že
23 zahraničných psov bolo uvedených do chovu v Nemecku. Vyhodnotenia
RTG bedrových kĺbov uzná Nemecký DK z krajín : Dánsko, Švédsko, Nórsko,
Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Fínsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Južná Afrika.
Uviedol, že ak veterinár pošle RTG snímok mailom na portál, nemal by posielať
viac súborov, nakoľko sa stalo, že súbor neprešiel a majiteľ psa zbytočne čakal
na vyhodnotenie RTG. Istejšie je, keď sa pošle RTG snímok s úhradou
a s fotokópiou rodokmeňa.
ZTP sa v roku 2016 zúčastnilo 196 psov, z ktorých 182 splnilo na 1A 124 psov,
1B 58 psov, 3 mesiace pozastavení boli 11 psi a nechovní sú 3 psi.
Hlavný poradca pre výkon Willi Kohnen poďakoval Maďarskému
dobermann klubu za usporiadanie IDC WM, kde sa zúčastnilo 48 psov z 12
štátov. Predniesol nové pravidlá účasti na IDC WM, ktoré máme už zverejnené
na webovej stránke klubu.
Delegáti Dánska a Fínska reagovali na nové podmienky pre štart na IDC WM.
Uviedli, že je to krátky čas na splnenie dvoch skúšok, nakoľko v severských
krajinách je dlho sneh a zima a zdá sa im, že kritéria sú veľmi prísne.
W. Kohnen im odpovedal, že pred 2 rokmi prepadlo 50% psov a že to vrhá zlé
svetlo na naše plemeno. Sú to Majstrovstvá sveta a výkony by mali byť
vyrovnané.
- o mieste konania IDC a IDC WM v ďalších rokoch :
IDC WM 2017 Taliansko
IDC 2017
Maďarsko
IDC WM 2018 Slovensko
IDC 2018
Slovensko
IDC WM 2019 Maďarsko
IDC 2019
Maďarsko
IDC WM 2020 Nemecko
IDC 2020
Taliansko
IDC WM 2021 voľné
IDC 2021
voľné
IDC WM 2022 Holandsko
IDC 2022
Holandsko
Výbor DKSR berie informáciu tajomníčky z kongresu IDC na vedomie.
K bodu 4)
a 5)

Špeciálna výstava sa bude konať 28.5.2017 a bude ju posudzovať MVDr.
Gabriela Ridarčíková, povahový test bude figurovať Ondrej Bihári.
ZTP sa bude konať 22.7.2017 a posudzovať ho bude Hans Wiblishauser.
Európska klubová výstava so zadávaním 8 zlatých dobermannov sa bude
konať 23.7.2017 a posudzovať ju budú Hans Wiblishauser z Nemecka
a Attilio Polifrone z Talianska
.

K bodu 6)
a 7)

Informáciu o čerpaní rozpočtu podala M. Korchaníková. Uviedla, že Špeciálna
ako aj Európska výstava neboli stratové a rozpočet sa čerpá podľa návrhu
rozpočtu. Do konca septembra boli vyplatené vyššie položky na dva výcvikové
tábory a príspevok pre reprezentantov na Majstrovstvá sveta v Maďarsku.
Výbor DKSR berie informáciu pokladníčky o čerpaní rozpočtu na vedomie.

K bodu 8)

Návrh rozpočtu na rok 2017 predniesla tajomníčka A. Freyer.
V roku 2017 sa bude opäť konať Európska klubová výstava so zdávaním 8
zlatých dobermannov ako aj Špeciálna výstava. Pri zostavovaní rozpočtu boli
zohľadnené obe výstavy , predpokladané príjmy z členských príspevkov
a príspevkov z UKK. Vo výdavkoch bolo zohľadnené výdavky na obe výstavy,
poistenie klubových akcií, odoberanie Kynologickej revue, 2 výcvikové
víkendy, výcvikový tábor, výdavky za vedenie účtu a poštovné, príspevok
a štartovné pre reprezentantov na IDC WM, poháre na Majstrovstvá Slovenska
vo výkone dobermannov.
Výbor odsúhlasil Návrh rozpočtu na rok 2017.

K bodu 9)

Termín členskej schôdze dňa 18.2.2017, ktorý bol schválený Členskou chôdzou
tohto roka, sa z dôvodu konania súťaže Šampióna šampiónov a Národnej
výstavy prekladá na 4. 3. 2017. Miesto konania ostáva pôvodné – Malý Lapáš,
penzión Z Polytanu. (Termín konania súťaže Šampión šampiónov a Národnej
výstavy bol zverejnený až v mesiaci september 2016.)

K bodu 10) Viceprezident Ing. Klein navrhol posedenie členov klubu pri kapustnici
v priestoroch penziónu Malý Lapáš. Výbor odsúhlasil príspevok na potraviny
na kapustnicu vo výške 200.- €. Termín bol dohodnutý na 26. 11. 2016 so
začiatkom prípravy na varenie o 10.00 hod. Šéfkuchárom uvedeného dňa bude
Ing. Klein.
Úloha č. 19 a) Pripraviť propozície na ŠV a EKV s tým, že v nich musí byť uvedený termín
zmeny štandardu a s tým súvisiaci zákaz vystavovania kupírovaných psov.
Zodp.: riaditelia výstav
T: do zverejnenia propozícií
b) Vyžiadať rozhodcov na hore uvedené výstavy.
Zodp.: tajomníčka
T: 31. 1. 2017
c) Uverejniť propozície na web. stránke DKSR.
Zodp.: správkyňa web. stránky
T: po dodaní propozícií
Úloha č. 20 Predložiť Návrh rozpočtu na rok 2017 Členskej schôdzi na odsúhlasenie.
Zodp.: tajomníčka
T: 4. 3. 2017
Úloha č. 21 Oboznámiť členskú základňu so zmenou termínu Členskej schôdze.
Zodp.: správkyňa web. stránky
T. 31. 12. 2016
Úloha č. 22 a) Pripraviť upútavku formou letáka na posedenie členov klubu pri kapustnici.
Zodp.: Ing. Kleinová
T: 30. 10. 2016
b) Uverejniť leták na web. stránke DKSR
Zodp.: správkyňa web. stránky
K bodu 11)

T: po dodaní letáka

Schôdzu výboru ukončila MVDr. Ridarčíková.

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

