
 Z á p i s n i c a 
zo schôdze výboru konanej dňa 11.10.2017 

 

Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr., Ing. Pavol Klein  

        Freyer Alica, Korchaníková Marcela 

 

Pozvaný :  Peter Ergh – predseda Revíznej komisie 

 

Ospravedlnení : Miklášová Darina, Mgr, Ergh Peter, Tamáši Pavel, Ing. 

 

Program : 

  1) Otvorenie 

  2  Zhodnotenie vykonaných Testov povahy ( návrat k pôvodnej Bonitácii ?)                    

  3) Prerokovanie Ing. Milana Chudého – jeho reakcie na ZTP 

  4) Termín ŠV a EKV na rok 2018, návrh rozhodcov 

  5) Informácie z kongresu IDC  

  6) Informácia o priebehu príprav na IDC WM a IDC 

  7) Výcvikové víkendy zamerané na vystavovanie, na ZTP, príprava na BH 

  8) Informácia o čerpaní finančných prostriedkov za I. – III.kv. 2017 

  9) Návrh rozpočtu na rok 2018 

10) Rôzne 

11) Ukončenie schôdze 

   

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

               

K bodu 2) MVDr. Ridarčíková dala na zváženie členom výboru uchovňovanie jedincov     

                  podľa Chovateľského poriadku platného od roku 2015, nakoľko na výstavách do  

       Posudkového listu často rozhodca nezapíše akú má pes farbu oka, chrup, rozhodca  

nemeria, takže sa nám uchovňujú aj veľkí jedinci so svetlým okom. Navrhla, aby      

      sa členovia výboru vyjadrili, či by sme sa nemali vrátiť k pôvodnej bonitácii alebo  

      len k ZTP. Členovia výboru navrhli, aby sa mohli k uvedenej situácii vyjadriť na    

      ďalšom zasadnutím výboru. 

 

K bodu 3) Členovia výboru prerokovali sťažnosť p. Chudého a  jeho reakciu na ZTP.  

      Výbor a jeho členovia majú vždy snahu pomôcť svojim členom, avšak nie je 

      v kompetencii výboru riešiť vzniknutý problém. Výbor rešpektuje rozhodnutie 

      rozhodcu ZTP a v tejto záležitosti nemôže vyriešiť problém Ing. Chudého. 

 

K bodu 4) Špeciálna výstava sa bude konať 3.6.2018 v Osrblí, okr. Brezno,  rozhodca 

       Ing. Jaroslav Matyás 

       Európska klubová výstava sa bude konať pred Svetovou výstavou IDC dňa  

       6.9.2018 na Kamennom mlyne, rozhodcovia : Rudi Killmaier  (D) – suky a István 

       Rada (H) - psov 

       ZTP sa bude konať dňa 1.9.2018 na Kamennom mlyne, rozhodca Rudi Killmaier 

 

K bodu 5) Informácie z kongresu IDC v Maďarsku 

     Od 8.9.2017 sa RTG snímky s dokladmi na vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov     

      zasielajú priamo na adresu Dobermann Verrein e.V. Presné inštrukcie sú uvedené 

                 na webovej stránke  

        



      Od 8.9.2017 platí, že BH skúška musí byť zapísaná vo výkonnostnej knižke, 

      ktorá musí byť vystavená v krajine, kde má majiteľ psa trvalé bydlisko. 

      Rovnocenné skúšky ako napr. TAN – francúzska skúška alebo IPO skúšky, ktorým  

      nepredchádza BH skúška, nebudú k ZTP uznané a nemôžu nahradiť BH skúšku. 

 

      Od 1.1.2020 dostanú povolenie k ZTP len tí psi, ktorých rodičia absolvovali ZTP 

      a budú o tom  predložené fotokópie.    

 

Členské kluby IDC musia uhradiť členský príspevok do 1.5. daného roka. Ak    

Kluby členský príspevok neuhradia do určeného termínu, nedostanú povolenie ku  

konaniu ZTP, povolenie k štartu na IDC WM a delegát nebude mať hlasovacie        

právo na kongrese IDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Informácie z kongresu IDC sú zverejnené na web. stránke Dobermann klubu 

 

K bodu 6) O stretnutí zástupcov klubu s predsedom Športového klubu Lozorno informovala 

       tajomníčka klubu. Predložila Zápis zo stretnutia dňa 6.9.2017, kde bol dohodnutý 

       termín IDC WM, podmienky prenájmu a priľahlých plôch, tréningy a parkovanie  

       vozidiel. Množstvo miestností, miestnosť na losovanie a miestnosť na stravovanie, 

       zapožičanie riadov a chladničiek do VIP miestnosti. 

       Ďalej sa dohodli, že občerstvenie pre návštevníkov zabezpečí ŠK Lozorno a obedy 

       pre personál, rozhodcov a hostí si DK zabezpečí formou cateringu. 

 

K bodu 7) Výcvikový víkend zameraný na vystavovanie sa bude konať 14.4. – 15.4.2018 na  

       Kamennom mlyne. Víkend bude viesť MVDr. Ridarčíková. 

       Výcvikový víkend zameraný na poslušnosť zabezpečí Roman Révai – termín a  

       výcvikára nahlási správkyni web. stránky. 

       Výcvikový víkend zameraný na ZTP sa bude konať 29.8. – 31.8. 2018. Figuranta 

       určí výbor klubu.   

 

K bodu 8) Čerpanie rozpočtu za I . – III. Kv. 2017 predniesla pokladníčka. Špeciálna výstava  

       bola v zisku 168,72 € a Európska klubová výstav v strate 1 212,29 €. Bolo pozvaní 

       dvaja zahraniční rozhodcovi ( Wiblishauser a Polifrone ) zvýšené náklady boli na  

       letenky, ubytovanie a stravu. 

 

K bodu 9) Návrh rozpočtu na rok 2018 pripravila tajomníčka. Vychádzala z čerpania 

                  rozpočtu v za I. – III. Kvartál 2017. V roku 2018 sa budú konať  

      Majstrovstvá sveta vo výkone dobermannov, Svetová výstava dobermanov,  

        Špeciálna výstava a Európska klubová výstava. ZTP, výcvikový víkend zameraný  

       na vystavovanie, na ZTP a výcvikový tábor. V Návrhu rozpočtu zohľadnila všetky  

      príjmy a výdavky, ktoré sa každoročne platia. Výbor Návrh rozpočtu zobral na   

      vedomie. Tajomníčka prípadne doplní rozpočet na základe čerpania rozpočtu za  

      celý rok 2017 a predloží výboru definitívnu verziu Návrhu rozpočtu pred Členskou  

      schôdzou na schválenie. 

K bodu 10) Neboli žiadne návrhy alebo pripomienky. 

 

K bodu 11) Schôdzu výboru ukončila MVDr. Ridarčíková. 

 

Zapísala :    Alica Freyer 

       tajomníčka DKSR  Zápisnicu overila : M. Korchaníková 

  


