
Z á p i s n i c a 

 
zo schôdze výboru konanej dňa 10. 03. 2018  vo Veľkom Lapáši v Penzióne u Bosorky 

 

 

Prítomní :  MVDr. Gabriela Ridarčíková,  Ing. Pavol Klein, Freyer Alica,  Ing.Pavel Tamáši,  

 Mgr. Darina Mikášová, Marcela Korchaníková 

 

Ospravedlnení : Peter Ergh – predseda Revíznej komisie 

 

Program : 1)  Otvorenie 

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

   len ZTP )                    

 3) Zabezpečenie sponzorov na IDC WM 

 4) Informácia o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017 

 5) Návrh rozpočtu na rok 2018 

  6) Odstúpenie  Mgr. Miklášovej z funkcie poradkyne chovu 

 7) Návrh novej poradkyne chovu ( Marcely Korchaníkovej ) a informovanie    

          členov na ČS        

 8) Rôzne 

 9) 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. Na 

základe uvedeného sa výbor rozhodol, že do roku 2019 bude platiť Povahový 

test, ktorý bol schválený VČS a v roku 2019 sa podá návrh na návrat k pôvodnej 

Bonitácii, ktorý sa predloží VČS na schválenie 

 

K bodu 3)  Tajomníčka informovala výbor o zabezpečení sponzorov na IDC WM a IDC. 

Firma Euroben , ktorá dodáva krmivo  Happy dog, sa rozhodla sponzorovať len   

IDC WM, IDC výstava ostáva otvorená, nakoľko sa Nemci nechceli spolu 

podieľať na sponzorovaní. Vyzerá to tak, že krmivo na IDC mať nebudeme. 

Nemali už ani Maďari ani Taliani. Skúsime osloviť ešte ďalšie spoločnosti, ktoré 

dodávajú krmivá s tým, že ak by chceli mať predajný stánok, musia zaň zaplatiť. 

Členka klubu Janka Holocsyová zabezpečila pre rozhodcov a figurantov 

softchelové bundy, ktoré budú z logom IDC WM. Zabezpečila sponzorsky tričká 

z Board-u v počte 50 ks, taktiež šiltovky. Zasponzoruje aj 2 kartóny piva a 6 fliaš 

vína do VIP priestoru. Tajomníčka zabezpečila časť stravy z hotela Matyšák 

a hroznové nápoje do VIP, a taktiež rokuje s firmou Berto ohľadne mäsových 

výrobkov do VIP.  Oslovila všetky spoločnosti, ktoré majú svoje firmy 

v Lozorne. 

Tajomníčka zaslala aj Prezentácie Milanovi Mihókovi, ktorý sa taktiež pokúsi o  

zabezpečenie finančných prostriedkov na IDC WM. 

 



K bodu 4) Informáciu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017 podala pokladníčka.  

V príjmovej časti sa rozpočet plnil na 135,04 %. Vyšší príjem ale aj výdaj bol    

oproti plánu na ZTP a EKV. Špeciálna výstava bola v miernom zisku. 

Výdavková  časť bola plnená na 152,55 %. Výbor zobral informáciu o plnení 

rozpočtu DK SR  na vedomie. 

 

K bodu 5)  Návrh rozpočtu predložila tajomníčka, v ktorom započítala príjmy a výdavky za  

 IDC WM a IDC výstavu ako aj obe každoročné výstavy EKV a ŠV. Čerpanie    

 rozpočtu by malo byť v roku 2018 aj vďaka IDC  výstave v zisku. 

 

 K bodu 6)  Mgr. Darina Miklášová požiadala o uvoľnenie z funkcie poradkyne chovu. Za  

 a 7) svoju nástupkyňu navrhla Marcelu Korchaníkovú, ktorá má dokonalý prehľad       

o krycích jedincoch a vykonávala už funkciu kontrolóra vrhov. Výbor schválil  

 návrh Mgr. Miklášovej. Marcela Korchaníková funkciu poradcu chovu prijala. 

 

K bodu 8) Tajomníčka predložila výboru nových členov : Paštrníňák Jozef, Ušiaková Silvia,  

 Cucák Vladislav, Klaudia Mičeková , Jozef Šurina a MVDr.Branislav Garaj. 

 Výbor schválil nových členov. MVDr. Garaj nezaplatil členské za rok 2017  

 a prestal byť členom DKSR  a preto musí doplatiť 7.- € ako nový člen. 

       

K bodu 9)  Schôdzu výboru ukončila MVDr. Ridarčíková. 

 

Úloha č.1) Oboznámiť členskú základňu s návrhom návratu k pôvodnej Bonitácii od  

 r.2019. 

 Zodp.: prezident klubu T: na ČS 

 

Úloha č.2)  Oboznámiť členskú základňu s Čerpaním rozpočtu za rok 2017. 

 Zodp.: pokladníčka T: na ČS 

 

Úloha č.3)  Oboznámiť členskú základňu s Návrhom rozpočtu na rok 2018. 

 Zodp.: tajomníčka T: na ČS 

 

Úloha č.4)  Oboznámiť členskú základňu s novou poradkyňou chovu. 

 Zodp.: prezident klubu T: na ČS 

  

Úloha č.5)  Oboznámiť členskú základňu s novými členmi DK SR. 

 Zodp.: tajomníčka T: na ČS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala :   Alica Freyer 

      tajomníčka DKSR   Zápisnicu overila : M. Korchaníková   


