
 Z á p i s n i c a 

 
zo schôdze výboru konanej dňa 18. 6. 2022  v reštaurácii hotela Welten v Báči 

 

 

Prítomní : MVDr. Gabriela Ridarčíková,  Freyer Alica,   Marcela Korchaniková 

        Alena Horváthová 

 

Ospravedlnení : Ing. Pavel Tamáši,  

 

Program:   

 

  1) Otvorenie 

  2) Informácia o čerpaní finančných prostriedkov  DK SR za rok 2020 a 2021 a I.kv.2022 

  3) Zabezpečenie sponzorov na IDC WM a IDC 

  4) Miesto konania a termín konania IDC WM a IDC 

  5) Návrh rozpočtu na rok 2022 

  6) Zoznam členov DK SR 

  7) Smernica č.9/2022 – príspevok na cestovné a diéty na IDC výstavu a kongres 

  8) Smernica č.10/2022 – príspevok na cestovne členov výboru na zasadnutie výboru 

  9) Prihláška a úhrada štartovného pre pretekára na IDC WM do Talianska, určenie výšky    

      príspevku 

10) Rôzne 

11) Ukončenie schôdze 

 

 

   

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

               

K bodu 2) Čerpanie rozpočtu v roku 2020 v porovnaní príjmov s výdavkami bolo na 96 %.  

       Klubová výstava + ZTP a Špeciálna výstava + Bonitácia boli celkovo v mínuse 

       40,86 €.  Avšak rok 2020 bol ukončený v pluse 252,23 €. 

       Čerpanie rozpočtu v roku 2021 v porovnaní príjmov s výdavkami bolo na 89%. 
       Klubová výstava + ZTP a Špeciálna výstava + Bonitácia boli v pluse 282,39 €. 

       Rok 2021bol ukončený v pluse 909,14 €. 

       Príjmy za I. štvrťrok 2022 sú vo výške 1 552.-€ (členské príspevky, krycie listy). 

       V I. štvrťroku boli výdavky vo výške 781,60 € (poštovné, členské príspevky  

                  UKK, IDC, členské Ing. Tamáši do Dobermann klubu Nemecka, poistné na všetky  

                  akcie klubu v Uniqe). 

 

K bodu 3) Tajomníčka požiadala členov výboru a touto cesto prosí aj členov Dobermann  

       klubu o získanie sponzorov na Majstrovstvá sveta IDC WM  a Svetovú výstavu  

       IDC. 

 

K bodu 4) Tajomníčka informovala prítomných o termíne IDC WM . Majstrovstvá sveta, by 

        sa mali konať v termíne 5.5. – 7.5.2023. Termín potvrdí predstavenstvo  

        IDC na Kongrese v Chorvátsku. Alenka Horváthová navrhla štadión v Jablonci. 

        Členky výboru a riaditeľ výstav boli 17.6.2022 pozrieť štadión v Jablonci. 

        Priestory vyhovujú na IDC WM. Našli aj ubytovacie možnosti. Personál bude   

                   ubytovaný 1,5 km od štadióna. 



       Rozhodcovia budú ubytovaní v Senci, t.j. 12 km od štadióna. 

       Dňa 20.6.2022  bola tajomníčka u primátora mesta Senec dohodnúť prenájom 

       priestorov na Svetovú výstavu  na Slnečných jazerách. Priestor je vyhovujúci na  

       usporiadanie Svetovej výstavy. Oproti sú hotely a penzióny, kde sa môže  

       ubytovať veľké množstvo ľudí. 

       Svetová výstava by sa mala konať 1.9 2023 – 3.9.2023, termín nám potvrdia  

       taktiež na Kongrese IDC. 

 

K bodu 5) Návrh rozpočtu na rok 2022 sa predloží výboru po kontrole pokladne Revíznou  

                  komisiou. 

 

K bodu 6) Dobermann klub má k 18.6.2022 62 členov.         

 

K bodu 7) Výbor schválil Smernicu č.9/2022 o príspevkoch na cestovné a diéty na  

     IDC, smernica je platná od 18.6.2022. 

 

K bodu 8) Výbor schválil Smernicu č.10/2022 o príspevku na cestovné pre členov výboru, 

      Smernica je platná od 18.6.2022. 

 

K bodu 9) Výbor schválil  úhradu štartovného na IDC WM pre Ing. Paľa Tamášiho 

       a príspevok 300.- € spojený s cestou a pobytom na  IDC WM. 

 

K bodu 10a) Výbor rozhodol o úhrade poplatku za každé narodené šteňa vo výške 10.- €. 

         Uvedený poplatok sa uhradí aj s poplatkom za krycí list vo výške 10.- € pri  

         kontrole vrhu. Uvedené je schválené Smernicou č.11/2022 platnou od 18.6.2022. 

 

K bodu 10b) Výbor rozhodol o úhrade 50.- € za tlačivo na vyhodnotenie RTG kĺbov 

          v Nemecku. Keď sa člen klubu prihlási na ZTP na Slovensku, poplatok vo  

          výške 50.- €  sa mu vráti. 

          Výbor dospel k tomuto rozhodnutiu, nakoľko sa opakovane stalo, že členovia  

          klubu využívajú výhody klubu (semináre vystavovania psov, výcvikové víkendy

          na ktoré prispieva klub, klub platí poštovné za zasielanie tlačiva, poskytuje  

          informácie o ZTP) a potom štartujú v zahraničí a poplatok za ZTP dostane  

          zahraničný klubu, ktorý im žiadne výhody neposkytoval. 

 

 

K bodu 11) Schôdzu ukončila MVDr. Ridarčíková           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala :    Alica Freyer 

       tajomníčka DKSR  Zápisnicu overila : M. Korchaniková 

  


