
 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze  

Klubu chovateľov dobermanov SR 
z 11.12.2010  

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Ridarčíková Gabriela, MVDr. – predsedkyňa klubu 
Klíma Jozef – podpredseda klubu 
Freyer Alica – tajomníčka klubu 
Miklášová Darina, Mgr. – poradca pre chov 
Králik Pavol, Ing.arch. – predseda revíznej komisie 

Kozsuchová Eva – pokladník a správa web 
Belková Jana - člen 
Ergh Peter - člen 
Erghová Martina, MUDr. - člen 
Farkaš Zoltán, MUDr. - člen 
Freyer Wolfgang - člen  
Ješko Timot, Ing. - člen 
Kleinová Beata,Ing. - člen 
Klein Pavol,Ing. - člen 
Kleinová Štefánia - člen 
Korchaníková Marcela - člen 
Kubranský Otto, Mgr. - člen  

Leffler Vojtech - člen 
Lefflerová Beata - člen 
Magulová Katarína - člen 
Masár Branislav - člen 
Mihok Michaela - člen 
Molnárová Katarína - člen 
Skaláková Eva, Ing. - člen  
Szenczi Gabriel - člen 
Šurina Jozef - člen 
Tamáši Pavel – člen 

 
Program:   

1. Otvorenie 
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
3. Správa predsedníčky klubu 
4. Správa poradcu pre výkon za uplynulé obdobie 
5. Správa poradcu pre chov za uplynulé obdobie 
6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za uplynulé obdobie 
7. Správa revíznej komisie 

8. Prehľad akcií poriadaných DK SR v rokoch 2011 – 2013 
9. Návrh úpravy Stanov DK SR z dôvodu zmeny názvu 
10. Návrh úpravy Chovateľského poriadku 
11. Návrh úpravy Bonitačného poriadku a  Poriadku pre zvod 
12. Návrh členov do výboru DK SR 
13. Voľba výboru 
14. Diskusia 
15. Návrh uznesenia 
16. Ukončenie schôdze 

 

1. Otvorenie 

p. Ridarčíková otvorila schôdzu, privítala všetkých účastníkov, prečítala program schôdze a vyzvala 
členov na zahlásenie návrhov na prerokovanie.  

Ing. Klein požiadal o vyňatie z bodu 9 slová : z dôvodu zmeny názvu  

Program bol jednotne odsúhlasený. 



 

2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Do jednotlivých komisií boli menovaný:  

sl. Korchaníková Marcela – mandátová komisia 
sl. Kleinová Štefánia -  mandátová komisia 

Ing. Klein Pavol -  volebná komisia 
Mgr. Miklášová Darina - volebná komisia 
p. Mihók Michaela - volebná komisia 
Ing. Arch. Králik Pavol – návrhová komisia 
Mgr. Kubranský Otto - návrhová komisia 
p. Šurina Jozef - návrhová komisia 
 
 Návrh členov do komisií bol prítomnými schválený. 

3. Správa predsedníčky klubu 

p. Ridarčíková informovala o činnosti klubu za roky 2007, 2008 a 2010. Za rok 2007 vyzdvihla kladné 
hodnotenie usporiadania MS IDC vo výkone dobermanov, za rok 2009 poďakovala za skvelú 
reprezentáciu a zablahopriala k získaniu titulu majstra sveta Ing. Tamášimu s Herou Nouva Dolce Vita, za 
rok 2010 zablahopriala k skvelému umiestneniu Ing. Beate Klienovej s Athenou Best Cerber na svetovej 
výstave IDC. Opätovne vyzdvihla vysokú úroveň všetkých usporiadaných akcií a vyslovila spokojnosť 
s ich priebehom a výsledkami. Skonštatovala, že všetky akcie usporiadané klubom boli tradične veľmi 
úspešné a s vysokou účasťou vystavovateľov z viacerých krajín, ktorí vysoko oceňujú ich úroveň. 
V súvislosti s výbornou organizáciou uvedených podujatí klubu vyslovila poďakovanie manželom 
Freyerovcom, ktorý majú nemalú zásluhu nielen na ich usporiadaní, no i na sponzorskom zabezpečení 
hodnotnými cenami o čom sa mohli presvedčiť všetci zúčastnení. Zároveň informovala o ďalších 
plánovaných aktivitách klubu v rokoch 2011 – 2013. Všetky aktuálne akcie usporiadávané klubom budú 
tradične priebežne zverejňované na webových stránkach klubu. 

Vo svojej správe sa poďakovala za úspešné reprezentovanie klubu na športovom poli predovšetkým Ing. 
Tamášimu a Mgr. Miklášovej. 

4. Správa poradcu pre výkon za uplynulé obdobie 

Uplynulé obdobie 2007 – 2010 bolo pre výcvikovú činnosť DKSR charakteristické z pohľadu dvoch rovín – 
vrcholovej a masovej. 

V rovine vrcholového výcviku a organizovania vrcholových podujatí sme zaznamenali skvelé úspechy.  

V roku 2007 sme vo Vrbovom zorganizovali Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov na vynikajúcej 

úrovni. Chcel by som vyzdvihnúť najmä významnú angažovanosť manž. Freyerovcov a pomoc pána 
Miroslava Slováka a Jozefa Šustera. Ja (Klíma) som na týchto MS plnil funkciu „dozor nad stopami“. 
Rozhodca – pán  Kocsis z Maďarska vyjadril veľkú spokojnosť s výberom terénov a prácou kladačov. 
Výborný výkon predviedli i obaja figuranti – pán Ondrej Bihári a pán Martin Tóth.  

Na týchto MS nás veľmi úspešne reprezentoval pán Pavel Tamáši so sučkou Hera Nuova Dolce Vita. V 
silnej konkurencii obsadil krásne 6. miesto. 

Rok 2008 bol pre Paľa a Heru takisto veľmi úspešný. Počas priebehu kvalifikácie na MS FCI veľmi výrazne 

konkurovali protežovaným plemenám ako NO a BO-malinois. Na rozhodujúcom preteku SchH 3 v Žiline 
obsadili 2. miesto a tým si vybojovali postup na MS FCI 2008 v Belgicku- ako jediný doberman z celého 
sveta! Obsadili tu 80 miesto a obhájili skúšku IPO 3, čo v obrovskej konkurencii nie je zanedbateľné. 

Najúspešnejší rok pre dvojicu Paľo – Hera bol rok 2009. Táto dvojica sa opäť zúčastnila kvalifikácie na 

MS FCI – Chorvátky Grob – 6. miesto, Kežmarok – 3.miesto. V tejto sezóne však dosiahli svoj životný 
úspech – získali titul Majstra sveta vo výkone dobermanov v Apolde v Nemecku – priamo v kolíske 
vzniku plemena! 

Chcel by som sa touto cestou Paľovi poďakovať za veľmi úspešnú reprezentáciu Slovenska, ale i plemena 
doberman. 

V roku 2010 sme opäť organizovali Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov. A opäť na výbornej 
úrovni. Slovenský Doberman klub je vo svete už známy svojou pohostinnosťou a perfektnou 



 

organizáciou. A opäť je to zásluha predovšetkým manželov Freyerovcov. Nadšenie kynologického klubu 
vo Vrbovom však bohužiaľ už trocha opadá. Vrbové už niekoľko rokov neorganizuje Grand Prix (svojho 
času najväčší pretek v Európe) a celá práca s technickým zabezpečením padá na plecia pána Miroslava 
Slováka. Ak k tomu pripočítame stále väčší problém so zháňaním financií a zložitými vzťahmi s FC 
Vrbové, je húževnatý prístup pána Slováka až obdivuhodný a bohužiaľ, nedocenený. Obávam sa, že z 
týchto dôvodov môže byť ďalšie organizovanie MS dobermanov na Slovensku ohrozené. 

Na tieto MS som bol opäť delegovaný ako „dozor nad stopami“. Za posledné desaťročie som sa našťastie 
obklopil správnou partiou šľapačov. Práca šľapačov je veľmi náročná a zodpovedná. Môj výber sa však 
ukázal ako správny. Rozhodkyňa – pani Eberstaler z Rakúska nešetrila komplimentami na ich adresu. 

Pri výbere figurantov sme museli riešiť malý technický problém, keď sa zo štyroch nominovaných 
figurantov  dostavili len dvaja. Pán Jaroslav Vnenčák musel zachraňovať svojich psov pred katastrofálnou 
povodňou na východnom Slovensku a pán Tomáš Mikláš absentoval pre vážne a náhle ochorenie. 
Vzniknutú situáciu zachránili „dobermankárske“ figurantské stálice – páni Peter Mičúch a Martin Tóth 
(a v zálohe bol i pán Milan Mihók). Obaja podali veľmi pekný výkon. 

V roku 2010 sa na najvyšších pretekoch vo výkone sympaticky prezentovala Mgr. Darina Miklášová so 
sučkou Charisma Nuova Dolce Vita. Na kvalifikačnom preteku v Chorvátskom Grobe podľa IPO 3 úspešne 
obhájili limit skúšky a obsadili 15. miesto. Táto dvojica nás reprezentovala aj na tohoročných MS 
dobermanov. Najmä z dôvodov značnej nervozity a „nevypretekanosti“ majiteľky, nezaznamenali výrazný 
úspech. V októbri sa Darina s Charismou zúčastnili na CACIT Cormoran Cup, kde obsadili 9. miesto. I keď 
ich výkony nie sú zatiaľ vyrovnané, verím, že ešte nepovedali posledné slovo a v budúcnosti budú 
úspešne reprezentovať náš klub. 

Ďalší slovenský doberman Atis z Ricenova majiteľky Michaely Mihok zaznamenal v roku 2010 niekoľko 
pozoruhodných úspechov. Na MSR Súchno vo Vranove nad Topľou v kategórii IPO 1 obsadil 9.miesto, na 
preteku O pohár Rúr-gas v Lučenci sa umiestnil ako tretí a úspešne zložil skúšku SchH 3. Jeho 

najvýraznejším výsledkom je účasť na prvom kvalifikačnom preteku o postup na Majstrovstvá svete FCI 
v stopách, kde postúpil do druhého, jarného kola. Držme mu palce, pretože už len samotná účasť na MS 
stopárov by bola pre náš klub fantastickým úspechom. 

Predchádzajúce výcvikové obdobie v masovej rovine zaznamenalo taktiež mierny pokrok. Oceňujem 

najmä iniciatívu Pavla Tamášiho pri organizovaní pravidelných výcvikových víkendov v priestoroch areálu 
Malý Lapáš. Takisto snaha Ing. Beáty Kleinovej o organizovanie výcvikových stretnutí v Liptovskej 
Sielnici je sympatická. Tieto akcie nám v najbližšom období pravdepodobne „nevyrobia“ nového Majstra 
sveta, ale sú veľmi prospešné najmä pre začiatočníkov. Dobermanov často vlastnia absolútny laici a tu 
môžu získať cenné návyky ako pristupovať k výcviku, ako správne postupovať pri práci s figurantom ap. 
Chcel by som navrhnúť, aby tieto akcie boli do budúcna spojené čo najčastejšie s nejakou oficiálnou 
akciou DKSR – napríklad zvod + bonitácia, špeciálna výstava, skúšky z výkonu (zo začiatku napr. len BH) 
ap. Tým by sa zvýšil počet záujemcov o aktívny výcvik. Nehovoriac o tom, že na týchto podujatiach by 
mohli začiatočníci v krátkej dobe nazbierať veľké množstvo poznatkov a skúseností. 

Jozef Klíma 

5. Správa poradcu pre chov za uplynulé obdobie 

Správa poradcu chovu za obdobie 2008 -2010. 

 

2010 

ZTP ZVOD BONITÁCIA 

0 pes 10 psov 0 psov 

0 sučka 8 sučiek 1 sučka 

2009 

ZTP 2xZVOD 2xBONITÁCIA 

0 pes 5 psov 2 psy 

1 sučka 10 sučiek 2 sučky 

 



 

2008 

2xZTP 2xZVOD 2xBONITÁCIA 

1 pes 9 psov 0 psov 

1 sučka 5 sučiek 3 sučky 

V priebehu tohto obdobia pôsobili v slovenskom chove tieto chovateľské stanice: BEST CERBER, 
MORGANTINA, NUOVA DOLCE VITA, MADDOB, VEĽKÝ JAROK, VOM FREYR TAL. Väčšina odchovov 
pochádza po importovaných psoch Eria Pro Timur Taurus, Tahi Réme Rómeo, potom zo zahraničných 
krytí po Hainide Nemrod Chuckovi, Vincent Victorovi v/h Wantij, Batler de Grande Vinko, Livonijas Baron 

Heart of Hamlet, Chris z Padoku, najmenej odchovov je po našich plemenníkoch Xerxes z Tomky a Baron 
Zidan z Tomky. Predpoklad budúceho chovateľského zamerania majú aj importy z Maďarska, Talianska, 
Srbska a Čiech.  

Vďaka usporiadaniu takých akcií ako je IDC výstava, IDC MS, ZTP majú naši členovia možnosť na 

Slovensku spoznať osobne momentálny trend posudzovania na výstavách, pretekoch a ZTP, a zisťovať 
svoje konkrétne možnosti.   

Do budúcnosti by sme sa mali zamerať na lepšiu pripravenosť jedincov nielen na výstavy, ale hlavne na 
splnenie našej bonitácie a hlavne ZTP, aby množstvo našich uchovnených  jedincov hoci je malé a 
pomerne rýchlo variabilné /úhyny, úrazy, nepôsobí v chove/  bolo kvalitné.     

Mgr. Miklášová Darina 

6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za uplynulé obdobie 

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za uplynulé obdobie bola spojená so Správou 
revíznej komisie (viď bod 7.). 

Ing. Kleinová B. sa zaujímala o financovanie ZTP a GP usporiadanej v roku 2008 za účasti rozhodcu p. 
Thomasa Bechta.  

p. Molnárová sa zaujímala o financovanie klubových podujatí za posledné obdobie 

Obom bolo oznámené, že doklady o príjme a výdavkoch klubových akcií budú predložené k nahliadnutiu 
na prvom zasadnutí výboru, na ktoré budú prizvané. 

7. Správa revíznej komisie 

p. Králik, Ing. Arch. - predseda revíznej komisie prečítal Správu revíznej komisie v ktorej uviedol, že 
príjmové a výdajové doklady sú spracované prehľadne po jednotlivých akciách a podložené bankovými 
výpismi za jednotlivé roky. 

Skonštatoval, že účtovníctvo je vedené podľa predpisov a prítomných oboznámil s aktuálnym stavom 
klubových financií ako na účte tak aj v pokladni. 

Revízia účtovných dokladov bola vykonaná za roky 2007 - 2010. 

8. Prehľad akcií poriadaných DK SR v rokoch 2011 – 2013 

p. Ridarčíková oboznámila zúčastnených s plánom akcií klubu na roky 2011 – 2013 (budú priebežne 
zverejňované na webových stránkach klubu). 

Zo strany zúčastnených (Ing. Kleinová B, Ing. Klein P.) boli podané návrhy na prizvanie iných rozhodcov 
na ZTP plánované na roky 2012 a 2013. Na základe následnej diskusie bol na rok 2012 navrhnutý 
a schválený p. Killmayer a na rok 2013 p. Daube (obaja pre ZTP a súčastne aj pre GP). Pre špeciálne 
klubové výstavy bolo navrhnuté aby boli využitý „domáci“ posudzovatelia a na základe následnej diskusie 
bol na rok 2012 navrhnutý a schválený p. Klíma Jozef a na rok 2013 p. Ridarčíková Gabriela.  

 

 



 

9. Návrh úpravy Stanov DK SR z dôvodu zmeny názvu 

Vzhľadom na potrebu zmeny názvu klubu bol navrhnutý nový názov DOBERMANN KLUB SR – návrh bol 
jednohlasne schválený. 

Tajomníčka zapracuje všetky narhnuté a odsúhlasené zmeny ostatných bodov Stanov DK SR a zabezpečí 
zaevidovanie nových Stanov DK SR na ministerstve vnútra a životného prostredia v Bratislave. 

Platná zmenená verzia bude zverejnená na webových stránkach klubu v časti LEGISLATÍVA.    

10. Návrh úpravy Chovateľského poriadku 

Úpravy Chovateľského poriadku boli vykonávané v súlade s návrhmi prítomných a následne bolo 
vykonávané regulérne hlasovanie.  

Tajomníčka zapracuje všetky narhnuté a odsúhlasené zmeny v Chovateľskom poriadku a zašle ich 
správcovi webu na zverejnenie na webových stránkach klubu v časti LEGISLATÍVA. 

11. Návrh úpravy Bonitačného poriadku a  Poriadku pre zvod 

Úpravy Bonitačného poriadku a poriadku pre zvod boli vykonávané v súlade s návrhmi prítomných 
a následne bolo vykonávané regulérne hlasovanie.  

Tajomníčka zapracuje všetky narhnuté a odsúhlasené zmeny v Bonitačnom poriadku a poriadku pre zvod 
a zašle ich správcovi webu na zverejnenie na webových stránkach klubu v časti LEGISLATÍVA. 

12. Návrh členov do výboru DK SR 

Predsedníčka klubu oznámila odstúpenie výboru, aby sa mohli konať voľby výboru na nasledovné volebné 
obdobie. Predniesla návrh kandidátky členov výboru : 

Meno a priezvisko 

Gabriela Ridarčíková, MVDr. 

Jozef Klíma 

Alica Freyer 

Darina Miklášová, Mgr. 

Eva Kozsuchová 

Pavol Králik, Ing. arch. 

Wolfgang Freyer 

Z radu členov boli prednesené ďalšie návrhy na členov výboru: 

Meno a priezvisko 

Tamáši Pavel 

Korchaníková Marcela 

Molnárová Katarína 

Lefflerová Beata 

Klein Pavol  

 

 

 

 



 

13. Voľba výboru 

Navrhnuté zloženie výboru bol ostatnými prítomnými schválené v tomto zložení:  

Funkcia Meno a priezvisko 

Predseda Gabriela Ridarčíková, MVDr. 

1. Podpredseda Jozef Klíma 

2. Podpredseda Klein Pavol, Ing. 

Tajomník Alica Freyer 

Poradca pre chov Darina Miklášová, Mgr. 

Poradca pre výkon Tamáši Pavel 

Pokladník a správca 
internetovej stránky DK SR 

Eva Kozsuchová 

Organizácia výstav Wolfgang Freyer 

Referent pre propagáciu Korchaníková Marcela 

Ekonómka Molnárová Katarína 

Člen výboru Lefflerová Beata 

Revízna komisia 

Funkcia Meno a priezvisko 

Predseda revíznej komisie Kleinová Beata, Ing. 

Člen revíznej komisie Pavol Králik, Ing. arch. 

Člen revíznej komisie Magulová Katarína 

14. Diskusia 

V rámci diskusie bol podaný návrh na preplácanie časti nákladov sl. Korchaníkovej na cestu na výstavy 
za účelom získavania výsledkov a fotografií plemena doberman. Návrh bol odsúhlasený. Výšku nákladov 
odsúhlasí výbor. 

E. Kozsuchová uvítala smerovanie klubu k výcvikovej aktivite, zároveň sa však zaujímala o spôsob 
financovania plánovaných výcvikových akcií pre členov klubu – či bude stanovený paušálny príspevok na 
člena, resp. podľa čoho bude určená výška príspevku a či v prípade ak kapacita podujatia nebude 
naplnená plne členmi a bude doplnená „nečlenmi“, tak ako budú dorovnané rozdiely - K tejto 
problematike sa ešte stretne Výbor klubu a dorieši podrobnosti.  

K. Magulová vyjadrila nespokojnosť s „neaktuálnosťou“ webových stránok klubu. S čím E. Kozsuchová  
ako správca webu nesúhlasila nakoľko webové stránky sú pravidelne aktualizované a zahŕňajú všetky 
potrebné správy a informácie týkajúce sa DK SR a výsledky klubom poriadaných podujatí. Všetky 
výsledky z klubových podujatí sú zverejňované v čo najkratšom možnom čase (obyčajne v prvý pracovný 
deň nasledujúci po podujatí). Zároveň upozornila na to, že klubová stránka nie je len dielom jedinca, ale 
predovšetkým obrazom aktivity celej členskej základne. Členovia klubu vždy mali a aj naďalej majú 
možnosť na klubových stránkach prezentovať svoje jedince a je len na ich uvážení a aktivite ako to 
využijú. Primárne si však treba uvedomiť rozdiel medzi stránkou klubu chovateľov a stránkami plemena. 
Na klubových stránkach sa primárne má prezentovať „klubový život“ a sekundárne plemeno ako celok. 
Kdežto na všeobecných stránkach plemena ide do popredia plemeno ako celok. Pokiaľ má návštevník 

klubových stránok záujem o výsledky aj iných ako klubových podujatí, tak na stránkach je už od roku 
2008 funkčný odkaz na stránky Marcely Korchaníkovej, ktorá zhromažďuje na svojej stránke výsledky 
výstav, ktorých sa zúčastí.         

 

 

 



 

15. Návrh uznesenia 

Mgr. Darina Miklášová predniesla Návrh uznesenia z výročnej členskej schôdze DKSR, konanej 
dňa 11.12.2010 

Členská schôdza berie na vedomie:  

1. Správu o činnosti DK SR za obdobie 2007 – 2010 
2. Správu poradcu pre chov za obdobie 2007 – 2010 
3. Správu poradcu pre výkon za obdobie 2007 - 2010 

 
Členská schôdza schvaľuje:  

1. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za obdobie 2007 – 2010 
2. Výkonný výbor v zložení : 

Predseda Gabriela Ridarčíková, MVDr. 

1. Podpredseda Jozef Klíma 

2. Podpredseda Klein Pavol, Ing. 

Tajomník Alica Freyer 

Poradca pre chov Darina Miklášová, Mgr. 

Poradca pre výkon Tamáši Pavel 

Pokladník a správca 
internetovej stránky DK SR 

Eva Kozsuchová 

Organizácia výstav Wolfgang Freyer 

Referent pre propagáciu Korchaníková Marcela 

Ekonómka Molnárová Katarína 

Člen výboru Lefflerová Beata 

3. Revíznu komisiu v zložení : 

Predseda revíznej komisie Kleinová Beata, Ing. 

Člen revíznej komisie Pavol Králik, Ing. arch. 

Člen revíznej komisie Magulová Katarína 

4. Stanovy DK SR 

5. Chovateľský poriadok 
6. Bonitačný poriadok 
7. Poriadok pre Zvod dorastu 
8. Prehľad akcií poriadaných DK SR na roky 2011 – 2013 

9. Preplácanie časti cestovného za účelom získavania výsledkov a fotodokumentácie z výstav na 
Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 



 

Členská schôdza ukladá:  

1. Zaregistrovať nový názov klubu na Ministersve vnútra SR. 

Zodp.: tajomník klubu      T: 30.1.2011  

2. Po uskutočnení registrácie a potvrdení názvu zmeniť názov účtu v Slovenskej sporiteľni. 

Zodp.: predseda , tajomník a pokladník    T: do 30 dní po registrácii 

3. Doriešiť výšku príspevku na výcvikové tábory. 

Zodp.: výbor klubu      T: na prvom zasadnutí výboru 

4. Doriešiť príspevok pre členov klubu na klubových výstavách. 

      Zodp.: výbor klubu      T: na prvom zasadnutí výboru 

5. Oboznámiť členskú základňu s výročnou členskou schôdzou a s uznesením formou zápisnice   

a uverejnením na webovej stránke Doberman klubu SR 

 Zodp.:tajomník a správa webovej stránky    T: 30.1.2011  
     

Oboznámiť členskú základňu s výročnou členskou schôdzou a s uznesením formou zápisnice 
a uverejnením na webovej stránke Doberman klubu SR 

Termín 30.01.2011     Zodp. A. Freyer, E. Kozsuchová 
 

15. Ukončenie schôdze 

 

 

  

 

Zapísala: Eva Kozsuchová 


