
Z á p i s n i c a 
z Výročnej členskej schôdze, konanej dňa 14.2.2015 na Kamennom mlyne 

 

 

Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr. - prezident DKSR 

        Klein Pavol, Ing.           - viceprezident 

        Freyer Alica           - tajomníčka 

        Miklášová Darina, Mgr.          - poradca chovu 

        Tamáši Pavel, Ing.          - poradca pre výkon 

        Korchaníková Marcela             - referent pre propagáciu plemena 

        Ergh Peter           - predseda revíznej a kontrolnej komisie 

        Malachovská Katarína,Ing       - členka revíznej a kontrolnej komisie 

        Amgwerdová Laura          - členka 

        Freyer Wolfgang           - člen 

        Horváthová Alena          - členka 

        Jantová Katarína, Mgr.          - členka 

        Kleinová Beata, Ing.          - členka 

        Kleinová Štefánia          - členka 

        Klíma Jozef           - člen 

        Révai Roman                      - člen 

        Vargová Simona           - členka  

 

Čestný hosť:  

        Jozef Šuster          - prezident Únie kynologických klubov 

Program :  
1.     Otvorenie 

2.     Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

3.     Správa predsedníčky klubu 
4.     Správa poradcu pre chov za rok 2014 

5.     Správa poradcu pre výkon za rok 2014 
6.     Informácia o IDC WM a IDC  

7.     Správa o hospodárení za rok 2014 
8.     Správa revíznej komisie 

9.     Návrh rozpočtu na rok 2015 

10.   Návrh členov do výkonného výboru DK SR a revíznej komisie 
11.   Voľba výkonného výboru a revíznej komisie 

12.   Úprava Bonitačného, Chovateľského poriadku a Stanov DKSR 
13.   Odvolanie p. Mravíka proti rozhodnutiu DKSR o zamietnutí členstva v DKSR 

14.   Diskusia (Circulare z FCI )  

15.   Návrh uznesenia 
16.   Ukončenie schôdze 

 
1) Otvorenie VČS 

      VČS otvorila MVDr. Ridarčíková. Privítala na VČS p. Jozefa Šustera, prezidenta ÚKK. 
       

2)  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.  

      Požiadala členskú základňu o návrhy do komisii : mandátovej, volebnej a návrhovej: 
      - do mandátovej komisie boli zvolení : Mgr.Katarína Jantová a Alena Horváthová 

      - do volebnej komisie boli zvolení : Kleinová Štefánia a Vargová Simona 
      - do návrhovej komisie boli zvolení : Klíma Jozef a Révai Roman 

 

                 Odovzdala slovo prezidentovi UKK. Jozef Šuster poďakoval členom DK SR, ktorí   
      organizovali Majstrovstvá sveta vo výkone dobermannov v Lozorne a Svetovú výstavu    

      dobermannov na Kamennom mlyne. Uviedol, že je hrdý, že klub s nízkym počtom členov ,   



      je silným pilierom ÚKK a SKJ a úspešne reprezentuje slovenskú kynológiu vo svete. 

 

3)  Správa predsedníčky klubu za rok 2014 
     Vo svojej správe poďakovala MVDr. Ridarčíková všetkým, ktorí i napriek avizovanej zmene  

     štandardu v tomto roku ostali pri plemene. Doteraz nebola ešte zmena štandardu komisiou    
     FCI schválená, komisia od zaslania návrhu Nemeckým dobermann klubom ešte  

     Nezasadala. O zmene štandardu, budeme členskú základňu informovať na webovej 

     stránke DKSR. Informovala členov o zasadnutí predsedov zborov rozhodcov v Luxenburgu. 
     Nemecký DK žiadal o zadávanie CACIB – ov aj hnedým dobermannom.Návrh nebol    

     podporený predsedami Zboru rozhodcov členských krajín FCI. Nemecký DK predloží opäť  
     svoj návrh na zasadnutí Európskej sekcie FCI. 

 
4) Správa poradcu pre chov za rok 2014 

      V roku 2014 sa narodilo 31 jedincov, chovatelia kryli so zahraničnými plemenníkmi, CHS 

      Sermon + Morgantína s importovaným psom. Do klubu pribudli 2 nové CHS : Debormanns 
      CH Ing. Chudého a Matúša Čáka CHS Ing. Horňákovej. 

      V minulom roku sa konali dva zvody mladých dobermannov a dve bonitácie : na  
      Kamennom mlyne a v Liptovskej Sielnicici. Zvod úspešne absolvovalo 12 jedincov ( 4 psy 

      a 8 sučiek ). Bonitácie sa zúčastnilo 8 jedincov ( 2 psy, 6 sučiek ) 1 sučka bonitáciu  

      nesplnila. Z počtu 8 jedincov boli 3 sučky zo slovenského chovu, 2 psy a 3 sučky boli 
      importované na Slovensko. Na Kamennom mlyne sa konala aj nemecká bonitácia ZTP, 

      zúčastnilo sa na nej úspešne 5 jedincov, z toho 4 jedinci vo vlastníctve členov klubu. 
      Ing. Ivan Švehla - Cliff Royal Dux – SG 1A, Ing. Oľga Horňáková - Carmen Donsa from    

      14Th Meridian – V 1A, Ing. Energy Emision de Grande Vinko – V1 A, Milan Mihók - Bugatti    
      vom Freyertal – SG 1A, Doreen Koch /D/ - Akira vom Freyer Tal – SG 1B. Pozitívne je, že 

      si čoraz viac členov uvedomuje dôležitosť nemeckej skúšky vhodnosti do chovu. 

      Správa poradkyne chovu DKSR je súčasťou zápisnice. 
 

5) Správa poradcu pre výkon za rok 2014 
      V roku 2014 úspešne zložili skúšky IPO 1 - Milan Mihók so sučkou Bugatti vom Freyertal,  

      IPO 2 – Ing. Milan Chudý so sučkou Ezy von Spellen. 

      Na Majstrovstivách sveta vo výkone dobermannov v Lozorne sa nezúčastnil žiadny člen  
      klubu.  

      Preteku o Pohár firmy Z Polytanu SK, CACIT /FCI a CACT/ a Majstrovstvá Slovenska BO, 
      DB, RTW na Malom Lapáši sa zúčastnili Andrea Milková s Nipsy Noren Alara Aslar   

      v celkovej konkurencii obsadila 6. miesto a stala sa Majsterkou Slovenska dobermannov,  

      druhé miesto na MS dobermannov  obsadila Euphoria di Braittasgang, tretie miesto Neva  
      z Tomky – majiteľ Gabriel Katona. MS DB sa zúčastnila aj Ornella Moravia Heart /psovod  

      Vierka Roháčová/ majiteľka Eva Hričík. 
      Dobermann klub usporiadal v minulom roku  výcvikové víkendy v dňoch 7. – 8.6.2014 na  

      Kamennom mlyne a 29.8. – 1.9.2014 v Dolnom Kubíne. Správa poradcu pre výkon je  
      súčasťou zápisnice. 

 

6) Informácia o IDC WM a IDC  
      Informáciu o IDC Majstrovstvách sveta a IDC výstave podal p. Freyer. Informoval  

      prítomných o priebehu uvedených akcií. Poďakoval sa prítomným, ktorí pomáhali pri 
      IDC WM a IDC WS a vymenoval sponzorov. Uiedol, že obe akcie boli úspešné o čom 

      svedčí aj  ďakovný list prezidenta Svetového doermann klubu p. Wiblishausera, ktorý 

      bol v orgináli ako aj v predklade uverejnený v Kynologickej revue.  
 

7) Správa o hospodárení za rok 2014 
      Správu o hospodárení za rok 2014 podala tajomníčka klubu (za pokladníčku). 

           Uviedla, že obe výstavy klubová ako aj špeciálna boli v miernom zisku. Príjmy boli oproti  
                 návrhu rozpočtu plnené na 110,19 % a výdavky oproti návrhu rozpočtu na 97,40 %.  

                  Dobermann   klub ukončil rok 2014 vo vyššom zisku vďaka usporiadaniu IDC. Prehľad 

                 príjmov a výdavkov ako aj porovnanie  návrhu s čerpaním rozpočtu je súčasťou zápisnice.  
 

 



8)  Správa revíznej komisie 

                  Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Peter Ergh. Skonštatoval, že neboli zistené  

                 žiadne nezrovnalosti, pokladničný denník je vedený prehľadne a v súlade so zásadami  
                 hospodárenia. Doklady k revízii boli predložené v prehľadnej forme podľa jednotlivých  

                 akcií. Potvrdil v rámci čerpania rozpočtu správu pokladníčky klubu. Revízna komisia 

       doporučuje do budúcna aspoň v kategórii výdavkov rozpis na výdavky napr. na 

       poháre, personál, na rozhodcu, ubytovanie, stravu a pod., aby sa nemuseli jednotlivé  

        výdavkové položky pri kontrole sčítavať. Správa revíznej komisie je súčasťou zápisnice. 
 

9) Návrh rozpočtu na rok 2015  
      Návrh rozpočtu na rok 2015 predniesla tajomníčka klubu. V roku 2015 sa opäť koná  

      Klubová výstava Grand Prix o Zlatého dobermanna ako aj Špeciálna výstava. Pri  

      zostavovaní rozpočtu boli zohľadnené obe výstavy ,predpokladané príjmy z členských  
      príspevkov a príspevkov z UKK. Vo výdavkoch bolo zohľadnené poistenie klubových akcií,  

      odoberanie Kynologickej revue, 6 výcvikových víkendov, výdavky za vedenie účtu 
      a poštovné, príspevok pre reprezentanta na IDC WM, vecné dary na Majstrovstvá  

      Slovenska vo výkone dobermannov a výdavky na KV a ŠV. Rozpočet bol schválený  

      všetkými  prítomnými členmi DK. 
 

10)  Návrh členov do výkonného výboru DK SR a revíznej komisie 
      Výkonný výbor predložil návrh členov do VV DKSR. Z pléna ďalšie návrhy neboli  

      predložené. 
 

     Výkonný výbor : 
      MVDr. Gabriela Ridarčíková – prezident 

      Ing. Pavol Klein – viceprezident 
      Alica Freyer – tajomníčka 

       Mgr. Darina Miklášová – poradca chovu 
      Ing. Pavel Tamáši – poradca pre výkon 

       Marcela Korchaníková – pokladníčka a správkyňa webovej stránky 

   Kontrolná a revízna komisia : 
     Peter Ergh – predseda 

      Malachovská Katarína – členka  
      Vargová Simona – členka 

 

11) Voľba výkonného výboru a revíznej komisie      
      Výkonný výbor a Kontrolná revízna komisia boli schválení všetkými prítomný členmi   

      DKSR. 
 

12) Úprava Bonitačného, Chovateľského poriadku a Stanov DKSR  
      Prítomným členom boli k nahliadnutie mailom zaslané : Bonitačný poriadok, Chovateľský  

      poriadok a Stanovy DK SR. Bonitačný poriadok bol nahradený Testom povahy  

      a Chovateľský poriadok doplnený o Test povahy. V Stanovách sa upravil termín úhrady 
      členského príspevku do 31.1. príslušného roka a konanie VČS raz za štyri roky. 

      Členovia schválili Chovateľský poriadok, Test povahy a Stanovy DKSR 
 

13) Odvolanie p. Mravíka proti rozhodnutiu DKSR o zamietnutí členstva v DKSR 

      VČS rozhodla väčšinou hlasov neprijať p. Josefa Mravíka za člena DKSR. 

 
14) Diskusia (Circulare z FCI )  

                    -za nových členov DKSR boli prijaté :   

         Horváthová Alena a Amgwerdová Alena 
         -tajomníčka oboznámila prítomných s obežníkmi FCI ( pozastavenie účasti p. Gregora  

                    Nemanica na všetkých výstavách konaných pod záštitou Švédskeho kynologického    
                    klubu a suspendovanie manželov Penshin ako chovateľov a členov Kyrkýzskeho 

                    kynologického klubu na 2 roky. 

        - tajomníčka klubu žiadala, aby preplácanie cestovného pokladníčky na KV a ŠV bolo 



         vyplácané z finančných prostriedkov klubu a nie z výstavných poplatkov klubovej  

                   a špeciálnej výstavy. Prítomní súhlasili s návrhom tajomníčky. 

         -W.Freyer oznámil prítomným, že vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov v Nemecku sa od 
                    februára 2015 bude vyhodnocovať len na RTG snímkoch klasických. CD nosiče sa  

                    vyhodnocovať nebudú, v prípade zaslania RTG na CD nosiči sa uvedený nosič bude  
                    skladovať pol roka a potom sa znehodnotí. 

 

15)Návrh uznesenia : 
            

     Členská schôdza berie na vedomie: 

1. Správu  prezidenta  klubu 

2. Správu poradcu pre chov za rok 2014 

3. Správu poradcu pre výcvik za rok 2014 

4. Informáciu riaditeľa IDC WM a IDC o konaní uvedených akcií 

5. Informácie (Circulare ) z FCI 

6. Informáciu p. Freyera o ukončení preberania CD nosiča s RTG snímkou bedrových kĺbov 

na vyhodnotení v Nemecku. Vyhodnocovať sa budú len RTG snímky klasické. 

 

Členská schôdza schvaľuje: 

1. Správu o hospodárení za rok 2014 

2. Správu revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2014 

3. Návrh rozpočtu na rok 2015 

4. Členov Výkonného výboru DK SR a členov Kontrolnej revíznej komisie : 

      Výkonný výbor v zložení : 

       MVDr. Gabriela Ridarčíková – prezident 

       Ing. Pavol Klein – viceprezident 

       Alica Freyer – tajomníčka 

       Mgr. Darina Miklášová – poradca chovu 

       Ing. Pavel Tamáši – poradca pre výkon 

       Marcela Korchaníková – pokladníčka a správkyňa webovej stránky 

       Kontrolnú a revíznu komisia v zložení : 

       Peter Ergh – predseda 

       Malachovská Katarína – členka  

       Vargová Simona - členka 

5.  Test povahy, , Chovateľský  poriadok a Stanovy Dobermann klubu SR  

6.  Neprijatie p. Mravíka za člena DK SR 

7. Vyplácanie cestovného pokladníčke na Klubovú a Špeciálnu výstavu z prostriedkov DK 

SR, nie z výstavných poplatkov KV a ŠV. 

 

Členská schôdza ukladá: 

1.   Informovať členskú základňu prostredníctvo webovej stránky so zápisnicou a s uznesením  

      z VČS. 

      T: do 30.3.2015           Zodp.: tajomníčka a správ.web.stránky 

          

2.  Odoslať Stanovy DK SR MV SR na schválenie. 

     T: do 30.3.2015      Zodp.: tajomníčka DK SR 

 

3.  Zabezpečiť zmenu podpisových vzorov za účelom 

     komunikácie s bankou (výbery a prevody finanč. prostriedkov ) 

     T: do 28.2.2015      Zodp.: tajomníčka, pokladníčka,

         PCH, PV           



4. Na základe návrhu dať zhotoviť guľatú pečiatku pre poradcu chovu a pečiatky pre    

    kontrolórov vrhov. 

     T: 30.3.2015       Zodp.: tajomníčka DK SR 

 

 

5. Vypracovať smernicu na vyplácanie príspevku na cestovné  a príspevok na vreckové pre  

     poradcu chovu a kontrolórov vrhu pri kontrole vrhu. 

     T: 30.3.2015       Zodp.: tajomníčka DK SR 

 

 

16) Ukončenie schôdze 

      VČS ukončila MVDr. Ridarčíková. 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

Zapísala :      Alica Freyer     MVDr. Gabriela Ridarčíková 

      tajomníčka DK SR       prezident DK SR         

 

   

 


