
Z á p i s n i c a 
z Výročnej členskej schôdze, konanej dňa 9.2.2019 v Penzióne Malý Lapáš 

 

 

Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr. - prezident DKSR 

        Klein Pavol, Ing.   - viceprezident 

        Freyer Alica   - tajomníčka 

        Tamáši Pavel, Ing.  - poradca pre výkon 

        Korchaníková Marcela            -  pokladník a poradca chovu 

        Malachovská Katarína,Ing         - členka revíznej a kontrolnej komisie 

        Amgwerdová Laura            - členka 

       Belková Jana             - členka 

       Erghová Martina, MUDr.          - členka 

       Filka Kamil             - člen  

       Gašová Nikola             - členka 

       Holocsyová Jana, Ing.            - členka   

        Horváthová Alena            - členka 

        Katona Gabriel                        - člen 

        Kleinová Štefánia            - členka 

        Révai Roman                        - člen 

         

 

 Program :  
1.     Otvorenie 

2.     Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

3.     Správa prezidentky klubu 
4.     Správa poradcu pre chov za rok 2018 

5.     Správa poradcu pre výkon za rok 2018 
6.     Správa o hospodárení za rok 2018 
7.    Správa revíznej komisie 

8.     Návrh rozpočtu na rok 2019 

9.   Termín Špeciálnej výstavy, Povahových testov, ZTP a Európskej klubovej výstavy 
10. Termíny výcvikových akcií a schválenie príspevkov 

11. Návrat k pôvodnej bonitácii 

12. Správa mandátovej komisie 
13. Návrh členov do výkonného výboru DK SR a Revíznej komisie 

14. Voľba výkonného výboru a revíznej komisie 
15. Rôzne 

16. Návrh uznesenia  

17.   Ukončenie schôdze 
 

1) Otvorenie VČS 
      VČS otvorila MVDr. Ridarčíková. Privítala prítomných členov a poďakovala sa za ich účasť. 

       
2)  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.  

      Požiadala členskú základňu o návrhy do komisii : mandátovej, volebnej a návrhovej: 

      - do mandátovej komisie boli zvolení : Holocsyová Jana, Ing., a Ergová Martina, MUDr. 
      - do volebnej komisie boli zvolení : Kleinová Štefánia,Mgr., Amgwerdová Laura 

      - do návrhovej komisie boli zvolení : Freyer Alica a Horváthová Alena 
      Vyzvala mandátovú komisiu, aby započala svoju činnosť. 

 

3)  Správa prezidentky klubu za roky 2015 - 2018 
     MVDr. Ridarčíková uviedla, že nebude vyhodnocovať len poledný rok ale celé štvorročné     

     obdobie. V poslednom štvorročnom období usporiadal klub už po piatykrát IDC WM –  



     vo výkone dobermannov podľa IPO 3 a IDC – Svetovú výstavu dobermannov (2018) Obe   

     svetové podujatia prispeli priamo alebo nepriamo k dobrému menu Dobermann klubu SR  

     a slovenskému chovu dobermannov. Vo vzťahu na obe svetové podujatia sa poďakovala  
     hlavným organizátorom Alici a Wolfgangovi Freyer ako aj nasledovným jedincom, ktorí  

     prispeli k zdarnému priebeho oboch akcií : 
     Ing. Janke Holocsyovej, Ing. Pavlovi Tamášimu, Marcele Korchaníkovej, Laure a Janke  

     Amgwerdovej, Anke, Lenke a Romanovi Révaiovým, Alenke a Milanovi Horváthovým, Mgr.  

     Tatiane a Rolandovi Hlouškovým, Ing. Beate Kleinovej a  Gabrielovi Karpatymu. 
      

     Za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 vyhodnotila Špeciálnu výstavu, Európsku klubovú  
     výstavu, ZTP, Povahový test, Výcvikové víkendy a Majstrovstvá Slovenska vo výkone  

     dobermannov. Všetky podujatia boli zorganizované na vysokej úrovni a zhodnotila ich ako  
     úspešné. MVDr. Ridarčíková uviedla, že výsledky práce členov vidieť z úspešne zložených  

     Testov povahy, ZTP a výsledkov z Majstrovstiev Slovenska dobermannov.  

     Klub organizuje veľmi veľa akcií, pracuje veľmi aktívne. Rozhodcovia chodia posudzovať  
     na Slovensko veľmi radi, nakoľko organizátori výstav vytvárajú veľmi dobrú atmosféru,  

     kde rozhodca má pocit, že je u nás vítaný, čo sa zakladá na pravde. Ešte raz poďakovala  
     manželom Freyerovým a manželom Kleinovým a celému ich organizačnému tímu. 

     Spomenula, že výstavy nie sú zárobkovou činnosťou a IDC WM sme museli dotovať  

     z financií IDC výstavy. 
     

    Upozornila členov, aby prijali realitu a  upriamili  sa na zmenu štandardu od 1.8.2016.  
    V budúcnosti už nebudeme môcť uchovňovať kupírovaných psov narodených po uvedenom  

    termíne. Umelo sa drží vystavovanie na národných a medzinárodných výstavách, nakoľko 
    FCI povolilo vystavovanie kupírovaných psov do roku 2024 v krajinách, kde je kupírovanie  

    povolené a kde  sa môžu kupírovaní psi ešte vystavovať. Preto sme upravili uchovňovanie  

    na Povahový test.  
     

    MVDr. Ridarčíková  predstavila novú rozhodkyňu pre dobermannov Mgr.Štefániu Kleinovú 
    a oznámila prítomným, že Ing. Pavel Tamáši bude posudzovať na Majstrovstvách sveta  

    dobermannov v Maďarsku v dňoch 3.5. – 5.5.2019 oddiel „A“ – stopy. Blahoželáme. 

       
4) Správa poradcu pre chov za rok 2018 

      V roku 2018  boli vydané 4 krycie listy a narodilo sa 29 jedincov : 16 psov ( 14 čiernych  
      a 2 hnedí ) a 13 čiernych sučiek.  

      Chovatelia kryli s 3 zahraničnými plemenníkmi, a s 1 importovaným plemenníkom. 

 
      V roku 2018 sa konali 2 chovateľské akcie : na Kamennom mlyne  ZTP a v Osrblí 

      Povahový test.  
      Povahový test sa v Osrblí konal dňa 3.6.2018. Absolvovalo ho 6 jedincov 3 psi a 3 sučky  

      zo slovenského chovu. Jedna sučka test nesplnila. 
      Na Kamennom mlyne sa konala dňa 1.9.2018  nemecká bonitácia ZTP, ktorej sa  

      zúčastnila 1 suka zo slovenského chovu s výsledkom V1B. 

 
     Európska klubová výstava, ktorá sa konala vo štvrtok 6.9.2018 pred Svetovou výstavou   

     ako aj IDC boli v roku 2018 pre členov klubu úspešné. Výsledky sú zverejnené na stránke  
     klubu. Marcela Korchaníková uviedla, že sa oboch výstav  tentokrát zúčastnila veľká časť 

     členov klubu, čo je chválihodné, nakoľko sa predstavili jedince hlavne zo slovenského 

     chovu, ktoré sa umiestňovali aj medzi prvými štyrmi víťazmi. 
      

5)  Správa poradcu pre výkon za rok 2018 
     Správu predniesol Ing.Pavel Tamáši. Poďakoval Marcelke Korchaníkovej za podklady. 

      
Skúšky : 

      BH/SK Betka Murgašová splnila so sučkou VERA VERENA MORGANTINA  
                  -nečlen klubu 

 



Členovia DKSR 
   IPO 2 Jozef Mikla splnil skúšku so psom TOM TAILOR MORGANTINA 
   IPO 1  Jana Holocsyová splnila skúšku so sučkou NUNA Bohemia Gothika   
   BH/VT  splnili : 
   Roman Révai so sučkou ABARA REVA-DOG 
   Zuzana Juhásová so psom ARCHIE REVA-DOG 
   Martina Erghová so sučkou VICKY VICTORIA MORGANTINA  
   Jana Durasová so sučkou VIOLA VIOLETTA MORGANTINA 

                Ing. Tamáši uviedol, že uvedené sú len skúšky, ktoré členovia nahlásili. Opakovane 
                požiadal členov, aby nahlasovali splnenie skúšok. 
 
                Výcvikové víkendy : 
) 

  14. – 15. 04. 2018 Kamenný mlyn – zameraný na techniku vystavovania  

  dobermannov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa  

  s lektorkou  MVDr. Gabrieou Ridarčíkovou    

 

   31. 05. – 02. 06. 2018 Osrblie - zameraný na obranu, figurant Mičúch Peter,  

   gestor Ing. Pavol Klein 

 

   28. – 29. 07. 2018 Kamenný mlyn – zameraný na techniku vystavovania 

   s lektorkou  MVDr. Gabrieou Ridarčíkovou   

  

   30. 08. – 31. 08. 2018 Kamenný mlyn - zameraný na ZTP, figurant Martin Barlík, 

   gestor Wolfgang Freyer 
 
          6) Správa o hospodárení za rok 2018      

   Správu o hospodárení za rok 2018 predniesla pokladníčka klubu Marcela Korchaníková. 
         Uviedla, že tento rok bol klub v miernej strate, nakoľko sa na IDC prihlásilo menej psov  

         z dôvodu zákazu vystavovania kupírovaných psov narodených po zmene štandardu. Týkalo  

         sa to hlavne dospelých tried. Ďalej sa dotovali Majstrovstvá sveta dobermannov z financií  
         IDC, ktoré sú vždy stratové. Oslovíme ešte neplatičov a sponzorov, ktorí prisľúbili  

         sponzorské a neposlali.(Photomap - vybavoval Milan Mihók - reklama na IDC WM a Lilli    
         Tzanková-reklama na IDC). Po uvedených úhradách by bol rok 2018 v zisku.  

         Prehľad príjmov a výdavkov ako aj porovnanie  návrhu s čerpaním rozpočtu za rok 2018 je 

         súčasťou zápisnice.  
         Správu o hospodárení VČS jednohlasne schválila. 

 
7)  Správa revíznej komisie 

                  Správu revíznej komisie predniesla Ing. Katarína Malachovská. 

      RK skonštatovala, že neboli zistené žiadne nezrovnalosti, pokladničný denník je vedený  
      prehľadne v excelovskej tabuľke a v súlade so zásadami hospodárenia. 

                 Doklady k revízii boli predložené v prehľadnej forme podľa jednotlivých položiek.  
     Správa revíznej komisie je súčasťou zápisnice. 

           Správu Revíznej komisie VČS jednohlasne schválila. 
 

8) Návrh rozpočtu na rok 2019  

      Návrh rozpočtu na rok 2019 predniesla tajomníčka klubu. V roku 2019 sa opäť koná  
      Európka klubová výstava ako aj Špeciálna výstava.  

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

      3 výcvikové víkendy a jeden výcvikový tábor, výdavky za vedenie účtu a poštovné, 

      poháre na Majstrovstvá Slovenska vo výkone dobermannov a výdavky na   KV a ŠV.  
      Návrh rozpočtu VČS jednohlasne schválila. 



9) Termín Špeciálnej výstavy, Povahových testov, ZTP a Európskej klubovej   

výstavy  

2.6.2019 Špeciálna výstava v Dolnom Kubíne, Kemp Tília , 
rozhodca Mgr. Štefánia Kleinová 

2.6.2019 Povahový test  Dolný Kubín, Kemp Tília, gestor Ing. Klein, 
Rozhodca Ondrej Bihári, figurant Peter Mičúch 

20.7.2019 ZTP Kamenný mlyn, gestor Wolfgang Freyer, rozhodca Rudi Killmaier (D), 

figurant Martin Barlík 
21.7.2019 Európska klubová výstava Kamenný mlyn, rozhodca Rudi Killmaier (D) 

5.10.2019 ZTP Kamenný mlyn, rozhodca Rudi Killmaier (D), 
figurant Martin Barlík 

6.10.2019 Povahový test Kamenný mlyn, rozhodca ešte nie je určený,  
figurant Martin Barlík 

 

 
10) Termíny výcvikových akcií a schválenie príspevkov 

Výcvikové víkendy  vo výške 300.- € 
30.05. - 01.06.2019 Dolný Kubín, Kemp Tília - pred Povahovým testom a Kombi 

18.07. - 20.07.2019 Kamenný mlyn - pred ZTP a Kombi 

02.10. – 04.10.2019 Kamenný mlyn – pred Povahovým testom a ZTP 
 

Výcvikový tábor vo výške 400.- € 
12.8. – 18.8.2019 Malý Lapáš, ukončený skúškou BH  

 
11) Návrat k pôvodnej bonitácii 

MVDr. Ridarčíková oznámila členom, že výbor hľadal rôzne spôsoby, ktoré by umožnili 

uchovniť ešte kupírovaných psov ale každému musí byť jasné, že táto cesta nevedie 
k zvyšovaniu kvality chovu dobermannov na Slovensku (Povahový test). Všetci dobre 

vieme, že naše plemeno má tendeniu bez cielenej plemenitby veľmi rýchlo skĺznuť v 
povahe práve tam, kam nechceme. Stále platia pravidlá plnochruposti kompletných 42 

zubov, štandardom limitovaná dolná a horná hranica výšky a bez týchto aspektov nie je 

možné dlhodobo udržať kvalitu plemena.  
Preto výbor navrhuje dve alternatívy : 

1. Vrátiť sa k pôvodnej bonitácii s trojčlennou komisiou (rozhodca pre exteriér, poradca 
chovu a komisár pre povahu) 

2. Absolvovať so psami výlučne ZTP s nemeckým komisárom 

Vzhľadom k tomu, že máme na Slovensku ešte kupírovaných dobermannov, ktorých 
majitelia majú záujem týchto uchovniť, pristúpil výbor ku kompromisu a navrhuje do 

konca roku 2019 možnosť absolvovať Povahový test so psami od 15 mesiacov 
(zmena oproti minulým rokom, kde bol od 16 mesiacov).  

Od 1.1.2020 návrat k pôvodnej bonitácii alebo absolvovanie ZTP.  
VČS obidva návrhy výboru schválila. 

 

12) Správa mandátovej komisie 
Správu Mandátovej komisie predniesla MUDr. Martina Erghová. 

Uviedla, že Dobermann klub má ku dňu 9.2.2019 evidovaných 47 členov. 
Delegáti na VČS : 

Členovia výboru:     5 

Členovia Revízne komisie:    3 
Členovia DK SR:                      39 

Podľa prezenčne listiny prítomných členov: 16 
Na základe schválených Stanov občianskeho združenia Dobermann klub SR, schválených 

MVSR v roku 2015, je Výročná členská schôdza uznášania schopná za prítomnosti  
akéhokoľvek počtu členov. 

 

13) 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 
      Ing. Pavel Tamáši – poradca pre výkon 

      Marcela Korchaníková – pokladníčka a poradca chovu 

      Alena Horváthová – členka výboru 
 

      Kontrolná a revízna komisia : 
      MUDr. Martina Erghová – predseda RK 

      Ing. Katarína Malachovská – členka  
      Ing. Jana Holocsyová – členka 

 

14)  Voľba výkonného výboru a revíznej komisie      
      Výkonný výbor a Revízna komisia boli schválení všetkými prítomný členmi   

      Výročnej členskej schôdze. 
 

           15) Rôzne       

     Gabriel Katona navrhol, aby bol okrem poradcu chovu aj kontrolór vrhov a navrhol  
     MVDr. Branislava Garaja, s ktorým o uvedenom rozprával a ktorý s funkciou kontrolóra  

     vrhov súhlasí. 
     VČS odsúhlasila MVDr. Branislava Garaja za kontrolóra vrhov. 

 
15) Návrh uznesenia : 

            

     Členská schôdza berie na vedomie: 
1. Správu  prezidenta  klubu za obdobie 2015 - 2018 

2. Správu poradcu pre chov za rok 2018 
3. Správu poradcu pre výkon za rok 2018 

4. Termíny ŠV, EKV,  Povahových testov a ZTP 

5. Termíny výcvikových akcií  
6. Správu Mandátovej komisie 

 
 

Členská schôdza schvaľuje: 

1. Správu o hospodárení za rok 2018 
2. Správu Revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018 

3. Návrh rozpočtu na rok 2019 
4. Členov Výkonného výboru DK SR a členov Revíznej komisie v zložení: 

      Výkonný výbor v zložení : 
       MVDr. Gabriela Ridarčíková – prezident 

       Ing. Pavol Klein – viceprezident 

       Alica Freyer – tajomníčka  
       Ing. Pavel Tamáši – poradca pre výkon 

       Marcela Korchaníková – pokladníčka a poradca chovu 
       Alena Horváthová – členka výboru 

 

       Revíznu komisia v zložení : 
       MUDr. Martin Erghová– predseda 

       Ing. Katarína Malachovská – členka  
       Ing. Jana Holocsyová – členka 

 
5. Povahový test do 31.12.2019 so psami od 15 mesiacov 

6. Návrat k pôvodnej bonitácii s trojčlennou komisiou (rozhodca pre exteriér, poradca chovu a komisár  

    pre povahu) alebo ZTP 



7. Príspevky na výcvikové víkendy vo výške 300.- € a príspevok na výcvikový tábor vo výške 400.-  

 

Členská schôdza ukladá: 

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

      z VČS. 

      T: do 15.5.2019           Zodp.: tajomníčka a správ.web.stránky 

2.  Zabezpečiť zmenu podpisových vzorov za účelom komunikácie s bankou (výbery 

     finančných prostriedkov, prevody) 

    T: do 15.5.2019      Zodp.: prezident,tajomníčka, 

         členka výboru  

               

 

16) Ukončenie schôdze 

      VČS ukončila MVDr. Ridarčíková. Poďakovala všetkým za účasť,  všetkým členom za  

      aktívny prístup, členom výkonného výboru a členom Revíznej komisie za korektnú  

      spoluprácu a všetkým popriala veľa entuziazmu a radosti s ich dobermannmi. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Zapísala :      Alica Freyer           Zápisnicu overila : Alena Horváthová 

      tajomníčka DK SR              

 

   

 


