Z á p i s n i c a č. 2
zo schôdze výboru DKSR, konanej dňa 25.11.2011 v Bratislave
Prítomní:

Mgr. Miklášová, Freyer A., Freyer W., Kozsuchová, Ing. Tamáši, Ing. Klein,
Lefflerová, Molnárová, Korchaníková, Ing. Kleinová za revíznu komisiu
Ospravedlnení: MVDr. Ridarčíková, Klíma, Magulová

Program : 1. Termíny a miesto konania ŠV, ZTP a KV v roku 2012
2. Zhodnotenie ŠV, KV + ZTP, bonitácie po finančnej stránke
3. Možnosť zmeny banky ( ČSOB - benefit.konto )
4. Odsúhlasenie výšky finanč. príspevku pre sl. M.Korchaníkovú za reportáže z
výstav v sezóne 2011
5. Odsúhlasenie výšky príspevku na figuranta počas výcvikového tábora
dobermanov
6. Prerokovanie stanov
7. Určenie termínu VČS
8. Odsúhlasenie zakúpenia 2 ks úkrytov
9. Čipovanie šteniat
K bodu 1.
Výbor schválil nasledovné termíny konania klubových podujatí pre rok 20112:
16.06.2012 – ZTP, rozhodca p. Rudi Killmaier, s miestom konania Malý Lapáš pri Nitre jednohlasne
17.06.2012 - KV Grand Prix o Zlatého dobermana, rozhodca p. Rudi Killmaier, s miestom
konania na Kamennom Mlyne - jednohlasne
rozhodca pre konanie ŠV Jozef Klíma, termín v čase september – október 2012. Miesto pre
konanie ŠV bolo odhlasované (7 za, 2 sa zdržali) v Liptovskej Sielnici. Za kompletnú
organizáciu tejto výstavy budú zodpovední Ing. Klein a Ing. Kleinová. Schválenie termínu
bude predmetom ďalšej schôdze výboru, ktorá bude zvolaná začiatkom roku 2012.
K bodu 2
Ing. Kleinová za revíznu komisiu a p. Molnárová ako ekonómka vykonali revíziu účtovníctva o čom
vyhotovia a dodajú aktuálnu revíznu správu na VČS.
Vo všeobecnosti bolo skonštatované:
ŠV (19.03.2011) bola zisková
KV bol v strate, čoho príčinou bolo konanie dvoch ZTP, na ktoré sme museli zavolať
dvoch rozhodcov a prepravovať rozhodcov medzi miestom konania KV na
Kamennom Mlyne a miestom konania ZTP v Jelenci. V súvislosti s týmto faktom
výbor prijal nasledujúce rozhodnutie: „Od roku 2012 sa bude na ZTP prijímať
maximálne 15 prihlásených psov.“
Zároveň k strate prispel aj fakt, že bol odsúhlasený mimoriadny termín pre Zvod
a bonitáciu v Liptovskej Sielnici, čoho dôsledkom bolo nenahlásenie sa psov na
pôvodný plánovaný termín pri KV na Kamennom mlyne a následné duplicitné
preplatenie rozhodcov a ich ubytovania.
K bodu 3
Výbor rozhodol, že banka sa nebude meniť.

K bodu 4
Výbor schválil preplatenie nákladov sl. Korchaníkovej za reportáže z výstav a zhromažďovanie
výsledkov a fotodokumentácie dobermanov v sezóne 2011 vo výške 20.- € na podujatie, čo za rok
2011 spolu činí 320.- €.
K bodu 5
Vzhľadom, k tomu že klub neorganizuje výcvikové podujatia, výbor neschválil žiadny príspevok na
figuranta.
K bodu 6
Prerokovanie stanov bolo presunuté na najbližšiu schôdzu výboru klubu DKSR.
K bodu 7
Pre konanie VČS bol stanovený termín 11.02.2012.
K bodu 8
Výbor jednohlasne schválil zakúpenie 2 ks úkrytov vo výške 85,- €, úhradu druhého úkrytu zabezpečil
p. Freyer sponzorsky.
K bodu 9
Tajomníčka klubu p. A. Freyer informovala zúčastnených o nasledujúcom oznámení SKJ ohľadom
čipovania šteniat - informácia je uvedená na stránke Dobermann klubu v časti Legislatíva.
V diskusii bolo odsúhlasené, že povinnosť čipovania šteniat bude ponechaná na platnej legislatíve SR,
tzn., do uvedeného času pokiaľ nebude uzákonená povinnosť len čipovania šteniat, bude ponechané
označovanie šteniat dobermannov tetovaním. Čipovanie šteniat je povinné len pri exporte do
zahraničia. Zároveň p. A. Freyer informovala zúčastnených aj o čítačke čipov vo vlastníctve klubu.

Zapísala : Eva Kozsuchová

