
 

 

Z á p i s n i c a č. 3 
zo schôdze výboru DKSR, konanej dňa 3.2.2012 v Bratislave 

 
 

Prítomní:   

MVDr. G. Ridarčíková, Ing. P. Klein, Mgr. D. Miklášová, A. Freyer, W. Freyer, Ing. Tamáši, E. 
Kozsuchová, K. Molnárová, M. Korchaníková, B. Lefflerová, 

 

Prizvaní hostia:  
Ing. B. Kleinová 

 
Ospravedlnený:  

J. Klíma 

 
Program: 

1. Zmena termínu ZTP a KV Grand Prix 
2. Príprava stanov na schválenie VČS 

3. Príprava VČS 
4. Čipovanie spoločenských zvierat (zmena ) 

5. Zastrešenie ZTP pre účastníkov výcvikového tábora Ľ. Šilhavého ( august 2012 ) všetky 

náklady ponesie Ľ. Šilhavý. 
 

K bodu 1.  
Termín ZTP ako i miesto konania sa mení na 30.6.2012 na Kamennom mlyne. Klubová výstava 

sa bude konať 1.7.2012 taktiež na Kamennom mlyne. Oprava termínu i miesto konania bude 

vykonaná aj na webových stránkach DKSR. 
 

K bodu 2.  
Schválené stanovy z roku 2010 budú pozmenené  v dvoch bodoch . Počet členov výboru sa 

zníži na 8 členov a to : prezident, I. viceprezident, II.viceprezident, tajomník, poradca pre 

chov, poradca pre výkon, pokladník a referent pre propagáciu plemena. Výročná členská 
schôdza sa bude konať každé 3 roky, členská schôdza každý rok. Návrh stanov predloží MVDr. 

Ridarčíková na schválenie VČS: 
 

K bodu 3.   
Výbor navrhol kandidátov do výboru ako i kandidátov do revíznej komisie, ktoré predloží 

MVDr. Ridarčíková na schválenie VČS s tým, aby sa výbor ako i revízna komisia volili en bloc. 

 
K bodu 4.  

Od 1.11.2011 musí byť každý pes označený transpondérom – mikročipom. Tetovanie je platné 
iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3.7.2011 a je riadne čitateľné. 

Psi, ktorí sú tetovaní po 3.7.2011 musia byť dodatočne označení mikročipom. Na psov, ktorí 

sa narodili pred účinnosťou zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, t.j. pred 
1.11.2011 sa vzťahuje 2-ročné prechodné obdobie, ktoré končí 30.9.2013. Do uvedeného 

termínu musia byť psi značení mikročipom. 
 

K bodu 5.  
Výbor odsúhlasil zastrešenie ZTP pre účastníkov tábora Ľ. Šilhavého s tým, že Ľ. Šilhavý bude 

niesť všetky náklady za ubytovanie, posudzovanie, stravu rozhodcu a poplatok za zastrešenie 

ZTP a uhradí Doberman klubu poplatok 10.- € za každého prihláseného psa. Prihlášky budú 
zaslané na adresu tajomníčky klubu, ktorá zabezpečí odoslanie prihlášok v termíne 6 týždňov 

pred konaním ZTP. Vedúcim skúšok bol poverený W. Freyer. 
 

 

Zapísala : A. Freyer, tajomníčka DKSR 


