
Strana 1 z 9 

 

 

 Klub tibetskej dogy 
Podhorie 281, 013 18 Lietava   

 
Zápisnica z výročnej členskej schôdze občianskeho združenia  

Klub tibetskej dogy (ďalej len „Združenie“) 
 
Miesto konania:  Kamenný Mlyn-Vajarský, 900 68 Plavecký Štvrtok 
Čas konania:  dňa 14.9.2019 o 18.00 hod. 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)- počet členov prítomných 
osobne 16, počet členov na základe plnomocenstva 10, počet nečlenov 2 
Ospravedlnení: Barbora Rosskopfová, Andrea Blahová   
 
Program členskej schôdze: 
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa 
2. Schválenie programu 
3. Správa o činnosti klubu v rokoch 2017-2019 
4. Správa o hospodárení v roku 2018 
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2018 
6. Správa poradcu chovu za sezónu 2018/2019 
7. Správa tlačového referenta za rok 2018 
8. Schvaľovanie výročnej správy za rok 2018 
9. Termíny výstav v roku 2020 
10. Voľby členov predsedníctva 
11. Voľby členov kontrolnej a revíznej komisie 
11. Iné 
12. Diskusia 
13. Záver 
 
Ad 1: Predseda Združenia p. Juraj Martinka privítal prítomných a otvoril zasadanie 
výročnej členskej schôdze Združenia. Skonštatoval, že výročná členská schôdza 
bola zvolaná v súlade so stanovami Združenia a výročná členská schôdza je 
uznášaniaschopná. Predniesol návrh na voľbu p. Luciany Hudcovicovej                                
za zapisovateľa, o návrhu nechal hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   26  hlasov 
Proti:    0  hlasov 
Zdržali sa:   0  hlasov 
 
Následne p. Juraj Martinka predniesol návrh na voľbu p.  Valérie Šimákovej za 
overovateľa,  o návrhu dal hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
Za:   26  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
 
Výročná členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 1: 
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Výročná členská schôdza volí za zapisovateľa p. Lucianu Hudcovicovú                        
a za overovateľa zápisnice p. Valériu Šimákovú.            
 

 
Ad 2: Predseda Združenia p. Juraj Martinka oboznámil prítomných s programom 
výročnej členskej schôdze,  následne predniesol návrh na schválenie programu. 
O návrhu nechal hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   26  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
 
Výročná členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 2: 
 
Výročná členská schôdza schvaľuje program výročnej členskej schôdze. 
 

 
Ad 3: P. Martina Hudcovicová predniesla Správu o činnosti klubu v rokoch  2017-
2019.   
Dňa 19.03.2017 sa konala klubová výstava a bonitácia v Krajnom, posudzovateľom 
bola pani Eva de Wine z Belgicka. Na výstavu bolo prihlásených 40 psov. Bonitácie 
sa zúčastnili 2 jedinci. 
V dňoch 2.-3.9.2017 sa na Duchonke konali Klubové dni. V sobotu sa uskutočnil 
ďalší ročník obľúbenej súťaže Tibeťák cup 2017, v ktorej si svoju šikovnosť vyskúšali 
nielen Tibeťáci ale aj ich majitelia. Pretekov sa zúčastnilo 12 súťažných dvojíc.Večer 
sa konala členská schôdza. V nedeľu sa konala špeciálna výstava a bonitácia, ktorú 
posudzoval pán Wesley McCrum z Írska. Na výstavu bolo prihlásených 29 psov. 
Bonitácie sa zúčastnili 2 jedinci. 
Dňa 18.03.2018 sa konala klubová výstava a bonitácia na Dubníku-Stará Turá, 
posudzovateľom bol špecialista na plemeno pán Christofer Habig z Nemecka. Na 
výstavu bolo prihlásených 56 psov. Bonitácie sa zúčastnilo 6 jedincov. 
V dňoch 22.-23.9.2018 sa v Mošovciach konali Klubové dni, ktoré sa začali v sobotu 
o 11. hodine nenáročným 4,5 kilometrovým peším výletom do okolitej prírody, 
ktorého sa zúčastnilo 17 Tibeťákov so svojimi majiteľmi zo Slovenska, Čiech a 
Nemecka. Nasledoval veľmi zaujímavý a užitočný rýchlokurz vystavovania pod 
vedením skúsenej vystavovateľky, posudzovateľky a chovateľky pani Lindy 
Volárikovej. Po večeri sa konala členská schôdza. Od 19. hodiny do neskorých 
večerných hodín sa konala veľmi zaujímavá a poučná prednáška špecialistu na 
správanie a výchovu psov pána Rastislava Strakoša. V nedeľu sa konala špeciálna 
výstava a bonitácia, ktorú posudzovala pani Monika Okarmus Kuriata z Poľska. Na 
výstavu bolo prihlásených 31 psov. Bonitácie sa zúčastnilo 7 jedincov. 
V roku 2019 pri príležitosti 10.výročia založenia Klubu tibetskej dogy klub 
zorganizoval tri výstavy s udeľovaním CAC/CAJC: 
16.3.2019 sa konala Jubilejná klubová výstava na Dubníku (Stará Turá), 
posudzovateľom bol špecialista pán Primož Peer zo Slovinska, ktorý nám po výstave 
spravil krásnu prednášku o jeho cestách do Tibetu. Na výstavu bolo prihlásených 31 
psov. 
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17.3.2019 sa konala Špeciálna výstava a bonitácia taktiež na Dubníku (Stará Turá), 
posudzovateľom bol špecialista pán Tibor Havelka zo Slovenska. Na výstavu bolo 
prihlásených 26 psov. Bonitácie sa zúčastnili 2 jedinci. 
V týchto dňoch 14.-15.9.2019 sa konajú Klubové dni so Špeciálnou výstavou a 
bonitáciou tu v Kamennom Mlyne, posudzovateľom je pani Linda Voláriková, ktorá 
narýchlo prijala pozvanie posudzovať namiesto pani Helin Tenson, nakoľko pani 
Tenson tesne pred klubovými dňami náhle ochorela. Na výstavu je prihlásených 30 
psov. 
 

 
Ad 4: Tajomník- ekonóm Združenia p. Luciana Hudcovicová predniesla správu 
o hospodárení Združenia v roku 2018. 
 
Na začiatku účtovného obdobia roku 2018 majetok združenia tvoril finančný majetok 
v pokladni a na bežných účtoch: 
 

Stav k 1.1. 2018 Celkom 

 Pokladňa  5,12 €  

 Fio banka EUR 3363,25 €  

 Fio banka CZK 482,27 CZK 
(18,89 €) 

 Celkom  3387,26 € 

 

Občianske združenie  nemalo k 01.01. 2018 žiadne zásoby, záväzky a úvery. 
Na konci účtovného obdobia roku 2018 majetok združenia tvoril finančný majetok 
v pokladni a na bežnom účte: 
 

 Stav k 
1.1.2018 

Stav 
k 31.12.2018 

 Pokladňa  5,12 € 86,66 € 

 Fio banka EUR 3363,25 € 3502,31 € 

 Fio banka CZK 482,27 CZK 
(18,89 €) 

596,13 CZK 
(23,17 €) 

 Celkom  3387,26 € 3612,14 € 

 

Občianske združenie k 31.12. 2018 neevidovalo žiadne pohľadávky, zásoby, 
záväzky a úvery. 
Do roku 2019 občianske združenie vstúpilo s finančným majetkom vo výške 
3.612,14 €. 
 

Príjmy 
Občianske združenie vstupovalo do roku 2018 s finančnými prostriedkami vo výške 
3.387,26 €. 
V priebehu roka celkové príjmy predstavovali 4.775,13 € v nasledovnej štruktúre: 
 

Príjmy  Rok  2018 

 Členské príspevky  1700,00 € 

 Výstavné poplatky  2221,90 €  

 Bonitačné poplatky  300,00 €  

 Príspevok SPZ na činnosť 300,00 € 
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 Poplatky za kontrolu vrhu  150,00 €  

 Platby za kalendáre 103,23 €  

 Celkom  4 .775,13 €  

 

 
Výdavky 

Na svoju činnosť vynaložilo občianske združenie v priebehu roka 2018 výdavky vo 
výške 4.542,50 € v nasledovnej štruktúre: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ad 5: P. Martina Hudcovicová prečítala správu členov kontrolnej a revíznej komisie 
za rok 2018:  
 
Potvrdzujeme transparentnosť príjmov a výdavkov občianskeho združenia Klub 
tibetskej dogy v roku 2018. Všetky výdavky boli viazané na ciele a činnosť 
občianskeho združenia a boli použité v súlade s jeho poslaním. Kontrolná a revízna 
komisia odsúhlasila účtovnú závierku za rok 2018.  
 

 
Ad 6: Poradca chovu p. Martina Hudcovicová predniesla Správu poradcu chovu za 

sezónu 2018/2019: 

V danom období bolo vydaných bolo 8 odporúčaní na párenie, uskutočnili sa 3 krytia 
a narodili sa 2 vrhy (22 šteniat, 4 psíkovia a 18 sučiek). Zbonitovaných bolo 6 psov a 
4 sučky. 
Dňa 2.3.2019 sa poradkyňa chovu zúčastnila školenia poradcov chovu v Banskej 
Bystrici, ktoré zorganizovalo prezídium SKJ. Pán J. Jursa informoval o zmenách v 
chovateľskom poriadku FCI a SKJ. Vypracovaný bol nový Zápisný poriadok 
Slovenskej plemennej knihy psov. Všetky dokumenty sú dostupné na stránkach SKJ. 

Výdaje  Rok 2018 

 Poštovné  255,58 €  

 Kancelárske potreby  133,89 €  

 Web stránka  201,24 €  

 Ceny, poháre  503,93 € 

 Ubytovanie    100,2 €  

 Občerstvenie 443,58 €  

 Prenájom 484,30 € 

 Tlač (spravodaje, kalendáre) 852,87 € 

 Cestovné 379,81 € 

 Rozhodca 370,00 €  

 Zapisovanie, tlmočenie,vedúci  kruhu 429,6 € 

 Členské známky 170,00 € 

 Dary rozhodcom 54,40 € 

 Vrátenie preplatkov 33,30 € 

 Iné (daň.priznanie, tituly, posudkové listy) 129,80 €  

 Celkom  4 .542,50 €  
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Zmeny sa týkajú napr. zavedenia presného postupu pri dokazovaní pôvodu šteniat 
pomocou DNA analýz, zápisu šteniat – meno šteňaťa nesmie obsahovať názov inej 
chovateľskej stanice než tej, v ktorej bolo šteňa odchované atď. Pani Linda 
Voláriková prezentovala informácie z chovateľskej komisie FCI. Právnym aspektom 
chovu psov na Slovensku sa venoval pán M. Dobák. Poradkyňa chovu upozornila 
členov na dôsledné dodržiavanie termínov pri jednotlivých krokoch chovateľskej 
činnosti, a to podľa platného chovateľského poriadku Klubu tibetskej dogy, ktorý je 
dostupný na web stránkach Združenia.  
 

 
Ad 7: P. Martina Hudcovicová predniesla správu tlačového referenta Združenia p. 
Barbory Rosskopfovej za rok 2018 : 
V roku 2018 bol vydaný Spravodaj 2018, opäť starostlivo pripravený p. Alenkou 
Vrbovskou a graficky krásne spracovaný p. Andreou Lennartz. Členom klubu bol 
rozoslaný pred jesenným termínom špeciálnej výstavy.  
Pripravený bol opäť krásny nástenný kalendár formátu A3 na rok 2019 z fotografií 
psíkov zaslaných od členov klubu. Zaslaný bol členom pred Vianocami, čo sa stretlo 
s veľmi pozitívnym ohlasom. 
Články z klubových akcií a výsledky výstav sú zverejnené na internetových stránkach 
klubu – www.klub-tibetskej-dogy.sk, ktoré veľmi precízne a rýchlo spracováva a 
aktualizuje sl. Lenka Adámková. Staré web stránky klubu prestali byť funkčné, bolo 
treba vytvoriť nové. Na tvorbe nových stránok, ktorá zahŕňa aj presun množstva 
údajov a fotografií zo starých stránok, už niekoľko mesiacov pracuje slečna Lenka 
Adámková. Bolo by dobré keby jej niekto mohol pomáhať – výzva pre členov. 
Vyzývame členov, aby sa osmelili a zasielali svoje príspevky, námety a fotografie do 
klubového spravodaja. Taktiež vyzvala prítomných k zasielaniu tipov na výlety. 
 

 
Ad 8: Predseda Združenia p. Juraj Martinka podal návrh na schválenie Výročnej 
správy Združenia za rok 2018 v znení jednotlivých častí, v akom bola prezentovaná, 
o návrhu nechal hlasovať.  
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   26  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
 
Výročná členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 3: 
 
Výročná členská schôdza schvaľuje Výročnú správu Združenia za rok 2018 
v znení jednotlivých častí, v akom bola prezentovaná. 
 

 
Ad 9: Predseda Združenia p. Juraj Martinka predniesol návrh: 

- termín Klubovej výstavy 22.3.2020 
O návrhu nechal hlasovať.  
Výsledky hlasovania: 

Za:   26  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
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- termín Klubových dní 12.-13.9.2020 
O návrhu nechal hlasovať.  

     Výsledky hlasovania: 
Za:   26  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
 

 
Výročná členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 4: 
 
Výročná členská schôdza schvaľuje termíny výstav v roku 2020 podľa vyššie 
uvedeného návrhu. 
 

 
Ad 10:  

Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba vyzval prítomných členov klubu k návrhom 
kandidátov do jednotlivých funkcií predsedníctva klubu na nasledujúce volebné 
obdobie.  
a) Do funkcie predsedu klubu boli navrhnutí kandidáti: p. Juraj Martinka 
 
Voľba predsedu klubu, kandidát p. Juraj Martinka - výsledky hlasovania: 
Za:    26   hlasov     
Proti:     0   hlasov     
Zdržali sa:    0   hlasov     
 
b) Do funkcie podpredsedu klubu boli navrhnutí kandidáti: p. Jozef Kosiba 
 
Voľba podpredsedu klubu, kandidát p. Jozef Kosiba - výsledky hlasovania: 
Za:    26   hlasov     
Proti:     0   hlasov     
Zdržali sa:    0   hlasov 
 
c) Do funkcie tajomníka - ekonóma klubu boli navrhnutí kandidáti: p. Luciana 
Hudcovicová 
 
Voľba tajomníka - ekonóma klubu, kandidát p. Luciana Hudcovicová - výsledky 
hlasovania: 
Za:     26  hlasov     
Proti:      0  hlasov     
Zdržali sa:     0  hlasov 
 
d) Do funkcie hlavného poradcu chovu klubu boli navrhnutí kandidáti: p. Martina 
Hudcovicová 
 
Voľba hlavného poradcu chovu klubu, kandidát p. Martina Hudcovicová - výsledky 
hlasovania: 
Za:     26  hlasov     



Strana 7 z 9 

 

Proti:    0   hlasov     
Zdržali sa:   0   hlasov 
 
e) P. Barbora Rosskopfová zo zdravotných dôvodov odmietla kandidatúru do funkcie 
tlačového referenta. Do funkcie tlačového referenta klubu boli navrhnutí kandidáti: p. 
Valéria Šimáková 
 
Voľba tlačového referenta klubu, kandidát p. Valéria Šimáková - výsledky hlasovania: 
Za:     26  hlasov     
Proti:      0  hlasov     
Zdržali sa:     0  hlasov 
 
Výročná členská schôdza zvolila: 
a) p. Juraja Martinku do funkcie predsedu klubu; 
b) p. Jozefa Kosibu do funkcie podpredsedu klubu;  
c) p. Lucianu Hudcovicovú do funkcie tajomníka – ekonóma klubu; 
d) p. Martinu Hudcovicovú do funkcie hlavného poradcu chovu klubu;  
e) p. Valériu Šimákovú do funkcie tlačového referenta klubu;  
 
a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. 
 
 

 
Ad 11:  

Podredseda Združenia p. Jozef Kosiba vyzval prítomných členov klubu k návrhom 
kandidátov troch členov Kontrolnej a revíznej komisie na nasledujúce volebné 
obdobie.  
 
Za členov Kontrolnej a revíznej komisie boli navrhnutí kandidáti: 
 p. Andrea Blahová (s jej súhlasom), p. Vierka Lacková a p. Alena Vrbovská 
 
Voľba členov Kontrolnej a revíznej komisie - výsledky hlasovania: 
 
kandidát p. Andrea Blahová    
Za:    26  hlasov     
Proti:     0  hlasov     
Zdržali sa:    0  hlasov  
   
kandidát p. Vierka Lacková    
Za:     26  hlasov     
Proti:     0   hlasov     
Zdržali sa:    0   hlasov 
 
Kandidát p. Alena Vrbovská    
Za:     26  hlasov     
Proti:     0   hlasov     
Zdržali sa:    0   hlasov 
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Výročná členská schôdza zvolila za členov Kontrolnej a revíznej komisie: p. Andreu 
Blahovú, p. Vierku Lackovú a p. Alenu Vrbovskú 
 
a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. 
 
Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba vyzval prítomných členov, aby navrhli 
kandidáta do funkcie regionálneho poradcu chovu. Nakoľko nebol navrhnutý žiaden 
kandidát, funkcia regionálneho poradcu chovu nebola obsadená. 
 

 
Ad 12: Iné.  
P. Martina Hudcovicová informovala, že opäť sa bude pripravovať obľúbený klubový 

kalendár na rok 2020 z fotografií psíkov, ktoré členovia zašlú. Počet doobjednaných 

kusov bude potrebné nahlásiť vopred ešte pred zaslaním do tlače. 

P.Lenka Adámková informovala, že tvorba nový klubových internetových stránok je 

veľmi časove náročná, treba nahrať ešte veľa textov a fotografií zo starých stránok 

a bola by rada, ak by jej s tým niekto mohol pomáhať. 

P. Boris Gregorovič chcel objasniť prípad členky klubu, chovateľky, ktorej sa nechtiac 

- neplánovane nakryl jej pes a sučka pričom sučka ešte v tom čase nebola chovná. 

Poradca chovu Martina Hudcovicová objasnila, že celý postup riešenia problému bol 

konzultovaný s plemennou knihou SPZ a predsedníctvo klubu rozhodlo o udelení 

výnimky – možnosť zápisu šteniat tejto chovateľky z tohto konkrétneho vrhu a 

o udelení postihu chovateľke za porušenie chovateľského poriadku formou 

napomenutia. Chovateľka v snahe predísť podobnej nehode dala svojho psa 

vykastrovať. 

 

 
Ad 11: Diskusia.  
Predseda Združenia vyzval prítomných na diskusiu, nebol žiaden príspevok do 
diskusie.  
 

 
Ad 12: Záver. 
Keďže sa program výročnej členskej schôdze združenia vyčerpal, predseda 
Združenia p. Juraj Martinka poďakoval prítomným za účasť a rokovanie výročnej 
členskej schôdze ukončil. 
 
 
V Kamennom Mlyne, dňa 14.09.2019 zapísala p. Luciana Hudcovicová 
 
 
 
_____________________________   ___________________________ 
predseda združenia     overovateľ 

p. Juraj Martinka                                  p. Valéria Šimáková 
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