Klub tibetskej dogy
Podhorie 281, 013 18 Lietava
Zápisnica z členskej schôdze občianskeho združenia
Klub tibetskej dogy (ďalej len „Združenie“)
Miesto konania: RZ Javorinka, Dubník – Stará Turá
Čas konania:
dňa 19.9.2020 o 18.00 hod.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Ospravedlnení: Valika Šimáková, Alena Vrbovská, Andrea Blahová
Program členskej schôdze:
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa
2. Schválenie programu
3. Správa o činnosti klubu v roku 2019
4. Správa o hospodárení v roku 2019
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2019
6. Správa poradcu chovu za sezónu 2019/2020
7. Správa tlačového referenta za rok 2019
8. Schvaľovanie výročnej správy za rok 2019
9. Termíny výstav v roku 2021
10.Iné
11. Diskusia
12. Záver
Ad 1: Predseda Združenia p. Juraj Martinka privítal prítomných, otvoril zasadanie
členskej schôdze Združenia a odovzdal slovo podpredsedovi združenia p. Jozefovi
Kosibovi. P. Jozef Kosiba skonštatoval, že členská schôdza bola zvolaná v súlade so
stanovami Združenia a členská schôdza je uznášaniaschopná. Predniesol návrh na
voľbu p. Luciany Hudcovicovej za zapisovateľa, o návrhu nechal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za:
12
hlasov
Proti:
0
hlasov
Zdržali sa:
1
hlasov
Následne p. Jozef Kosiba predniesol návrh na voľbu p. Martiny Zahálkovej za
overovateľa, o návrhu dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za:
12
hlasov
Proti:
0
hlasov
Zdržali sa:
1
hlasov
Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 1:
Členská schôdza volí za zapisovateľa p.
a za overovateľa zápisnice p. Martinu Zahálkovú.

Lucianu

Hudcovicovú
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Ad 2: Podpredseda p. Jozef Kosiba oboznámil prítomných s programom členskej
schôdze, následne predniesol návrh na schválenie programu. O návrhu nechal
hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za:
13
hlasov
Proti:
0
hlasov
Zdržali sa:
0
hlasov
Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 2:
Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze.
Ad 3: P. Martina Hudcovicová predniesla Správu o činnosti klubu v roku 2019.
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.
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 dňoch 14.-15.9.2019 sa konali Klubové dni so Špeciálnou výstavou a bonitáciou v
Kamennom Mlyne, posudzovateľom bola pani Linda Voláriková, ktorá narýchlo prijala
pozvanie posudzovať namiesto pani Helin Tenson, nakoľko pani Tenson tesne pred
klubovými dňami náhle ochorela. Na výstavu bolo prihlásených 30 psov. Bonitácie sa
zúčastnilo 6 jedincov.
Ad 4: Tajomník- ekonóm Združenia p. Luciana Hudcovicová predniesla správu
o hospodárení Združenia v roku 2019.
Na začiatku účtovného obdobia roku 2019 majetok združenia tvoril finančný majetok
v pokladni a na bežných účtoch:
Stav k 1.1. 2019
Pokladňa

Celkom

86,66 €

Fio banka EUR

3502,31 €

Fio banka CZK

596,13 CZK
(23,17 €)
3612,14 €

Celkom

Občianske združenie nemalo k 01.01. 2019 žiadne zásoby, záväzky a úvery.
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Na konci účtovného obdobia roku 2019 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni
a na bežnom účte:
Stav k
1.1.2019
Pokladňa

Stav
k 31.12.2019

86,66 €

53,78 €

Fio banka EUR

3502,31 €

3310,42 €

Fio banka CZK

596,13 CZK
(23,17 €)
3612,14 €

205,50 CZK
(8,09 €)
3372,29 €

Celkom

Občianske združenie k 31.12. 2019 neevidovalo žiadne pohľadávky, zásoby, záväzky a úvery.
Do roku 2020 bude občianske združenie vstupovať s finančným majetkom vo
výške 3.372,29 €.
Občianske združenie vstupovalo do roku 2019 s finančnými prostriedkami vo výške 3.612,14
€. V priebehu roka 2019 celkové príjmy predstavovali 4.787,51 € v nasledovnej štruktúre:
Príjmy
Členské príspevky
Výstavné poplatky
Bonitačné poplatky
Príspevok SPZ na činnosť
Poplatky za kontrolu vrhu
Platby za kalendáre
Celkom

Rok 2018

1849,00 €
2019,77 €
260,00 €
313,00 €
200,00 €
145,74 €
4 .787,51 €

Na svoju činnosť vynaložilo občianske združenie v priebehu roka 2019 výdavky vo výške
5019,98 € v nasledovnej štruktúre:
Výdaje
Poštovné
Kancelárske potreby
Web stránka
Ceny, poháre
Občerstvenie a ubytovanie
Prenájom
Tlač (spravodaje, kalendáre)
Cestovné
Rozhodcovia
Zapisovanie, tlmočenie,vedúci kruhu
Členské známky
Dary rozhodcom
Vrátenie preplatkov
Bakové poplatky
Iné (daň.priznanie, tituly, posudkové
listy)
Celkom

Rok 2018

256,37
171,86
199,12
893,62
713,06
450,00
939,35
295,22
380,00
312,00
199,40
76,28
10,50
3,60
119,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.019,98 €
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Ad 5: P. Viera Lacková prečítala správu členov kontrolnej a revíznej komisie za rok
2019:
Potvrdzujeme transparentnosť príjmov a výdavkov občianskeho združenia Klub
tibetskej dogy v roku 2019. 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 2019.
Ad 6: Poradca chovu p. Martina Hudcovicová predniesla Správu poradcu chovu za
sezónu 2019/2020:
V období 1.7.2019-1.7.2020 bolo vydaných 6 odporúčaní na párenie, uskutočnilo sa
6 krytí a narodilo sa 5 vrhov (19 šteniat, 9 psíkov a 10 sučiek). Zbonitovaných bolo 3
psi a 6 sučiek.
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.
Pani Linda Voláriková prezentovala informácie z chovateľskej komisie FCI. Právnym
aspektom chovu psov na Slovensku sa venoval pán M. Dobák.
Ad 7: P. Martina Hudcovicová predniesla správu tlačového referenta Združenia p.
Valérie Šimákovej za rok 2019 :
V roku 2019 bol vydaný Spravodaj 2019, starostlivo pripravený p. Alenkou Vrbovskou
a graficky krásne spracovaný p. Andreu Lennartz. Pripravený bol krásny nástenný
kalendár formátu A3 na rok 2020 z fotografií psíkov zaslaných od členov klubu.
Články z klubových akcií a výsledky výstav s fotografiami sú zverejnené na
internetových stránkach klubu – www.klub-tibetskej-dogy.sk, ktoré veľmi precízne a
rýchlo spracováva a aktualizuje sl. Lenka Adámková. Bolo by dobré aby jej so
spracovávaním nových stránok niekto pomáhal – 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: Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba podal návrh na schválenie Výročnej
správy Združenia za rok 2019 v znení jednotlivých častí, v akom bola prezentovaná,
o návrhu nechal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za:
13
hlasov
Proti:
0
hlasov
Zdržali sa:
0
hlasov
Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 3:
Členská schôdza schvaľuje Výročnú správu Združenia za rok 2019 v znení
jednotlivých častí, v akom bola prezentovaná.
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Ad 9: Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba predniesol návrh:
- termín Klubovej výstavy 21.3.2021
O návrhu nechal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za:
13
hlasov
Proti:
0
hlasov
Zdržali sa:
0
hlasov
- termín Klubových dní 11.-12.9.2021
O návrhu nechal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za:
13
hlasov
Proti:
0
hlasov
Zdržali sa:
0
hlasov
Samozrejme termíny výstav môžu byť modifikované podľa vývoja pandémie nového
koronavírusu a aktuálne platných opatrení ÚVZ.
Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 4:
Členská schôdza schvaľuje termíny výstav v roku 2021 podľa vyššie
uvedeného návrhu.
Ad 10: Iné.
P. Martina Hudcovicová informovala, že opäť sa bude pripravovať obľúbený klubový
kalendár na rok 2021 z fotografií psíkov, ktoré členovia zašlú. Počet doobjednaných
kusov bude potrebné nahlásiť vopred ešte pred zaslaním do tlače. P. Luciana
Hudcovicová informovala o potrebe zakúpenia tlačiarne pre Združenie, nakoľko
doteraz sa dokumenty spojené s činnosťou Združenia tlačili len svojpomocne.

Ad 11: Diskusia.
Slečna Daniela Buryová navrhla, aby sa výstava 20.9.2020 konala vo vnútorných
priestoroch, nakoľko vonku bolo príliš teplo. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu
a aktuálne platné nariadenia ÚVZ sa však uprednostnil vonkajší variant.
Ad 12: Záver.
Keďže sa program členskej schôdze združenia vyčerpal, predseda Združenia p. Juraj
Martinka poďakoval prítomným za účasť a rokovanie členskej schôdze ukončil.
Na Dubníku Stará Turá, dňa 19.09.2020 zapísala p. Luciana Hudcovicová

_____________________________
predseda združenia
p. Juraj Martinka

___________________________
overovateľ
p. Martina Zahálková
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