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 Klub tibetskej dogy 
Podhorie 281, 013 18 Lietava   

 
Zápisnica z členskej schôdze občianskeho združenia  

Klub tibetskej dogy (ďalej len „Združenie“) 
 
Miesto konania:  RZ Drienok, Mošovce 
Čas konania:  dňa 11.9.2021 o 18.00 hod. 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1) 
Ospravedlnení: Juraj Martinka, Luciana Hudcovicová, Alena Vrbovská, Andrea 
Blahová   
 
Program členskej schôdze: 
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa 
2. Schválenie programu 
3. Správa o činnosti klubu v roku 2020 
4. Správa o hospodárení v roku 2020 
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2020 
6. Správa poradcu chovu za sezónu 2020/2021 
7. Správa tlačového referenta za rok 2020 
8. Schvaľovanie výročnej správy za rok 2020 
9. Termíny výstav v roku 2022 
10.Iné 
11. Diskusia 
12. Záver 
 
Ad 1: Predseda Združenia p. Jozef Kosiba privítal prítomných, otvoril zasadanie 
členskej schôdze Združenia a skonštatoval, že členská schôdza bola zvolaná v 
súlade so stanovami Združenia a členská schôdza je uznášaniaschopná. Predniesol 
návrh na voľbu p. Valérie Šimákovej za zapisovateľa, o návrhu nechal hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:                 14  hlasov 
Proti:      0  hlasov 
Zdržali sa:     0  hlasov 
 
Následne p. Jozef Kosiba predniesol návrh na voľbu p.  Martiny Zahálkovej za 
overovateľa,  o návrhu dal hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
Za:   14  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
 
Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 1: 
 
Členská schôdza volí za zapisovateľa p. Valériu Šimákovú a za overovateľa 
zápisnice p. Martinu Zahálkovú.            
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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:   14  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
 
Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 2: 
 
Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze. 
 

 
Ad 3: Podpredseda p. Jozef Kosiba predniesol Správu o činnosti klubu v roku 2020.   
V roku 2020 sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu obe naše výstavy konali 
počas Klubových dní 19. a 20.9.2020 v RZ Javorinka na Dubníku v Starej Turej. 
19.9.2020 sa konala Klubová výstava a bonitácia, posudzovateľom bol pán Peter 
Šaranský zo Slovenska, na výstavu bolo prihlásených 33 jedincov a na bonitáciu 4 
jedinci. 20.9.2020 sa konala Špeciálna výstava, posudzovateľom bola pani Uschi 
Eisner z Rakúska a na výstavu bolo prihlásených 37 jedincov. 
 
 

 
Ad 4: P. Martina Hudcovicová v mene  tajomníka- ekonóma Združenia p. Luciany 
Hudcovicovej predniesla správu o hospodárení Združenia v roku 2020. 
 

Na začiatku účtovného obdobia roku 2020 majetok združenia tvoril finančný majetok 

v pokladni a na bežných účtoch: 

Stav k 1.1. 2020 Celkom 

 Pokladňa  53,78 €  

 Fio banka EUR 3310,42 €  

 Fio banka CZK 205,50 CZK 

(8,09 €) 

 Celkom  3372,29 € 

Občianske združenie  nemalo k 01.01. 2020 žiadne zásoby, záväzky a úvery. 

Na konci účtovného obdobia roku 2020 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni 

a na bežnom účte: 

 Stav k 
1.1.2020 

Stav 
k 31.12.2020 

 Pokladňa  53,78 €  143,32 € 

 Fio banka EUR 3310,42 €  3310,78 € 

 Fio banka CZK 205,50 CZK 

(8,09 €) 

153,81 CZK 

(5,86 €) 

 Celkom  3372,29 € 3459,96 € 
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Občianske združenie k 31.12. 2020 neevidovalo žiadne pohľadávky, zásoby, záväzky a úvery. 

Do roku 2021 bude občianske združenie vstupovať s finančným majetkom vo 

výške 3.459,96 €. 

Občianske združenie vstupovalo do roku 2020 s finančnými prostriedkami vo výške 3.372,29 

€. V priebehu roka celkové príjmy predstavovali 4.228,22 € v nasledovnej štruktúre: 

Príjmy  Rok  2020 

 Členské príspevky  1549,47 € 

 Výstavné poplatky  1880,00 €  

 Bonitačné poplatky  200,00 €  

 Príspevok SPZ na činnosť 315,50 € 

 Poplatky za kontrolu vrhu  200,00 €  

 Platby za kalendáre  41,60 €  

 Reklamácia tlače 41,65 € 

 Celkom  4 .228,22 €  

Na svoju činnosť vynaložilo občianske združenie v priebehu roka 2020 výdavky vo výške 

4128,57 € v nasledovnej štruktúre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5: P. Viera Lacková prečítala správu členov kontrolnej a revíznej komisie za rok 
2020:  
 
Potvrdzujeme transparentnosť príjmov a výdavkov občianskeho združenia Klub 
tibetskej dogy v roku 2020. 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 2020.  
 

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

sezónu 2020/2021: 

Výdaje  Rok 2020 

 Poštovné  256,14 €  
 Web stránka  191,51 €  
 Ceny, poháre  773,86 € 
 Občerstvenie a ubytovanie    685,86 €  
 Prenájom 200,00 € 
 Tlač (spravodaje, kalendáre) 796,88 € 
 Rozhodcovia + personál kruhu 671,00 €  
 Členské známky 172,40 € 

 Vrátenie výstavných poplatkov 136 € 

 Bakové poplatky 2,00 € 

 Iné (daň.priznanie, tituly, dary   
rozhodcom, kancelárske potreby) 

242,92 €  

 Celkom  4.128,57 €  
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V období 1.7.2020-1.7.2021 bolo vydaných 9 odporúčaní na párenie, uskutočnilo sa 
8 krytí a narodilo sa 6 vrhov (39 šteniat, 17 psíkov a 22 sučiek). Zbonitovaní boli 
jeden pes a 4 sučky. 
 

 
Ad 7: P. Valéria Šimáková predniesla správu tlačového referenta Združenia p. za rok 
2020 : 
V roku 2020 bol vydaný Spravodaj 2020, starostlivo pripravený p. Alenkou Vrbovskou 
a graficky krásne spracovaný p. Andreu Lennartz. Pripravený bol krásny nástenný 
kalendár formátu A3 na rok 2021 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 2020 v znení jednotlivých častí, v akom bola prezentovaná, 
o návrhu nechal hlasovať.  
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   14  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
 
Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 3: 
 
Členská schôdza schvaľuje Výročnú správu Združenia za rok 2020 v znení 
jednotlivých častí, v akom bola prezentovaná. 
 

 
Ad 9: Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba predniesol návrh: 

- termín Klubovej výstavy 20.3.2022  
O návrhu nechal hlasovať.  
Výsledky hlasovania: 

Za:   14  hlasov 
Proti:     0  hlasov 
Zdržali sa:    0  hlasov 
 

- termín Klubových dní 10.-11.9.2022 
O návrhu nechal hlasovať.  

     Výsledky hlasovania: 
Za:   14  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: 
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Členská schôdza schvaľuje termíny výstav v roku 2022 podľa vyššie 
uvedeného návrhu.  
 

 
Ad 10: Iné. 
P. Martina Hudcovicová informovala, že opäť sa bude pripravovať obľúbený klubový 

kalendár na rok 2022 z fotografií psíkov, ktoré členovia zašlú. Počet doobjednaných 

kusov bude potrebné nahlásiť vopred ešte pred zaslaním do tlače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ad 11: Diskusia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad 12: Záver. 
Keďže sa program členskej schôdze združenia vyčerpal, predseda Združenia p. Juraj 
Martinka poďakoval prítomným za účasť a rokovanie členskej schôdze ukončil. 
 
V Drienku-Mošovce, dňa 11.09.2021 zapísala p. ....................................... 
 
 
_____________________________   ___________________________ 
predseda združenia     overovateľ 

p. Juraj Martinka                                  p. ......................... 


