
 Klub tibetskej dogy
Podhorie 281, 013 18 Lietava  

Zápisnica z členskej schôdze občianskeho združenia 
Klub tibetskej dogy (ďalej len „Združenie“)

Miesto konania: Duchonka
Čas konania: dňa 2.9.2017 o 18.00 hod.
Prítomní: Podľa listiny prítomných (Príloha č. 1) 

Program členskej schôdze:
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa
2. Schválenie programu
3. Správa o činnosti klubu v roku 2016
4. Správa o hospodárení v roku 2016
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2016
6. Správa poradcu chovu za sezónu 2016/2017
7. Správa tlačového referenta za rok 2016
8. Schvaľovanie výročnej správy za rok 2016
9. Termíny výstav v roku 2018.
10. Iné
11. Diskusia
12. Záver

Ad 1:  Predseda Združenia p. Juraj Martinka privítal prítomných a otvoril zasadanie
členskej  schôdze  Združenia.  Skonštatoval,  že  členská  schôdza  bola  zvolaná  v
súlade so stanovami Združenia a členská schôdza je uznášaniaschopná. Následne
odovzdal slovo podpredsedovi Združenia p. Jozefovi Kosibovi a poveril ho vedením
schôdze.  P.  Jozef  Kosiba  predniesol  návrh  na voľbu p.  Martiny Hudcovicovej  za
zapisovateľa, o návrhu nechal hlasovať.

Výsledky hlasovania:
Za: 18  hlasov
Proti:   0  hlasov
Zdržali sa:   0  hlasov

Následne p. Juraj Martinka predniesol návrh na voľbu p.  Jozefa Kosibu za 
overovateľa,  o návrhu dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 18  hlasov
Proti:   0  hlasov
Zdržali sa:   0  hlasov

Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 1:

Členská  schôdza  volí  za  zapisovateľa  p.  Martinu  Hudcovicovú
a za overovateľa zápisnice p.  Jozefa Kosibu.                               .
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Ad  2:  Predseda Združenia  p.  Juraj  Martinka  oboznámil  prítomných s programom
členskej  schôdze,   následne predniesol  návrh  na schválenie programu.  O návrhu
nechal hlasovať.

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

Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 2:

Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze.

Ad 3: Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba predniesol Správu o činnosti klubu v
roku 2016.  
Dňa  19.03.2016  sa  konala  klubová  výstava,  posudzovateľom  bola  pani  Simona
Jemelková  z ČR.  Výstavy  sa  zúčastnilo  34  psov.  V ten  istý  deň  sa  konala  aj
mimoriadna  členská  schôdza,  kde  boli  diskutované  predovšetkým  zmeny
chovateľského poriadku klubu.
V dňoch  24.-25.9.2016  sa  v Mošovciach  konali  Klubové  dni  –  výlet,  mimoriadna
výročná členská schôdza, špeciálna výstava a bonitácia. Na mimoriadnej výročnej
členskej  schôdzi  boli  predovšetkým odsúhlasené zmeny stanov klubu a konali  sa
predčasné voľby členov predsedníctva a revíznej komisie. Výstavu posudzoval pán
Dušan Kuriš, výstavy sa zúčastnilo 24 jedincov. Bonitácie sa zúčastnilo 6 jedincov.
Klub bol taktiež aktívny pri pomoci tibetským dogám, ktoré sa ocitli v núdzi a aj vďaka
členom klubu im bola poskytnutá pomoc.

Ad  4:  Tajomník-  ekonóm  Združenia  p.  Luciana  Hudcovicová  predniesla  správu
o hospodárení Združenia v roku 2016.
Na  začiatku  účtovného  obdobia  roku  2016  majetok  združenia  tvoril  finančný  majetok
v pokladni a na bežných účtoch:

Stav k 1.1. 2016 Celkom

 Pokladňa 351,35 € 
 Fio banka EUR 663,59 € 
 Fio banka CZK 1429,60 CZK

(54,01 €)
 SLSP banka EUR 2306,95 €
 Celkom 3375,90 €

Združenie  nemalo k 01.01. 2016 žiadne zásoby, záväzky a úvery.
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Na konci účtovného obdobia roku 2016 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni
a na bežnom účte:

Stav k
1.1.2016

Stav
k 31.12.201

6
 Pokladňa 351,35 € 85,73 €
 Fio banka EUR 663,59 € 3449,07 €
 Fio banka CZK 1429,60 CZK

(54,01 €)
4165,06 CZK

(154,14 €)
 SLSP banka EUR 2306,95 € 0 € 
 Celkom 3375,90 € 3688,94 €

Združenie k 31.12. 2016 neevidovalo žiadne pohľadávky, zásoby, záväzky a úvery.

Do roku 2017 bude Združenie vstupovať s finančným majetkom vo výške 3.688,94 €.

Príjmy

Združenie vstupovalo do roku 2016 s finančnými prostriedkami vo výške 3.375,90 €.

V priebehu roka celkové príjmy predstavovali 4.312,52 € v nasledovnej štruktúre:

Príjmy Rok
2016

 Členské príspevky 1 785,00 €
 Výstavné poplatky 1 515,50 € 
 Bonitačné poplatky 250,00 € 
 Príspevok SPZ na činnosť 300,00 €
 Poplatky za kontrolu vrhu 90,00 € 
 Kreditné úroky a karta           25,72 €
 Príspevky na fotopascu 225,00 €
 Platby za kalendáre 121,30 € 
 Celkom 4 .312,52 € 
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Výdavky

Na svoju činnosť vynaložilo Združenie v priebehu roka 2016 výdavky vo výške 3.992,21 € v
nasledovnej štruktúre:

Výdaje Rok 2016
 Bankové poplatky a karta 103,64 € 
 Poštovné 251,25 € 
 Posudkové listy, karty ... 35,60 € 
 Kancelárske potreby 87,35 € 
 Web stránka 89,30 € 
 Ceny, poháre 505,55 €
 Ubytovanie   66,60 € 
 Občerstvenie 548,39 € 
 Prenájom 150,00 €
 Tlač 682,00 €
 Cestovné, PHM 244,82 €
 Rozhodca 250,00 € 
 Zapisovanie, tlmočenie,vedúci  kruhu 100,00 €
 Členské známky 200,00 €
 Dary rozhodcom 42,91 €
 Zakúpenie fotopasce a vybavenia 335,30 €
 Vrátenie preplatkov 47,00 €
 Iné (daň.priznanie, meradlo, kolky,   
vytvorenie kalendára)

252,50 € 

 Celkom 3 992,21 € 
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Ad  5:  P.  Viera  Lacková  prečítala  správu  členov  kontrolnej  a revíznej  komisie  p.
Andrei Blahovej a p. Viery Lackovej: 
Potvrdzujeme  transparentnosť  príjmov  a výdavkov  občianskeho  združenia  Klub
tibetskej  dogy  v roku  2016.  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 2016. 

Ad 6: Poradca chovu p. Martina Hudcovicová predniesla Správa poradcu chovu za 
sezónu 2016/2017:

V období 1.7.2016 do 1.7.2017 bol:

Počet vydaných odporúčaní na párenie: 7

Počet uskutočnených krytí: 4

Počet vrhov: 4

Počet narodených šteniat: 26  (17 psov a 9 sučiek) 

Počet zbonitovaných psov: 2

Počet zbonitovaných súk: 6

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 sl.
Barbory Bohunickej :

V roku  2016  bol  vydaný  Spravodaj  2016,  opäť  starostlivo  pripravený  p.  Alenkou
Vrbovskou. Členom klubu bol rozoslaný pred jesenným termínom špeciálnej výstavy. 

Pripravený bol opäť krásny nástenný kalendár formátu A3 na rok 2017 z fotografií
psíkov zaslaných od členov klubu. Zaslaný bol členom pred Vianocami, čo sa stretlo
s veľmi pozitívnym ohlasom.
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Články z klubových akcií a výsledky výstav sú zverejnené na internetových stránkach
klubu – www.klub-tibetskej-dogy.sk . 

Sl. Barborba Bohunická vyzvala členov, aby sa osmelili a zasielali svoje príspevky,
námety  a fotografie  do  klubového  spravodaja.  Taktiež  vyzvala  prítomných
k zasielaniu tipov na výlety. 

Sl. Barbora Bohunická tiež poďakovala p. Alenke Vrbovskej a sl. Lenke Adámkovej
za ich dlhoročnú prácu pre klub – výbornú prezentáciu klubu voči verejnosti. 

Ad 8: Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba podal návrh na schválenie Výročnej
správy Združenia za rok 2016 v znení jednotlivých častí, v akom bola prezentovaná,
o návrhu nechal hlasovať. 

Výsledky hlasovania:
Za: 18  hlasov
Proti: 0  hlasov
Zdržali sa: 0  hlasov

Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 3:

Členská  schôdza  schvaľuje  Výročnú  správu  Združenia  za  rok  2016  v znení
jednotlivých častí, v akom bola prezentovaná.

Ad 9: Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba predniesol návrh na termíny výstav v 
roku 2018:

- termín Klubovej výstavy 18.3.2018
O návrhu nechal hlasovať. 
Výsledky hlasovania:

Za: 18  hlasov
Proti: 0  hlasov
Zdržali sa: 0  hlasov

- termín Klubových dní 15.-16.9.2018
O návrhu nechal hlasovať. 

     Výsledky hlasovania:
Za: 18  hlasov
Proti: 0  hlasov
Zdržali sa: 0  hlasov

Členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 4:

Členská  schôdza  schvaľuje  termíny  výstav  v roku  2018  podľa  vyššie
uvedeného návrhu.
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Ad 10: Iné.
Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba vyzval prítomných k podávaniu návrhov ako
zatraktívniť Klubové dni pre členov Združenia. Navrhnuté bolo zaradenie prednášok
a výletu do programu Klubových dní. Prednášky by mohli byť na témy veterinárne, na
témy o výchove, výcviku, vystavovaní, výžive psov, atď.

Ad 11: Diskusia. 
Podpredseda Združenia p. Jozef Kosiba vyzval prítomných na diskusiu. P. Martina
Hudcovicová informovala, že koncom roka 2017 Združenie opäť pripraví pre svojich
členov nástenný kalendár na rok 2018 z fotografií psíkov, ktoré členovia zašlú. Sl.
Lenka Adámková mala otázku, či  na výstavy organizované Združením musia byť
pozývaní  len  zahraniční  rozhodcovia.  Nemusia  byť  pozývaní  len  zahraniční
rozhodcovia, predsedníctvo sa snaží vyjsť v ústrety požiadavkám členov Združenia
ohľadne pozývania rozhodcov zo zahraničia pokiaľ to ekonomická situácia Združenia
dovoľuje.  Z hľadiska  nákladov  by  bolo  vhodné,  aby  na  jednu  výstavu  v roku  bol
pozývaný  rozhodca  zo  Slovenska  prípadne  z blízkeho  okolia.  P.  Juraj  Martinka
poďakoval jednotlivým členom predsedníctva, revíznej komisie, p. Alenke Vrbovskej,
p. Eve Parovej a sl. Lenke Adámkovej za ich prácu pre Združenie a zaželal im veľa
síl do ďalšej práce. 

 

Ad  12:  Keďže  sa  program  členskej  schôdze  združenia  vyčerpal,  podpredseda
Združenia  p.  Jozef  Kosiba  poďakoval  prítomným  za  účasť  a  rokovanie  členskej
schôdze ukončil.

Na Duchonke, dňa 02.09.2017 zapísala: p. Martina Hudcovicová

_____________________________ ___________________________
predseda združenia overovateľ
p. Juraj Martinka p. Jozef Kosiba
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