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Zápisnica z mimoriadnej výročnej členskej schôdze občianskeho združenia 
Klub Tibetskej dogy  

 
 

Miesto konania: Športovo-rekreačné zariadenie Drienok, Na Drienok 460, 038 21 
Mošovce 
Dátum a čas konania: 24.9.2016 o 16:00 hod. 
 
Prítomní:  
Riadni členovia : Vidra Jaroslav, Borkovič Jaroslav, Maláková Anita, Vojtašová 
Henrieta, Bareš Roman, Geletová Renáta, Šimáková Valéria, Parová Eva, Anovčin 
Jozef, Martinková Michaela, Martinka Juraj, Čičmancová Marta, Tesáková Jana, 
Lacková Viera, Hudcovicová Luciana, Bohunická Lívia, Pintér Milan, Grega Tobias, 
Blahová Andrea, Vrbovská Alena, Hudcovicová Martina, Turčanová Adriana, Kosiba 
Jozef. Počet 23.  
Mimoriadni členovia : Veselský Lukáš, Adámková Lenka, Mišurcová Petra, Hrubá 
Ivana. Počet 4.  
Odovzdaných bolo 13 plných mocí riadnych členov a 10 plných mocí mimoriadnych 
členov. Splnomocnenia sú prílohou prezenčnej listiny.  
Hostia : Para Igor, Borkovičová Monika, Bohunický Libor, Čičmanec Peter 
Ospravedlnení : Kuchyňová Alena  
Prezenčná listina je v prílohe č. 1 tejto zápisnice.  
 
Program mimoriadnej výročnej členskej schôdze: 
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa 
2. Schválenie programu 
3. Správa o činnosti klubu v roku 2015 
4. Správa o hospodárení v roku 2015 
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2015 
6. Správa poradcu chovu za sezónu 2015/2016 
7. Správa tlačového referenta za rok 2015 
8. Schvaľovanie výročnej správy za rok 2015 
9. Schvaľovanie navrhovaných zmien stanov Klubu Tibetskej dogy 
10. Informovanie o prešetrení a o stanovisku predsedníctva klubu ohľadne porušenia 
chovateľského poriadku zo strany p. Martiny Hudcovicovej 
11. Informovanie o stanovisku predsedníctva klubu k podnetom členov zaslaných 
predsedníctvu klubu. 
12. Termíny výstav v roku 2017. 
13. Schvaľovanie návrhu predčasných volieb predsedníctva klubu 
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14. Predčasné voľby členov predsedníctva klubu (v prípade schválenia bodu 13.) 
15. Iné 
16. Diskusia 
17. Záver 

 
Ad 1:  
 
Predseda klubu p. Adriana Turčanová privítala prítomných a otvorila zasadanie 
mimoriadnej výročnej členskej schôdze klubu.  
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba určil za zapisovateľa p. Lenku Adámkovú, proti 
ktorej nikto nemal námietky.  
Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Jaroslav Vidra. 
Výsledky hlasovania: 
Za:    22 hlasov     
Proti:   11 hlasov     
Zdržali sa:  17 hlasov 
P. Jaroslav Vidra nebol zvolený za overovateľa zápisnice. 
P. Jana Tesáková dala návrh, aby boli zvolení dvaja overovatelia zápisnice, s čím 
väčšina prítomných súhlasila, počet hlasov „za“ bol 37. Za overovateľov zápisnice boli 
navrhnuté p. Luciana Hudcovicová a p. Jana Tesáková. 
Výsledok hlasovania: 
p. Luciana Hudcovicová    p. Jana Tesáková 
Za:    31 hlasov    Za:    31 hlasov 
Proti:     0 hlasov    Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:  19 hlasov    Zdržali sa:  19 hlasov 
P. Luciana Hudcovicová a p. Jana Tesáková boli zvolené za overovateľov zápisnice. 

 
Ad 2:  
 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba prečítal program mimoriadnej výročnej členskej 
schôdze a dal o ňom hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    49 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:    1 hlas     
Program mimoriadnej  výročnej členskej schôdze bol schválený. 

 
Ad 3: 
 
Predseda klubu p. Adriana Turčanová dala slovo členom predsedníctva. Podpredseda 
klubu p. Jozef Kosiba požiadal zhrnúť body 3 a 4 a prerokovať ich ako jeden celok. 

 
Ad 4:  
 
P. Luciana Hudcovicová oboznámila prítomných so správou o činnosti a 
o hospodárení klubu v roku 2015: 
Občianske združenie vstupovalo do roku 2015 s finančnými prostriedkami vo výške 
3.674,10 €. 



 

Strana 3 z 12 
 

 

V priebehu roka celkové príjmy predstavovali 5.034,98 € v nasledovnej štruktúre: 

Príjmy  Rok           
2015 

 Členské príspevky  1 795,07 € 

 Výstavné poplatky  2 786,10 €  

 Bonitačné poplatky  60,00 €  

Príspevok SPZ na činnosť 200,00 € 

 Poplatky za kontrolu vrhu  60,00 €  

 Kreditné úroky            0,22 €  

 Platby za kalendáre 133,59 €  

 Celkom  5.034,98 €  

 

Na svoju činnosť vynaložilo občianske združenie v priebehu roka 2015 výdavky vo výške 

5.333,18 € v nasledovnej štruktúre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky výdavky boli viazané na cieľ a činnosť občianskeho združenia a boli použité 

v súlade s jeho poslaním. 

Na konci účtovného obdobia roku 2015 majetok združenia tvoril finančný majetok 

v pokladni a na bežnom účte: 

 Stav k 
1.1.2015 

Stav 
k 31.12.2015 

 Pokladňa  128,67 €  351,35 €  

 Banka  3 545,43 €  3 024,55 €  

 Celkom  3 674,10 €  3 375,90 € 

Výdaje  Rok 2015 

 Bankové poplatky  121,05 €  
 Poštovné  303,90 €  
 Posudkové listy, karty ...  41,10 €  
 Kancelárske potreby  83,00 €  
 Web stránka  88,00 €  
 Ceny, poháre  712,60 € 
 Prenájom priestorov, ubyt., strava    1.675,70 €  
 Občerstvenie  286,52 €  
Tlač 1.159,71 € 
Cestovné, PHM 276,95 € 
 Rozhodca 225,00 €  
Zapisovanie, tlmočenie,vedúci  kruhu 100,00 € 

 Členské známky 170,00 € 

Iné (dary rozhodcom) 89,65 €  

 Celkom  5.333,18 €  
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Okrem toho vykazovalo občianske združenie k 31.12. 2015 pohľadávky vo výške 60,- 

€. Občianske združenie k 31.12.2015 nemalo žiadne zásoby, záväzky a úvery. 

Do roku 2016 bude občianske združenie vstupovať s finančným majetkom vo výške 

3.435,90 €, z toho pohľadávky vo výške 60 €. 

 
P. Luciana Hudcovicová informovala prítomných, že daňové priznanie klubu k dani z 
príjmov za rok 2015 vypracoval daňový poradca. 
 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal hlasovať o schválení správy o činnosti 
a  hospodárení klubu za rok 2015. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    33 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   17 hlasov     
Správa o činnosti a  hospodárení klubu za rok 2015 bola schválená. 

 
 
Ad 5: 
P. Luciana Hudcovicová  prečítala správu kontrolnej  a revíznej komisie za rok 2015, 
ktorá  potvrdila transparentnosť príjmov a výdavkov. 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 2015. 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal hlasovať o schválení správy kontrolnej 
a revíznej komisie za rok 2015. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    34 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   16 hlasov     
Správa kontrolnej a revíznej komisie za  rok 2015 bola schválená. 

 
 
Ad 6:  
Poradca chovu p. Martina Hudcovicová podala správu a oboznámila prítomných so 
štatistikou chovu za obdobie 1.7.2015-31.7.2016: 
 
Počet vydaných odporúčaní na párenie:   5 
Počet uskutočnených krytí:    4 
Počet vrhov:       3 
Počet narodených šteniat:    24 (12 psov a 12 sučiek) 
Počet zbonitovaných psov:    0 
Počet zbonitovaných súk:     1 
 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal hlasovať o správe poradcu chovu za rok 2015. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    35 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
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Zdržali sa:   15 hlasov     
Správa poradcu chovu  za  rok 2015 bola schválená. 

 
O 17.45 zo schôdze odišiel p. Roman Bareš a splnomocnil p. Anitu Malákovú. 
 

 
Ad 7:  
P. Alena Vrbovská podala správu tlačového referenta. V roku 2015 bol vydaný 
klubový spravodaj a tiež nástenný kalendár s fotografiami psíkov našich členov. 
Informovala, že príprava Spravodaja znamená celoročnú prípravu tipov, článkov, 
komunikáciu s prispievateľmi, ako aj autormi článkov kvôli autorským právam, cca 
mesiac intenzívnej prípravy pred tlačou, balenie do obálok, distribúciu na poštu, 
členom ČR z českej pošty. 21.-22.11.2015 sa konal II. ročník Festivalu tibetských 
filmov, na ktorý sme dostali pozvanie od Tibetskej asociácie. Tento krát bol festival 
dvojdňový, čo bolo náročnejšie na účasť psíkov. P. Alena Vrbovská sa poďakovala za 
účasť členom: p. Martine a Luciane Hudcovicovým, p. Parovej Eve, p. Adriane 
Turčanovej, p. Viere Lackovej a p. Jaroslavovi Borkovičovi. Členovia prezentovali 
tibetskú dogu ako súčasť tibetskej kultúry, čím sme naplnili aj vzdelávaciu funkciu 
nášho klubu. Záujem o naše plemeno bol veľmi živý, prezentovali sme klubový 
Spravodaj, nástenný Kalendár na rok 2016 s fotografiami psíkov, publikácie 
o plemene tibetská doga, atd.. Na záver p. Vrbovská poďakovala  aktívnym 
prispievateľom do Klubového spravodaja a zároveň opäť vyzvala členov, aby zasielali 
svoje zážitky a fotografie so psíkmi na uverejnenie.   
 
P. Jozef Kosiba dal hlasovať o schválení správy tlačového referenta za rok 2015. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    45 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:    5 hlasov     
Správa tlačového referenta za rok 2015 bola schválená. 

 
 
Ad 8:  
Jednotlivé časti Výročnej správy klubu za rok 2015 boli schválené  v bodoch 4 až 7. 

 
Ad 9: 
Členovia klubu boli dňa 15.9. 2016 mailom oboznámení s návrhom zmien stanov 
Klubu Tibetskej dogy (Dodatok č. 2 zapracovaný do úplného znenia stanov Klubu 
Tibetskej dogy). K navrhovaným zmenám sa rozprúdila medzi prítomnými diskusia 
a prítomní členovia rokovali o  nasledovných úpravách v uvedenom návrhu zmien 
stanov občianskeho združenia Klub Tibetskej dogy: 
Bod 3.1 
V bode 3.1 bolo v súlade so Štatútom KR SPZ navrhnuté zaradiť pojem „hosťujúce 
členstvo“ a definovať ho ako: „(hosťujúcim členom sa rozumie iná osoba ako občan 
Slovenskej republiky)“. Súčasne bolo navrhnuté, aby sa v celom ďalšom texte 
navrhovaných zmien stanov pojem „riadny člen“ zmenil na pojem „člen“. 
Znenie Bodu 3.1 po úprave: 
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„Členstvo v združení je dobrovoľné a počet členov je neobmedzený. Zakladajúcim 
členom vzniká členstvo v združení podpisom týchto stanov a registráciou združenia. 
O prijímaní nových členov rozhoduje predsedníctvo klubu. Členstvo sa rozdeľuje na 
riadne členstvo, hosťujúce členstvo (hosťujúcim členom sa rozumie iná osoba ako 
občan Slovenskej republiky) a čestné členstvo.“ 
 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    33 hlasov       
Proti:    10 hlasov 
Zdržali sa:    7 hlasov     
Návrh na uvedenú zmenu bodu 3.1 stanov, ako aj návrh na zmenu pojmu „riadny 
člen“ na pojem „člen“ v celom ďalšom texte navrhovaných zmien stanov bol 
schválený. 
 
Bod 4.1 
Následne bol podaný návrh na zmenu v bode 4.1, a to zmeniť text „(okrem riadnych 
členov, ktorí majú inú štátnu príslušnosť než SR)“ na text „(okrem hosťujúcich 
a čestných členov)“ 
Znenie Bodu 4.1 po úprave: 
„Člen združenia má právo:  

- byť informovaný o činnosti združenia, 
- dostať preukaz o členstve, 
- požadovať od predsedníctva klubu informácie o hospodárení združenia, 
- dávať podnety a návrhy a pripomienky orgánom združenia, 
- voliť  do orgánov združenia, 
- byť volený do orgánov združenia (okrem hosťujúcich a čestných 

členov), 
- hlasovať na výročnej členskej schôdzi a členskej schôdzi, 
- vystúpiť zo združenia na základe písomného oznámenia, 
- predkladať návrhy v odborných otázkach, 
- využívať všetky výhody poskytované združením, 
- zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných združením.“ 

 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    33 hlasov       
Proti:     9 hlasov 
Zdržali sa:    8 hlasov     
Navrhovaná zmena bodu 4.1 stanov bola schválená v uvedenom znení. 
 
Bod. 1.2 
P. Jozef Kosiba dal návrh na zmenu stanov v bode 1.2  v zmysle, aby sídlom 
združenia bolo miesto trvalého pobytu predsedu klubu, pričom konkrétna adresa 
bude doplnená po voľbách predsedníctva klubu.  
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
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Za:    33 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   17 hlasov     
Navrhovaná zmena bodu 1.2 stanov bola schválená v znení: „1.2 Sídlom združenia 
je miesto trvalého pobytu predsedu klubu: ................................................ “. 
Bod. 5.2 
V bode 5.2 bolo navrhnuté vyškrtnúť text „alebo poverený člen predsedníctva klubu“.  
Znenie Bodu 5.2 po úprave: 
„Štatutárnym orgánom združenia je predseda klubu, podpredseda klubu a tajomník 
klubu, ktorí konajú v mene klubu samostatne.“ 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    34 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   16 hlasov     
Navrhovaná zmena bodu 5.2 stanov bola schválená v uvedenom znení. 
 
Bod. 6.7 
V bode 6.7 bolo navrhnuté zmeniť text „za akéhokoľvek počtu prítomných členov 
klubu.“ na text „ak je prítomných minimálne 15%  členov klubu.“ a zároveň ponechať 
text „V prípade, ak nie je výročná členská schôdza uznášaniaschopná, je 
predsedníctvo klubu povinné zvolať novú výročnú členskú schôdzu, a to v lehote 
najneskôr 35 dní od konania neplatnej výročnej členskej schôdze.“ 
Znenie Bodu 6.7 po úprave: 
„Výročná členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných minimálne 15%  
členov klubu. V prípade, ak nie je výročná členská schôdza uznášaniaschopná, je 
predsedníctvo klubu povinné zvolať novú výročnú členskú schôdzu, a to v lehote 
najneskôr 35 dní od konania neplatnej výročnej členskej schôdze.“  
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    33 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   17 hlasov     
Navrhovaná zmena bodu 6.7 stanov bola schválená v uvedenom znení. 
 
Bod. 7.10 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba otvoril diskusiu o bode 7.10 f), či tento bod má 
zostať v návrhu zmien stanov. Bol podaný návrh, aby bod 7.10 f) zostal v návrhu 
zmien stanov.  
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    32 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   18 hlasov     
Návrh, aby bod 7.10 f) zostal v návrhu zmien stanov bol schválený. 
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Bod. 8.6 
P. Jana Tesáková navrhla zmenu v bode 8.6, aby sa slovo „zvolia“ zmenilo na slovo 
„kooptujú“. 
Znenie Bodu 8.6 po úprave: 
„Člen predsedníctva klubu sa môže svojej funkcie vzdať písomným vyhlásením 

adresovaným ostatným členom predsedníctva klubu. Následne najneskôr do 15 dní 

od uvoľnenia jeho funkcie členovia predsedníctva kooptujú do jeho funkcie vhodného 

člena klubu ako náhradníka. O  zotrvaní náhradníka v danej funkcii predsedníctva 

rozhoduje najbližšia členská schôdza. Členovia predsedníctva klubu môžu byť 

odvolaní výročnou členskou schôdzou, návrh na odvolanie člena predsedníctva klubu 

musí písomne podať aspoň 10 % členov združenia alebo členovia revíznej 

a kontrolnej komisie. O odvolaní rozhodne výročná členská schôdza.“  

Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    32 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   18 hlasov     
Navrhovaná zmena bodu 8.6 stanov bola schválená v uvedenom znení. 
 
Ďalej podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal hlasovať o schválení zmien stanov tak, 
ako boli navrhnuté a zaslané členom 15.9.2016 so zapracovanými zmenami 
schválenými na tejto mimoriadnej výročnej členskej schôdzi, a ako sú uvedené v 
prílohe č. 2 tejto zápisnice.  
Výsledok hlasovania: 
Za:    32 hlasov       
Proti:     5 hlasov 
Zdržali sa:   13 hlasov     
Zmeny stanov tak, ako boli navrhnuté a zaslané členom 15.9.2016 so zapracovanými 
zmenami schválenými na tejto mimoriadnej výročnej členskej schôdzi, a ako sú 
uvedené v prílohe č. 2 tejto zápisnice boli schválené. 

 
O 19.08 zo schôdze odišla p. Renáta Geletová a splnomocnila p. Anitu Malákovú.  

 
Ad 10: 
P. Martina Hudcovicová prečítala svoje stanovisko k porušeniu chovateľského 
poriadku. Následne predniesol svoje stanovisko p. Jaroslav Vidra. P. Alena Vrbovská 
informovala, že predsedníctvo klubu po preskúmaní a prerokovaní porušenia 
chovateľského poriadku M.Hudcovicovou vo veci krytia sučky v niekoľkodňovom 
predstihu pred uchovnením a na základe vyjadrenia M. Hudcovicovej k tomuto 
porušeniu, s prihliadnutím na dlhoročnú obetavú prácu pre Klub Tibetskej dogy, 
dlhoročnú poctivú chovateľskú činnosť  a jednorazové neúmyselné pochybenie 
väčšinovo odsúhlasilo udelenie sankcie - "napomenutie". 
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Ad 11: 

P. Martina Hudcovicová prečítala podnet od členky klubu p. Anity Malákovej zaslaný 
predsedníctvu klubu dňa 29.2. 2016. Následne prečítala návrh svojej odpovede, ktorý 
zaslala predsedníctvu klubu 16.3.2016. V návrhu svojej odpovede uviedla, že 
vyšetrenie DBK je povinné od 20.9.2010, tak ako bolo oznámené na členskej schôdzi 
konanej dňa 18.9.2010. Požadované údaje o termíne bonitácie jednotlivých sučiek  
sú dostupné na web stránkach klubu v rubrike bonitácie. Chýbajúce údaje o DBK 
budú doplnené.  

P. Martina  Hudcovicová informovala, že výsledky DBK neboli uvedené na stránkach 
klubu u dvoch chovných jedincov, ktorí mali splnenú povinnosť vyšetrenia RTG DBK, 
ale ktorých majitelia si nepriali zverejnenie výsledku na stránkach klubu. Na podnet 
členky klubu boli majitelia týchto psov opätovne oslovení, súhlasili so zverejnením a 
výsledky boli na stránke dodatočne zverejnené. Mnohé kluby horšie výsledky DBK na 
stránkach neuvádzajú, je otázkou do diskusie, či každý klub si má sám určovať 
pravidlá, čo všetko sa môže alebo musí zverejňovať na stránkach klubu a mali by o 
tom rozhodnúť členovia klubu. 

V ďalšom podnete sa pani Maláková pýtala na to, či platby za kontroly vrhov sedia 
s počtom vrhov za celú existenciu klubu. Podľa starého chovateľského poriadku sa 
kontrola vrhu nevykonávala poradcovi chovu, takže poradca chovu poplatky za 
kontrolu svojho vrhu neplatil. P. Martina  Hudcovicová v súvislosti s tým informovala, 
že pri vzniku klubu a tvorbe jeho chovateľského poriadku sa ako poradca chovu 
vzdala väčšej časti poplatku za kontrolu vrhu v prospech klubu (v predošlom klube 
celý poplatok náležal poradcovi chovu) a sama navrhla do chovateľského poriadku, 
aby sa poradcovi chovu platilo len 20 eur na jeho cestovné náklady a zvyšok teda 30 
eur, aby sa platil na účet klubu. 

Nasledovala diskusia, vzhľadom na pokročilý čas členovia chceli prejsť k ďalšiemu 
bodu programu.

O 19.38 zo schôdze odišla pani Marta Čičmancová a splnomocnila pani Lucianu 
Hudcovicovú. 

 

Ad 12: 
P. Martina Hudcovicová predniesla návrh termínov klubových akcií na rok 2017: 
- Klubová výstava 19.3.2017 
- Klubové dni 17.-18.9.2017 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    35 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   15 hlasov     
Navrhované termíny klubových akcií na rok 2017 boli schválené. 
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Ad 13: 

Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba predniesol návrh na  predčasné voľby   
predsedníctva klubu. 

Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba dal o tomto návrhu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: 
Za:    33 hlasov       
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   17 hlasov     

Návrh na predčasné voľby  predsedníctva klubu bol schválený.

 

Ad 14: 
Pán 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 dvaja kandidáti: 
- pán Juraj Martinka 
- pán Jozef Kosiba 
Voľba predsedu klubu, kandidát pán Juraj Martinka                  - výsledky 
hlasovania: 
Za:    30 hlasov     
Proti:   0 hlasov     
Zdržali sa:  20 hlasov     
 
b) Do funkcie podpredsedu klubu boli navrhnutí dvaja kandidáti: 
- pán Jozef Kosiba 
- pani Martina Hudcovicová 
Voľba podpredsedu klubu, kandidát pán Jozef Kosiba - výsledky hlasovania: 
Za:    34 hlasov     
Proti:   0 hlasov     
Zdržali sa:  16 hlasov 
 
c) Do funkcie tajomníka - ekonóma klubu boli navrhnutí dvaja kandidáti: 
- pani Luciana Hudcovicová 
- pani Adriana Turčanová 
Voľba tajomníka - ekonóma klubu, kandidát pani Luciana Hudcovicová - výsledky 
hlasovania: 
Za:    32 hlasov     
Proti:   0 hlasov     
Zdržali sa:  18 hlasov 
 
d) Do funkcie hlavného poradcu chovu klubu boli navrhnutí dvaja kandidáti: 
- pani Martina Hudcovicová 
- pán Jaroslav Borkovič 
Voľba hlavného poradcu chovu klubu, kandidát pani Martina Hudcovicová - výsledky 
hlasovania: 
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Za:    32 hlasov     
Proti:   0 hlasov     
Zdržali sa:  18 hlasov 
 
e) Do funkcie tlačového referenta klubu bola navrhnutá p. Alena Vrbovská, ktorá sa 
kandidatúry vzdala a navrhla do funkcie tlačového referenta sl. Barboru Bohunickú. 
Voľba tlačového referenta klubu, kandidát slečna Barbora Bohunická - výsledky 
hlasovania: 
Za:    42 hlasov     
Proti:   0 hlasov     
Zdržali sa:  8 hlasov 
 
Mimoriadna výročná členská schôdza zvolila: 
a)  pána Juraja Martinku do funkcie predsedu klubu; 
b) pána Jozefa Kosibu do funkcie podpredsedu klubu;  
c) pani Lucianu Hudcovicovú do funkcie tajomníka – ekonóma klubu; 
d) pani Martinu Hudcovicovú do funkcie hlavného poradcu chovu klubu;  
e) slečnu Barboru Bohunickú do funkcie tlačového referenta klubu;  
 
a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. 
 
Po voľbách predsedníctva bolo doplnené  v bode 1.2 stanov ako sídlo združenia 
miesto trvalého pobytu nového predsedu klubu. Nové znenie bodu 1.2 teda je: 
„1.2 Sídlom združenia je miesto trvalého pobytu predsedu klubu: Podhorie 281, 
01318 Lietava.“ 
 
Keďže jeden člen Kontrolnej a revíznej komisie bol zvolený za člena predsedníctva, 
pristúpilo sa s jeho súhlasom a súhlasom ostatných dvoch členov Kontrolnej 
a revíznej komisie k voľbe členov Kontrolnej a revíznej komisie: 
Za členov Kontrolnej a revíznej komisie boli navrhnutí kandidáti: 
- pani Andrea Blahová 
- pán Jaroslav Borkovič 
- pani Viera Lacková 
Voľba členov Kontrolnej a revíznej komisie - výsledky hlasovania: 
kandidát pani Andrea Blahová    
Za:    31 hlasov     
Proti:   0 hlasov     
Zdržali sa:  19 hlasov    
kandidát pán Jaroslav Borkovič    
Za:    41 hlasov     
Proti:   0 hlasov     
Zdržali sa:  9 hlasov 
kandidát pani Viera Lacková    
Za:    37 hlasov     
Proti:   0 hlasov     
Zdržali sa:  13 hlasov 
 
Mimoriadna výročná členská schôdza zvolila za členov Kontrolnej a revíznej komisie: 
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- pani Andreu Blahovú, 
- pána Jaroslava Borkoviča, 
- pani Vieru Lackovú 
a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. 
 
Podpredseda klubu 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 15: 
 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba prečítal list od p. Evy Čillíkovej, v ktorom vyjadrila 
svoj názor na návrh zmien stanov a doterajšiu činnosť predsedníctva  klubu. 
Následne p. Alena Vrbovská prečítala list od p. Andrei Lennartz a ďalších 19 členov 
klubu, v ktorom vyjadrili svoj názor na činnosť predsedníčky klubu p. Adriany 
Turčanovej. P. Martina Hudcovicová prečítala list od pani Andrei Lennartz, v ktorom 
pani Lennartz vyslovila rozhorčenie nad tým, že predsedníčka klubu poslala mail zo 
dňa 21.9.2016 len niektorým členom klubu.  
P. Jozef Anovčin navrhol zníženie poplatku za bonitáciu. Predsedníctvo klubu sa bude 
týmto návrhom zaoberať. 

 
Ad 16: 
 
Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba vyzval zúčastnených na diskusiu. Prítomní 
členovia nemali už žiadne ďalšie príspevky do diskusie.  

 
Ad 17: 
 
Vzhľadom k tomu, že program mimoriadnej výročnej členskej schôdze sa vyčerpal,  
podpredseda klubu p. Jozef Kosiba poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 
mimoriadnej výročnej členskej schôdze ukončil o 20.30 hodine. 
 
V Mošovciach, dňa 24.9.201  zapísala Lenka Adámková. 
 
 
_____________________________   ___________________________ 

Jana Tesáková     Luciana Hudcovicová           
    overovateľka                overovateľka 
 
 
_____________________________    

Juraj Martinka              
predseda klubu 

 
Prílohy: 
1. Prezenčná listina so splnomocneniami 
2. Úplné znenie stanov občianskeho združenia Klub tibetskej dogy v znení 
Dodatku č. 1 zo dňa 22.2.2009 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 24.9.2016 


