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 Klub tibetskej dogy 
Dolné Orešany 156, 919 02 Dolné Orešany 

 

 
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze občianskeho združenia  

Klub tibetskej dogy (ďalej len „Združenie“) 
 
Miesto konania:  Krajné 
Čas konania:  dňa 19.03. 2016 o 14.00 hod. 
Prítomní:   Podľa listiny prítomných (Príloha č. 1) – 19 riadnych členov a 14 
mimoriadnych členov 
 
Program výročnej členskej schôdze: 

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa 
2. Schválenie programu 
3. Podnety z FB stránky a diskusia k FB stránke 
4. Diskusia k Chovateľskému poriadku 
5. Diskusia k návrhu viacerých poradcov chovu 
6. Diskusia k Stanovám 
7. Diskusia k návrhu funkcie poradcu predsedníctva 
8. Sťažnosť 
9. Iné 
10. Záver 

 
Ad 1: Predseda klubu p. Adriana Turčanová privítala prítomných a otvorila zasadanie 
mimoriadnej členskej schôdze Združenia. Skonštatovala, že mimoriadna členská 
schôdza bola zvolaná v súlade so stanovami združenia a členská schôdza je 
uznášaniaschopná. Následne predniesla návrh na voľbu p. Lenky Adámkovej za 
zapisovateľa, o návrhu nechala hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   33 hlasov 
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:    0 hlasov 
 
Následne predniesla návrh na voľbu p. Luciany  Hudcovicovej  za overovateľa,  o 
návrhu dala hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
Za:   33 hlasov 
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:    0 hlasov 
 
Mimoriadna členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 1: 
 
Mimoriadna členská schôdza volí za zapisovateľa p. Lenku Adámkovú a za 
overovateľa zápisnice p. Lucianu Hudcovicovú. 
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Ad 2: Predseda klubu p. Adriana Turčanová oboznámila prítomných s programom 
mimoriadnej členskej schôdze,  následne predniesla návrh na schválenie programu. 
O návrhu nechala hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   33 hlasov 
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:    0 hlasov 
 
Mimoriadna členská schôdza prijala toto Uznesenie č. 2: 
 
Mimoriadna členská schôdza schvaľuje program mimoriadnej členskej 
schôdze. 
 

 
Ad 3: Predseda klubu p. Adriana Turčanová predniesla návrh, či sa mimoriadna 
členská schôdza bude zaoberať anonymnými podnetmi na facebookovej stránke 
klubu. O návrhu nechala hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:      0 hlasov 
Proti:    27 hlasov 
Zdržali sa:     6 hlasov 
 
Predseda klubu p. Adriana Turčanová predniesla návrh, či majú členovia klubu 
záujem o existenciu oficiálnej facebookovej stránky klubu a o návrhu dala hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:      0 hlasov 
Proti:    21 hlasov 
Zdržali sa:     6 hlasov 
Nehlasovali:    6 členov 
 
Mimoriadna členská schôdza  prijala toto Uznesenie č. 3: 
 
Mimoriadna členská schôdza rozhodla o tom, že sa anonymnými podnetmi na 
facebookovej stránke klubu nebude zaoberať a súčasne rozhodla o zrušení 
facebookovej stránky klubu. Predseda klubu p. Adriana Turčanová 
informovala, že nakoľko je jedným z administrátorov facebookovej stránky 
klubu, postará sa o jej zrušenie.  
 

 
Ad 4: Predseda klubu p. Adriana Turčanová otvorila diskusiu k chovateľskému 
poriadku. P. Hana Pauchová vzniesla námietku, prečo je test činnosti štítnej žľazy 
zapracovaný v chovateľskom poriadku ako povinný, keď nie je jednoznačne 
dokázané, že hypotyreóza je geneticky podmienená a vylúčenie jedincov kvôli štítnej 
žľaze môže viesť k oslabeniu genofondu. S týmto názorom súhlasil aj p. René 
Hlavatý a p. Juraj Martinka. Následne sa rozprúdila diskusia o probléme hypotyreózy, 
jej vzniku, výskyte a diagnostikovaní.  
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Ďalšia diskusia sa rozprúdila ohľadne merania výšky psov pri bonitácii. Predseda 
klubu p. Adriana Turčanová predniesla návrh, aby sa pri bonitácii merala výška 
jednotlivcov a o návrhu dala hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   33 hlasov 
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:    0 hlasov 
 
Mimoriadna členská schôdza  prijala toto Uznesenie č. 4: 
 
Mimoriadna členská schôdza rozhodla o tom, že sa pri bonitácii bude merať 
výška psov. 
 
Predseda klubu p. Adriana Turčanová predniesla návrh, či testy na činnosť štítnej 
žľazy majú byť povinné, tak ako je uvedené v chovateľskom poriadku a dala o návrhu 
hlasovať. Hlasovali len členovia klubu zo SR (riadni členovia), zahraniční členovia 
klubu (mimoriadni členovia) sa vzdali hlasovacieho práva ohľadne tohto návrhu.  
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   15 hlasov 
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:    3 hlasov 
Nehlasoval:     1 člen 
 
Mimoriadna členská schôdza  prijala toto Uznesenie č. 5: 
 
Mimoriadna členská schôdza rozhodla o tom, že testy na činnosť štítnej žľazy 
sú povinné tak, ako sú uvedené v chovateľskom poriadku. 
 
Týmto bola diskusia k chovateľskému poriadku uzavretá a prítomní členovia klubu 
boli vyzvaní, aby ďalšie pripomienky k chovateľskému poriadku zasielali na výbor 
klubu. 
 

 
Ad 5: Predseda klubu p. Adriana Turčanová predniesla návrh, aby bola zriadená 
funkcia regionálneho poradcu chovu. O návrhu dala hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   19 hlasov 
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:   12 hlasov 
Nehlasovali:     2 členovia 
 
Mimoriadna členská schôdza  prijala toto Uznesenie č. 6: 
 
Mimoriadna členská schôdza rozhodla o tom, že bude zriadená funkcia 
regionálneho poradcu chovu. 
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Následne bola diskusia o  náplni práce a kompetenciách  regionálneho poradcu 
chovu. Predseda klubu p. Adriana Turčanová predniesla návrh členov, aby 
regionálny poradca chovu bol podriadený hlavnému poradcovi chovu, aby mal 
rovnakú náplň práce ako hlavný poradca, aj  rovnaké právomoci, avšak regionálny 
poradca chovu nebude súčasťou predsedníctva  klubu. Súvisiacu agendu naďalej 
povedie hlavný poradca. 
O návrhu dala hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
Za:   22 hlasov 
Proti:     0 hlas 
Zdržali sa:    9 hlasov 
Nehlasovali:    2 hlasy 
 
Mimoriadna členská schôdza  prijala toto Uznesenie č. 7: 
 
Mimoriadna členská schôdza rozhodla o tom, že regionálny poradca chovu 
bude podriadený hlavnému poradcovi chovu, bude mať rovnakú náplň práce 
ako hlavný poradca, aj  rovnaké právomoci, avšak regionálny poradca chovu 
nebude súčasťou predsedníctva  klubu. Súvisiacu agendu naďalej povedie 
hlavný poradca chovu. 
 

 
Ad 6: V rámci diskusie k stanovám predniesol p. Čestmír Malec podnet, aby mali 
mimoriadni členovia klubu (zo zahraničia) rovnaké právo voliť do orgánov klubu, ako 
majú riadni členovia (zo SR). Tento podnet na zmenu stanov bol zaslaný 
predsedníctvu klubu aj písomne. P. Jozef Anovčin navrhol, aby predsedníctvo klubu 
zapracovalo do stanov právo mimoriadnych členov hlasovať vo voľbách do orgánov 
klubu. Informoval, že právo voľby do orgánov klubu je v iných kluboch rovnaké pre 
všetkých členov, teda pre členov zo SR aj zo zahraničia. Predseda klubu p. Adriana 
Turčanová následne dala návrh, aby predsedníctvo  klubu zapracovalo do stanov  
zrovnoprávnenie všetkých členov (riadnych i mimoriadnych) pri hlasovaní vo voľbách 
do orgánov klubu pokiaľ to zákony SR nezakazujú. O návrhu dala hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania: 
Za:   24 hlasov 
Proti:     0 hlasov 
Zdržali sa:    5 hlasov 
Nehlasovali:    4 členovia 
 
Mimoriadna členská schôdza  prijala toto Uznesenie č. 8: 
 
Mimoriadna členská schôdza rozhodla o tom, že pokiaľ to zákony SR 
nezakazujú, predsedníctvo klubu zapracuje do stanov klubu zrovnoprávnenie 
riadnych a mimoriadnych členov pri hlasovaní vo voľbách do orgánov klubu. 
Termín: do konania jesennej členskej schôdze v septembri 2016 
 
V ďalšej diskusii tajomník klubu p. Andrea Blahová informovala o problematickej 
komunikácii a spolupráci s predsedom klubu a vzhľadom k tomu, ako aj k potrebe 
prepracovania stanov klubu, podala návrh na zvolanie mimoriadnej výročnej členskej 
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schôdze v termíne konania jesenných klubových dní 2016. O návrhu hlasovalo 
predsedníctvo klubu. 
 

Výsledky hlasovania: 
Za:    3 hlasy 
Proti:    0 hlasov 
Zdržali sa:   2 hlasy 
 
Predsedníctvo klubu schválilo zvolanie mimoriadnej výročnej členskej schôdze 
v termíne konania jesenných klubových dní 2016. 
 

 
Ad 7: Podpredseda klubu p. Jozef Kosiba informoval,  že funkcia poradcu výboru, 
o ktorej sa hlasovalo na poslednej výročnej členskej schôdzi zriadená nebola, 
nakoľko jej vytvorenie nebolo v súlade s platnými stanovami klubu.  P. Jaroslav  
Vidra o funkciu nemá záujem a funkcia neexistuje. 
 

 
Ad 8: Následne podpredseda klubu p. Jozef Kosiba prečítal sťažnosť p. Stanislava  
Trůbla. Predsedníctvo klubu sťažnosť prešetrilo a zaslalo pánovi Trůblovi písomnú 
odpoveď.   
 

 
Ad 9: Predseda klubu p. Adriana Tučanová informovala  o porušení chovateľského 
poriadku poradcom chovu p. Martinou Hudcovicovou. Výbor bol poverený 
prešetrením tejto záležitosti a vyvodením dôsledkov  na jesennej mimoriadnej 
výročnej členskej schôdzi. 
 
P. Jozef Anovčin dal návrh, aby na výstavy boli vyberaní rozhodcovia zo zahraničia. 
Predsedníctvo sa bude snažiť vyjsť v ústrety a pokiaľ to ekonomická situácia klubu 
dovolí, budú pozývaní rozhodcovia zo zahraničia. 
 

 
Ad 10: Predseda klubu p. Adriana Turčanová schôdzu ukončila o 18:00 hod. 
 

 

 

 

 
V Krajnom,  dňa 19.03. 2016  zapísal: Ing. Lenka Adámková 
 
 
 
 
 
 
Ing. Adriana Turčanová     Ing. Luciana Hudcovicová 
predseda združenia     overovateľ     
 


