
 
 
 
 
 

Klub tibetskej dogy 
Dolné Orešany 156, 919 02 Dolné Orešany 

 
 

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

 
 

Miesto konania: penzión Univerzitka, Modra - Piesok 
Čas konania: 12.9.2015 o 17:00 hod. 
Prítomní:  
Riadni členovia : Borkovič Jaroslav, Gavallér Martin , Grega Ján, Hudcovicová 
Luciana, Hudcovicová Martina, Kosiba Jozef, Lacková Viera, Martinka Juraj, 
Radakovič Pavol, Turčanová Adriana, Vrbovská Alena, Vidra Jaroslav, Vojtaššák 
Dalibor 
Mimoriadni členovia : Kuchyňová Alena, Šustr Luděk, Veselský Lukáš, Brom František 
Hostia : Gregová Andrea, Grega Tobias, Slamka Alexander 
Ospravedlnení : Blahová Andrea, Paľko Juraj 

Program výročnej členskej schôdze: 

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa 
2. Schválenie programu 
3. Súhrnná správa o činnosti klubu v rokoch 2012 -2014 
4. Výročná správa – správa o hospodárení, rok 2014 
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie, rok 2014 
6. Správa poradcu chovu, sezóna 2014/2015 
7. Správa tlačového referenta, rok 2014 
8. Schválenie výročnej správy za rok 2014 
9. Voľba členov výboru na obdobie september 2015 – september 2018 
10. Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie na obdobie september 2015 – 
september 2018 
11. Termíny výstav v roku 2016. 
12. Iné 
13. Diskusia 
14. Záver 
 

 
 
Ad 1:  
Pán Jaroslav Vidra privítal prítomných a otvoril zasadanie výročnej členskej schôdze 
Združenia. Skonštatoval, že výročná členská schôdza bola zvolaná v súlade so 
stanovami združenia. 



Za zapisovateľa bola jednohlasne zvolená Adriana Turčanová a za overovateľa 
Luciana Hudcovicová. 

 
 
Ad 2:  
Program výročnej členskej schôdze bol jednohlasne schválený. 

 
 
Ad 3: 
Pani Martina Hudcovicová oboznámila prítomných s činnosťou Združenia v rokoch 
2012-2014: 
 
V roku 2012 klub zorganizoval nasledujúce klubové akcie:  
17.3. 2012 Klubovú výstavu v Mojmírovciach s bonitáciou, prihlásených bolo 42 
psíkov  
18.8.2012 bonitácia pri MVP v Bratislave  
2.6.2012 Výlet tibeťákov na vrch Čmeľok 
29.-30.9.2012 Klubové dni v Trusalovej: 29.9. Spoločenský večer, 30.9. Špeciálna 
výstava a bonitácia, na výstavu bolo prihlásených 42 psíkov 
Rok 2012 bol ukončený kladným hospodárskym výsledkom. 
 
V roku 2013 klub zorganizoval nasledujúce klubové akcie:  
17.3.2013 Klubová výstava a bonitácia v Mojmírovciach - prihlásených bolo 42 psíkov  
6.7.2013 bonitácia pri MVP vo Veľkej Ide  
20.7.2013 Výlet tibeťákov na Bradlo a Hrombabu 
4.10.2013 Svetový kongres venovaný plemenu tibetská doga vo Viničnom –Historicky 
druhý Svetový kongres venovaný plemenu tibetská doga sa konal dňa 4.10.2013 na 
Slovensku, v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom, neďaleko Pezinka. Organizácia pripadla 
slovenskému Klubu tibetskej dogy a hoci pre náš stále mladý klub bolo toto podujatie 
naozaj veľkou výzvou, našou snahou bolo pripraviť zaujímavý a hodnotný program. 
Kongres je totiž jedinečnou príležitosťou na stretnutie chovateľov, rozhodcov, 
priateľov plemena a výmenu informácií, skúseností a názorov, ako aj miestom na 
diskusiu a vytvorenie nových kontaktov a priateľstiev. Tibetská doga je staré 
pôvodné plemeno psa, ktorého chov má svoje úskalia, a preto sme sa snažili 
prednášky svetového kongresu zamerať na genetiku, zdravotné problémy, 
mechaniku pohybu, ale aj na zaujímavé informácie o tibetských dogách v krajine ich 
pôvodu – v Tibete. 
5.10.2013 TDE – Európska výstava tibetských plemien vo Viničnom – prihlásených 
bolo 151 psíkov všetkých tibetských plemien z celej Európy 
6.10.2013 Špeciálna výstava a bonitácia Klubu tibetskej dogy vo Viničnom – 
prihlásených bolo 59 psíkov. 
Združenie ukončilo rok 2013 kladným hospodárskym výsledkom. 
 
V roku 2014 klub zorganizoval nasledujúce klubové akcie:  
23.3. 2014 sa uskutočnila KV a bonitácia v Mojmírovciach – prihlásených bolo 36 
psíkov.  
5.7. 2014 bonitácia pri výstave psov vo Veľkej Ide  



27.-28.9.2014 Klubové dni s výstavou, bonitáciou, prednáškou a členskou schôdzou 
v Skalke pri Kremnici. Na výstavu bolo prihlásených 44 psíkov. 
Združenie ukončilo rok 2014 kladným hospodárskym výsledkom. 
 
 
V roku 2015 klub zorganizoval nasledujúce klubové akcie:  
21.3. 2015 Klubová výstava a bonitácia v Krajnom – prihlásených bolo 54 psíkov.  
12.-13.9.2015 Klubové dni so špeciálnou výstavou, bonitáciou, prednáškou 
a výročnou členskou schôdzou v Modre. Na výstavu bolo prihlásených 38 psíkov. 
 
Ku dňu 10.9.2015 má klub 90 členov, z toho 25 zo zahraničia. Záverom sa pani 
Hudcovicová M. poďakovala členom predsedníctva klubu, kontrolnej a revíznej 
komisii ako aj všetkým členom klubu, ktorí prispeli svojou obetavou prácou k 
úspešnej činnosti klubu za uvedené obdobie. 

 
 
Ad 4:  
Pani Martina Hudcovicová oboznámila prítomných so správou tajomníka - ekonóma 
pani Andrei Blahovej o hospodárení Združenia v roku 2014: 
 
PRÍJMY:  

 
VÝDAVKY:  

 členské príspevky + zápisné     2 225,00    poštovné        119,80    
výstavné poplatky + platby za 
guláše    1 274,50    

pos.listy, kartičky,  členské 
známky        214,60    

bonitačné poplatky        400,00    kanc.potreby           9,07    

poplatky za kontrolu vrhu        120,00    web stránka          88,34    

príspevky SPZ        200,00    ceny, poháre        411,88    

úroky z banky           0,22    
prenájom priestorov, 
ubytovanie, zapisovanie       427,80    

iné (platba za katalóg svetový 
kongres)          55,00    občerstvenie,  guláše        987,99    

 
    4 274,72    výdavky na rozhodcov        438,85    

  
výdavky na dopravu       216,00    

  
poplatky za vedenie účtu        127,15    

  
tlač spravodaja        370,54    

  
iné (bonitácia Veľká Ida)        143,86    

   
    3 555,88    

 
Občianske združenie nemalo k 31.12.2014 žiadne zásoby, záväzky a úvery.  
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým darcom a prispievateľom za ich pomoc. 
Svojou aktivitou nám pomáhajú plniť ciele a poslanie občianskeho združenia 
vytváraním materiálneho a finančného zázemia. 
Ďakujeme!  

 
 
Ad 5: 
Kontrolná a revízna komisia potvrdzuje 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 2014. 
V závere pani Martina Hudcovicová poďakovala tajomníkovi – ekonómovi pani Andrei 
Blahovej za jej prácu pre Združenie. 

 
 
Ad 6:  
Pani Martina Hudcovicová podala správu poradcu chovu a oboznámila účastníkov so 
štatistikou chovu za obdobie 1.8.2014-30.6.2015: 
 
Počet vydaných odporúčaní na párenie:   7 
Počet uskutočnených krytí:    7 
Počet vrhov:       6 
Počet narodených šteniat:    43 (17 psov a 26 sučiek) 
Počet zbonitovaných psov:    7 
Počet zbonitovaných súk:     3 
 
Ďalej opäť informovala o tom, že sa zvyšuje počet prípadov produkcie šteniat bez 
preukazu pôvodu ako aj predaj šteniat cez výkup. Obe konania sú v rozpore s 
chovateľským poriadkom FCI, SKJ, SPZ a Klubu tibetskej dogy a osobe, ktorá tak 
koná bude okamžite a natrvalo ukončené členstvo v klube a dostane zákaz chovu.  

 
 
Ad 7:  
Pani Alena Vrbovská podala správu tlačového referenta a oboznámila účastníkov s 
nasledovným: 
 
Zo svetového kongresu tibetskej dogy vo Viničnom pri Pezinku bol uverejnený 
rozsiahly článok v časopise Pes a mačka, ako aj na webových stránkach klubu. 
Koncom roka bol vydaný farebný 12 stranový Klubový kalendár na rok 2015 formátu 
A4 s fotografiami psíkov členov klubu a následne bol zaslaný všetkým jeho členom.  
Plánujeme vydať do konca roka 2015 dvanásťstranový kalendár (pravdepodobne 
formátu A3) na rok 2016 s fotografiami psíkov našich členov, ktoré môžu posielať do 
15.9 2015.  Následne od 20.9.2015 budú fotografie  zverejnené v galérii na 
internete. Každý člen klubu môže hlasovať tak, že si vyberie 15 fotografií, ktoré sa 
mu najviac páčia a pošle ich ČÍSLA mailom na klubovú adresu: 
klubdokhyi@gmail.com. Hlasovanie bude ukončené 11.10.2015 a  vyhodnotené na 
stránkach klubu.  
 
Pani Vrbovská poďakovala aktívnym prispievateľom do jedenkrát ročne vydávaného 
Klubového spravodaja a zároveň opäť vyzvala členov, aby zasielali svoje zážitky 
a fotografie so psíkmi na uverejnenie.   
 
Pani Vrbovská vyzvala členov na organizovanie výletov ako neformálnych stretnutí 
v prírode podľa chuti, vôle a návrhu členov Združenia. 
 
Pani Vrbovská a celý výbor poďakovali pani Lenke Adámkovej za to, že svedomito a 
veľmi iniciatívne zabezpečuje web stránku Združenia ako aj krásne ceny na výstavy.  

 

mailto:klubdokhyi@gmail.com


Ad 8:  
Výročná správa Združenia za rok 2014 bola jednomyseľne schválená. 

 
Ad 9: 
Na začiatku sa predseda Združenia pán Jaroslav Vidra poďakoval členom výboru a 
členom kontrolnej a revíznej komisie za obetavú prácu pre občianske združenie Klub 
tibetskej dogy v období rokov 2012-2014 a oznámil koniec ich funkčného obdobia. 
Následne vyzval prítomných členov klubu k návrhom kandidátov do jednotlivých 
funkcií výboru klubu na obdobie september 2015 – september 2018. 
 
a) Pán Vidra predniesol návrh na zvolenie Adriany Turčanovej do funkcie predsedu 
Združenia; 
Pán Kosiba predniesol návrh na zvolenie pána Jaroslava Vidru do funkcie predsedu 
Združenia 
 
b) Pán Vidra predniesol návrh na zvolenie pána Jozefa Kosibu do funkcie 
podpredsedu Združenia;  
 
c) Pán Vidra predniesol návrh na zvolenie pani Andrey Blahovej do funkcie tajomník – 
ekonóm Združenia; 
 
d) Pán Vidra predniesol návrh na zvolenie pani Martiny Hudcovicovej do funkcie 
poradcu chovu Združenia;  
 
e) Pani Hudcovicová predniesla návrh na zvolenie pani Aleny Vrbovskej do funkcie 
tlačového referenta Združenia;  
 
Výsledky hlasovania: 
 
a) Voľba predsedu združenia, kandidáti pán Jaroslav Vidra a pani Adriana Turčanová 
Výsledky hlasovania: 
kandidát pán Jaroslav Vidra   kandidát pani Adriana Turčanová 
Za:    4 hlasy    Za:   7 hlasov 
Proti:   0 hlasov    Proti:  0 hlasov 
Zdržali sa:  9 hlasov    Zdržali sa:  6 hlasov 
 
b) Voľba podpredsedu, kandidát pán Jozef Kosiba 
Výsledky hlasovania: 
Za:    9 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržali sa:  4 hlasy 
 
c) Voľba tajomníka - ekonóma, kandidát pani Andrea Blahová 
Výsledky hlasovania: 
Za:   11 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržali sa:  2 hlasy 
 



d) Voľba poradcu chovu, kandidát pani Martina Hudcovicová  
Výsledky hlasovania: 
Za:   9 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržali sa:  4 hlasy 
 
e) Voľba tlačového referenta, kandidát pani Alena Vrbovská  
Výsledky hlasovania: 
Za:   10 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržali sa:   3 hlasy 
 
Výročná členská schôdza schvaľuje Uznesenie č. 9. 
 
Výročná členská schôdza zvolila: 
a)  pani Adrianu Turčanovú do funkcie predsedu Združenia; 
b) pána Jozefa Kosibu do funkcie podpredsedu Združenia;  
c) pani Andreu Blahovú do funkcie tajomník – ekonóm Združenia; 
d) pani Martinu Hudcovicovú do funkcie poradcu chovu Združenia;  
e) pani Alenu Vrbovskú do funkcie tlačového referenta Združenia;  
 
a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. 

 
 
Ad 10: 
P. Vidra vyzval prítomých členov klubu k návrhom kandidátov do kontrolnej 
a revíznej komisie na na obdobie september 2015 – september 2018. 
 
Pani Martina Hudcovicová predniesla návrh na zvolenie: 
a) pani Vierky Lackovej do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie;  
 
b) pána Jaroslava Borkoviča do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie; 
 
c) pani Luciany Hudcovicovej do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie; 
 
Výsledky hlasovania: 
 
a) Voľba člena kontrolnej a revíznej komisie, kandidát pani Vierka Lacková 
Výsledky hlasovania: 
Za:    11 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržali sa:   2 hlasy 
 
b) Voľba člena kontrolnej a revíznej komisie, kandidát pán Jaroslav Borkovič 
Výsledky hlasovania: 
Za:    10 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržali sa:   3 hlasy 



c) Voľba člena kontrolnej a revíznej komisie, kandidát pani Luciana Hudcovicová 
Výsledky hlasovania: 
Za:   10 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržali sa:  3 hlasy 
 
Výročná členská schôdza schvaľuje Uznesenie č. 10: 
 
Výročná členská schôdza zvolila: 
 
a) pani Vierku Lackovú do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie; 
b) pána Jaroslava Borkoviča  do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie; 
c) pani Lucianu Hudcovicovú do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie; 
 
a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. 

 
 
Ad 11:  
Pani Martina Hudcovicová informovala o plánovaných akciách klubu v roku 2016: 
Klubová výstava sa uskutoční 20.3.2016, pozvanie posudzovať prijala pani Simona 
Jemeleková z Českej republiky. Miesto konania bude upresnené. 
Jesenné klubové dni sa uskutočnia v septembri 2016, bližšie informácie budú 
upresnené. Pani Martina Hudcovicová vyzvala prítomných na podávanie návrhov na 
možné miesta konania výstav a klubových dní. Výbor návrhy vyhodnotí a členovia 
budú o akciách klubu včas informovaní prostredníctvom klubovej web stránky a e-
mailom.  

 
 
Ad 12:  
Pán Jozef Kosiba navrhol zriadenie funkcie poradca výboru s kandidátom Jaroslavom 
Vidrom. 
 
Výsledky hlasovania za vytvorenie funkcie poradca výboru: 
 
Za:   11 hlasov 
Proti:   1 hlasov 
Zdržali sa:  1 hlas 
 
Pán Jozef Kosiba predniesol návrh na zvolenie Jaroslava Vidru ako poradcu výboru. 
 
Výsledky hlasovania: 
 
Za:   12 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržali sa:  1 hlas 
 
 
 



Výročná členská schôdza schvaľuje Uznesenie č. 11: 
 
Výročná členská schôdza schválila vytvorenie funkcie poradca výboru a zvolila: 
 
a) pána Jaroslava Vidru do funkcie poradca výboru; 

 
 
Ad 13:  
Pán Jozef Kosiba vyzval zúčastnených na diskusiu, padol návrh na zmenu banky OZ 
pre vysoké náklady za vedenie účtu v Slovenskej Sporiteľni. 
 
Keďže sa program výročnej členskej schôdze Združenia vyčerpal, pán Vidra 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie výročnej členskej schôdze ukončil. 
 
V Modre, dňa 12.9.2015 zapísala Adriana Turčanová. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   ___________________________ 

Adriana Turčanová    Luciana Hudcovicová           
     predseda klubu                    overovateľ 

 
 
 
 

Keďže sa zapisovateľka stala novo zvolenou predsedníčkou klubu, zápisnicu z 
výročnej členskej schôdze podpisuje aj podpredseda klubu. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    
              Jozef Kosiba     
 podpredseda klubu  


