
Klub tibetskej dogy
Dolné Orešany 156, 919 02 Dolné Orešany

Zápisnica z výro nej lenskej schôdze ob ianskeho združenia č č č
Klub tibetskej dogy (ďalej len „Združenie“)

Miesto konania: Skalka pri Kremnici
as konania: Č dňa 27.9.2014 o 17:45 hod.

Prítomní: Jaroslav Vidra, Jozef Kosiba, Alena Vrbovská, Martina 
Hudcovicová, Veronika Handzušová, Lenka Adámková, Juraj Paľko, Stanislav Trůbl, 
Lukáš Veselský, Eva Čillíková, Lucia Čelková, Viera Lacková, Dalibor Vojtaššák, 
Milan Pinter, Alena Nejedlá, Ivana Hrubá, René Hlavatý
Ospravedlnení: Andrea Blahová

Program výro nej lenskej schôdze:č č
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti klubu, rok 2013
3. Správa o hospodárení, rok 2013 a správa kontrolnej a revíznej komisie, rok 

2013
4. Správa poradcu chovu, rok 2013
5. Správa tlačového referenta, rok 2013
6. Zmena chovateľského poriadku a zavedenie poplatkov pre nečlenov
7. Akcie klubu na rok 2015
8. Zmeny v podmienkach pre udeľovanie titulov klubových šampiónov 

a zavedenie nových titulov
9. Rôzne, diskusia
10. Záver

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

Ad 2: Pán Jaroslav Vidra oboznámil prítomných s činnosťou Združenia v roku 2013:

1. Dňa 17.03.2013 sa konala klubová výstava so zadávaním titulov CAC, CAJC, 
Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých a bonitácia. Posudzovateľom bol pán 
Tibor Havelka. Výstavy sa zúčastnilo 36 psíkov.

2. Dňa 20.7.2013 sa uskutočnil výlet Tibeťákov a ich majiteľov na Bradlo a kopec 
Hrombaba.

3. V dňoch 4.-6. októbra 2013 Klub tibetskej dogy zorganizoval náročnú 3 dňovú 
medzinárodnú akciu s  bohatým programom v priestoroch penziónu Galbov 
mlyn a spoločenskej haly vo Viničnom. 4.10.2014 sa uskutočnil druhý Svetový 
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kongres venovaný plemenu tibetská doga,  na  ktorý  boli  pozvaní  zaujímaví 
prednášajúci zo zahraničia. Išlo o výnimočnú príležitosť stretnúť a vypočuť si 
uznávaných  odborníkov,  rozhodcov  a chovateľov.  5.10.2013  sa  konala 
Európska výstava tibetských plemien „Tibet Dog Europe“ a bola otvorená pre 
plemená Do Khyi  (Tibetská doga) Lhasa apso, Shih-tzu, Tibetský španiel a 
Tibetský teriér. Výstavy sa celkove zúčastnilo spolu 151 psov. 6.10.2013 sa 
uskutočnila  tradičná  špeciálna  výstava  Klubu  tibetskej  dogy,  ktorej  sa 
zúčastnilo 59 tibetských dôg. 

4. V roku 2013 sa uskutočnili dve bonitácie.

Tiež informoval,  že v roku 2013 Združenie malo 94 členov a v roku 2014 má 88 
členov.

Ad  3:   Pani  Veronika  Handzušová  oboznámila  prítomných  s hospodárením 
Združenia v roku 2013:

Na začiatku účtovného obdobia roku 2013 majetok občianskeho združenia Klubu 
tibetskej dogy tvoril finančný majetok na bežnom bankovom účte vo výške 3.282,77 
€.
Na konci účtovného obdobia roku 2013 majetok združenia tvoril finančný majetok na 
bežnom bankovm účte vo výške 2.955,26 €.
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! 
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. 

V závere  pani  Veronika  Handzušová  poďakovala  tajomníkovi  –  ekonómovi  pani 
Andree Blahovej za jej prácu pre Združenie.

Ad  4:  Pani  Martina  Hudcovicová  podala  správu  poradcu  chovu  a oboznámila 
účastníkov so štatistikou chovu za obdobie 1.8.2013-30.6.2014:

Počet vydaných odporúčaní na párenie: 9
Počet uskutočnených krytí: 9
Počet vrhov: 5
Počet narodených šteniat: 26  (11 psov a 15 sučiek) 
Počet zbonitovaných psov: 10
Počet zbonitovaných súk: 5
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Ďalej  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  5:  Pani  Alena  Vrbovská  podala  správu  tlačového  referenta  a oboznámila 
účastníkov s nasledovným:

V roku 2013 aj 2014 bol vydaný klubový Spravodaj v počte cca 100 ks, plnofarebný. 
Zo  svetového  kongresu  tibetskej  dogy  vo  Viničnom  pri  Pezinku bol  uverejnený 
rozsiahly  článok v časopise Pes a  mačka,  ako aj  na webových  stránkach klubu. 
Plánujeme  vydať  do  konca  roka  2014  12  stranový  kalendár  na  rok  2015  s 
fotografiami psíkov našich členov, ktoré môžu posielať do konca novembra. Výber 
uskutoční  tentokrát  výbor,  v  budúcnosti  by  mohli členovia  hlasovať.  V priebehu 
budúceho  roka  sa  uskutoční  aj  fotosúťaž,  v ktorej  členovia  klubu  môžu  vyhrať 
zaujímavé ceny.
Pani  Vrboská vyzvala  členov,  aby sa osmelili  a zasielali  svoje príspevky,  námety 
a fotografie.

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. 

Ad 6: Pani Veronika Handzušová informovala prítomných, že výbor klubu na základe 
zmeny chovateľského poriadku SKJ rozhodol zmene chovateľského poriadku Klubu 
tibetskej  dogy  (nová  verzia  bude  zverejnená  na  stránkach  klubu)  a  o zavedení 
poplatkov spojených s chovom pre nečlenov klubu nasledovne:
bonitácia 100 Eur
odporúčanie na párenie 10 Eur
poplatok za kontrolu vrhu 60 Eur
náklady poradcovi chovu za kontrolu vrhu* 40 Eur
poplatok za odchované štence – pes** 50 Eur
poplatok za odchované štence – suka*** 5 Eur / šteňa
* kontrola vrhu je povinná aj pre nečlenov klubu!

**platí majiteľ psa po narodení aspoň 3 živých šteniat, ak sa jedná o psov držaných na Slovensku. V 
prípade párenia v zahraničí je majiteľ suky oslobodený od poplatku za psa.

*** platí majiteľ suky za každé šteňa zapísané v SPKP. Tento poplatok sa uhrádza bez ohľadu na 
poplatok Plemennej knihe za vystavené rodokmene.

Ad 7:  Pani  Martina Hudcovicová informovala o plánovaných akciách klubu v roku 
2015:

- 21.3.2015 sa uskutoční Klubová výstava a bonitácia, posudzovateľom bude 
pán Peter Šaranský. 

- Predbežný  termín  konania  klubových  dní  je  3.-4.10.2015,  posudzovateľom 
bude pán Primoz Peer zo Slovinska. 
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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 8: Pani Lenka Adámková informovala o zmenách v podmienkach pre udeľovanie 
titulov Klubový šampión, Klubový Junioršampión – nové podmienky budú zverejnené 
na web stránkach klubu a platné sú od 1.1.2015. Zavedený bol nový titul Klubový 
veterán šampión. Na klubových a špeciálnych výstavách KTD bude zadávaný nový 
titul Junior BOB – do súťaže nastupuje pes a suka, ktorí získali CAJC, vyberá sa prvý 
z nich.

Ad  9:  Pán  Jozef  Kosiba  vyzval  zúčastnených  na  diskusiu,  avšak  nikto  zo 
zúčastnených nepodal diskusný príspevok. 

Ad 10: Keďže sa program členskej schôdze Združenia vyčerpal, pán Vidra predseda 
Združenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie členskej schôdze ukončil.

V Skalke pri Kremnici, dňa 27.9.2014 zapísala Martina Hudcovicová.

_____________________________ ___________________________
predseda združenia Jaroslav Vidra overovateľ Jozef Kosiba
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