
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: Stará Turá – Dubník 
as konania: Č dňa 18.02.2012 o 11.00 hod.

Prítomní: Podľa listiny prítomných (Príloha č. 1)

Program výro nej lenskej schôdze:č č
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa
2. Schválenie programu
3. Súhrnná správa o činnosti klubu v rokoch 2009 -2011
4. Výročná správa – správa o hospodárení, rok 2011
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie, rok 2011
6. Správa poradcu chovu, rok 2011
7. Správa tlačového referenta, rok 2011
8. Schválenie výročnej správy za rok 2011
9. Voľba členov výboru na roky 2012-2014  
10. Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie na roky 2012-2014
11. Termíny výstav v roku 2013. 
12. Informácia o delegovaní predsedu alebo podpredsedu Združenia na smen 

SPZ.
13. Zmena ternímu konania výročných členských schôdzí.
14. Záver

Ad 1: Predseda klubu pán Vidra privítal  prítomných a  otvoril  zasadanie  členskej 
schôdze Združenia. Skonštatoval, že výročná členská schôdza bola zvolaná v súlade 
so  stanovami  združenia,  členská  schôdza  je  uznášaniaschopná.  Následne 
predniesol  návrh  na voľbu p.  Hudcovicovej  M.  za  zapisovateľa,  o  návrhu nechal 
hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

Následne predniesol návrh na voľbu p. Kõrmendyovej za overovateľa, o návrhu 
nechal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

Členská schôdza prijala toto Uznesenie . 1:č
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Výro ná  lenská  schôdza  volí  za  zapisovate a  p.  Hudcovicovú  M.  ač č ľ  za 
overovate a zápisnice p. Kõrmendyovú.ľ

Ad 2: Pán Vidra oboznámil prítomných s programom výročnej členskej schôdze, dal 
priestor pre návrhy účastníkov na doplnenie bodov programu a následne predniesol 
návrh na schválenie programu. O návrhu nechal hlasovať.

Výsledky hlasovania:
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto Uznesenie . 2:č

Výro ná lenská schôdza schva uje program lenskej schôdze.č č ľ č

Ad 3: Pán Vidra oboznámil prítomných s činnosťou Združenia v rokoch 2009-2011: 

     Takto pred tromi rokmi 22.2.2009 bolo ustanovujúcou členskou schôdzou 
založené občianske združenie – Klub tibetskej dogy s cieľom podporovať chov 
a rozvoj plemena tibetská doga. 

Zakladajúcej členskej schôdze sa zúčastnilo 18 budúcich členov klubu. Napriek 
tomu, že plemeno Tibetská doga patrí stále medzi málopočetné plemeno, klub mal 
ku koncu roku 2009 70 členov z toho 10 zo zahraničia.

V roku 2009 klub zorganizoval nasledujúce klubové akcie:

22.3. 2009 Klubovú výstavu v Mojmírovciach  s bonitáciou, prihlásených bolo 33 
psíkov

30.5. 2009 bonitácia pri výstave v Banskej Bystrici 

17.6. 2009 bonitácia pri výstave v Nitre

21.6.2009  1. Výlet tibeťákov na zrúcaninu hradu Tematín

12.7. 2009 bonitácia pri výstave v Prešove

3. a 4. 10.2009 Klubovú výstavu a schôdzu v areáli Kamenný Mlyn – klubové dni boli 
venované aj niekoľkým odborným prednáškam a krátkemu kurzu správneho 
vystavovania psíka.

Rok 2009 bol ukončený kladným hospodárskym výsledkom a potvrdil 
životaschopnosť a správne rozhodnutie členov založiť samostatný klub Tibetskej 
dogy.
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V roku 2010 klub zorganizoval nasledujúce klubové akcie:

20.3.2010 klubová výstava a bonitácia v Mojmírovciach  - prihlásených bolo 28 
psíkov

29.5.2010 2. Výlet tibeťákov k ruinám kláštora sv. Kataríny v Malých Karpatoch

18. a 19. 9. 2010 Klubové dni s výstavou a bonitáciou v Trusalovej pri Martine. Dňa 
18. 9. sa uskutočnila klubová schôdza. Klubové dni boli venované prednáške 
výchove a vystavovaniu psíkov. Večer patril výbornému jedlu a posedeniu pri ohníku.

Na druhý deň 19.9. sa výstavy zúčastnilo až 68 psíkov.

Ku koncu roku 2010 mal klub 91 členov, z toho 15 zo zahraničia. Klub ukončil rok 
s kladným hospodárskym výsledkom.

19.3. sa uskutočnila KV a bonitácia v Mojmírovciach – prihlásených bolo 41 psov.

7.5. 3. Výlet tibeťákov  na Veĺkú Homoľu

24.7. bonitácia psov pri výstave psov vo Veľkej Ide

1.-2.10. Tradičné klubové dni s výstavou a bonitáciou v Kamennom mlyne. V sobotu 
sa uskutočnili súťaže pre psíkov a ich majiteľov, po ktorých nasledovala členská 
schôdza. Večer patril tradične opekačke a príjemnému posedeniu.

Na druhý deň sa konala KV a bonitácia.  – prihlásených 58 psov.

10.12. sa uskutočnil už 4. Výlet tibeťákov – tento krát na Veľkú Javorinu

Ku koncu roku 2011 mal klub 89 členov, z toho 16 zo zahraničia.

     Záverom by som rád poďakoval členom výboru, revíznej a hospodárskej komisii 
ako aj všetkým členom klubu, ktorí prispeli svojou obetavou prácou k úspešnej 
činnosti klubu za prvé 3 roky svojej existencie.

Ad  4:   Pani  Veronika  Handzušová  oboznámila  prítomných  s hospodárením 
Združenia v roku 2011 :

Na začiatku účtovného obdobia roku 2011 majetok združenia tvoril finančný majetok 
v  pokladni  a  na  bežnom  účte vo  výške:   2.895,17  €  Občianske  združenie  k 
01.01.2011  nemalo  žiadne  zásoby,  záväzky  a  úvery.  Pohľadávky  predstavovali 
hodnotu 40,00 €.
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Na konci účtovného obdobia roku 2011 majetok združenia tvoril finančný majetok v 
pokladni a na bežnom účte: 2.889,74 € Občianske združenie k 31.12.2011 nemalo 
žiadne zásoby, záväzky a úvery. Pohľadávky predstavujú hodnotu 42,00 €. 

Do roku 2012 bude občianske združenie vstupovať s finančným majetkom vo výške 
2.889,74 €.
 
V priebehu roka celkové príjmy predstavovali 4.225,02 € v nasledovnej štruktúre:

Príjmy Rok 
2009

Rok
 2010

Rok
2011

 Členské príspevky     1 420,00 €     1 640,00 €     1500,00 €
 Výstavné poplatky     1 603,00 €     1 830,00 €     1 983,00 € 
 Bonitačné poplatky        460,00 €        380,00 €     480,00 €
 Príjmy z inzercie          30,00 €          90,00 €          30,00 €  
 Poplatky za kontrolu vrhu          30,00 €          30,00 €              180,0

0 €  
 Kreditné úroky           0,70 €           2,21 €           2,02 €  
 Dary        391,50 €     751,24 €          50,00 €  
 Celkom   3 935,20 €   4 723,45 € 4 225,02 € 

Pani Veronika Handzušová sa poďakovala všetkým darcom a prispievateľom za ich 
pomoc. 

Na svoju činnosť vynaložilo občianske združenie v priebehu roka 2011 výdavky vo 
výške 4.364,95 € v nasledovnej štruktúre:

Výdaje Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
 Bankové poplatky          81,95 €          94,68 €          98,94 € 
 Poštovné        118,33 €        71,20 €        88,67 € 
 Posudkové listy, karty ...        158,28 €        203,53 €        254,60 € 
 Kancelárske potreby        109,79 €        29,35 €        415,93 € 
 Web stránka          86,01 €        333,90 €        97,94 € 
 Ceny, poháre        401,65 €       1 275,43 €       518,35 € 
 Daň z úroku           0,09 €           0,37 €           0,34 € 
 Nájomné        174,20 €        100,00 €        0,00 € 
 Občerstvenie        762,91 €        959,95 €        873,25 € 
 Rozhodca        292,11 €        435,21 €        1 367,35 € 
 Odborná činnosť          0,00 €          0,00 €         581,41 € 
 Celkom   2 185,32 €   3 468,37 €   4 364,95 € 

Ďalej skonštatovala, že všetky výdavky boli viazané na cieľ 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.
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Ad 5: Pani Veronika Handzušová podala správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 
2011 a oboznámila účastníkov s nasledovným:

Kontrolná  a revízna  komisia  informovala,  že  odsúhlasila  účtovnú  závierku  za  rok 
2011.

Kontrolná a revízna komisia upozornila na znížený rozpočet klubu na rok 2012. V 
súvislosti s tým vyjadrila obavy, či organizovanie klubových dní v Prešove nebude 
stratové, a tým neprehĺbi deficit klubu, nakoľko sa viacerí členovia nechali počuť, že 
kvôli  vzdialenosti  sa  klubových  dní  nezúčastnia.  Pani  Handzušová  vyzvala 
prítomných k diskusii k danej otázke a výsledkom bol návrh uskutočniť medzi členmi 
klubu anketu o mieste konania klubových dní 29.-30. 2012 s dvoma alternatívami: 
Prešov a Trusalová pri Martine, aby sa ústretovosťou k miestu zabezpečil dostatočný 
počet účastníkov.

Pán Vidra o návrhu nechal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 12 hlasov
Proti: 1 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov

Členská schôdza prijala toto Uznesenie . 3:č

Výro ná  lenská  schôdza  schválila  návrh  č č uskutočniť  medzi  členmi  klubu 
anketu o mieste konania  klubových dní  29.-30.  2012 s dvoma alternatívami: 
Prešov a Trusalová.

Ad  6:  Pani  Martina  Hudcovicová  podala  správu  poradcu  chovu  za  rok  2011 
a oboznámila účastníkov s priebehom prvého svetového kongresu Do Khyi:

V roku 2011 sa uskutočnili štyri bonitácie, pričom počet zbonitovaných jedincov bol 
19 v zložení 9 psov a 10 sučiek.

Poradca  chovu  vydal  v roku  2011  11   povolení  na  krytie  (krycích  listov),  pričom 
úspešné boli 4 krytia. Z týchto spojení sa narodilo 33  šteniat, z toho 17 psov a 16 
sučiek.

Pani Martina Hudcovicová ešte raz oznámila, že od  15.8.2011 sú šteňatá plemena 
tibetská  doga  jednotne  označované  len  čipovaním,  ktoré  nahrádza  doterajšie 
tetovanie. Čipovanie môže vykonať veterinárny lekár zo zoznamu tetovateľov SPZ. 
Z uvedeného dôvodu klub zakúpil čítačku mikročipov.

Dňa 28.10.2011 sa v nemeckom mestečku Werl  neďaleko Dortmundu konal  prvý 
svetový  kongres  venovaný  plemenu  tibetská  doga  (Do  Khyi  /  Tibetan  Mastiff). 
Slovenským Klubom tibetskej  dogy boli  na  kongres  delegovaní  poradkyňa  chovu 
Martina Hudcovicová a posudzovateľ plemena pán Tibor Havelka. 
 V prvej prednáškovej časti kongresu odzneli veľmi pútavé príspevky dlhoročných 
posudzovateľov, chovateľov a priaznivcov plemena: 
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 -          jedna z prvých chovateliek tibetských dôg v Európe a posudzovateľka pani  
Josette  Pilat  z  Francúzska pripomenula  históriu  plemena v  Európe,  prezentovala 
vzácne fotografie prvých importovaných jedincov v 70-tych rokoch. 

 -          chovateľ tibetských teriérov a posudzovateľ pán Primoz Peer zo Slovinska 
predniesol reportáž z jeho rozsiahlych návštev Tibetu v rokoch 2002-2011, doplnenú 
desiatkami nádherných fotografií tibetských dôg, ktoré v krajine svojho pôvodu stále 
žijú v nezmenej podobe. 

 -          pani Josette Pilat predniesla veľmi zaujímavú prednášku o genetike farieb u  
tibetských dôg, veľká diskusia prebehla hlavne ohľadne sfarbenia „gold sable“ teda 
zlatá sobolia. 

 -           dlhoročná  chovateľka  slovenských  čuvačov  a  tiež  cvičiteľka  psov  a 
odborníčka  na  poruchy  správania  psov  pani  Petra  Krivy  z  Nemecka  priniesla 
postrehy, ako vychovávať a trénovať dospievajúcu tibetskú dogu. 

 Druhú súčasne  prebiehajúcu časť  kongresu tvoril  workshop  pre  posudzovateľov 
týkajúci sa štandardu plemena pod vedením posudzovateľa a člena výboru pre FCI 
štandardy pána Paula Stantona zo Švédska. Zo Slovenska sa ho zúčastnil pán Tibor 
Havelka.  Cieľom workshopu bolo na medzinárodnej  úrovni  prediskutovať súčasnú 
veľkú  diverzitu  v  typoch,  potrebu  jasnejšie  definovať  štandard  a  striktnejšie 
dodržiavanie štandardu pri posudzovaní, hlavne čo sa týka výzoru hlavy, celkového 
výrazu, stavby tela, výšky a farby. 

 Pre všetkých účastníkov kongresu ďalej  nasledovala prednáška posudzovateľa a 
chovateľa  tibetských  španielov  a  dôg  pána  Wesley  Mc  Crum-a  z  Írska,  ktorý 
podrobne rozobral detaily platného štandardu FCI a informoval o čoraz častejšie sa 
vyskytujúcich  odchýlkach  od  pôvodného  typu.  Po  krátkej  prestávke  nasledovali 
prezentácie činností klubov tibetskej dogy z rôznych krajín – slovenský Klub tibetskej 
dogy formou 15 minútovej prednášky prezentovala p. Hudcovicová. Ďalším bodom 
programu bola diskusia o memorande vice-prezidenta FCI pána Christofera Habiga o 
uznaní  samostatného  plemena  Zang  Ao  a  o  zachovaní  plemena  Do  Khyi.  Toto 
memorandum bolo jednohlasne účastníkmi kongresu podporené. 

Úroveň aj celá organizácia kongresu bola zvládnutá na výbornú, a preto sa aj touto 
cestou chceme poďakovať všetkým organizátorom z KTR za nezabudnuteľné zážitky 
a užitočné informácie, ktoré nám tento kongres priniesol! Slovenský Klub tibetskej 
dogy bol poctený organizovaním druhého svetového kongresu tibetskej dogy v roku 
2013! 

 
Ad  7:  Pani  Alena  Vrbovská  podala  správu  tlačového  referenta  a oboznámila 
účastníkov s nasledovným:

V roku 2011 bol vydaný Spravodaj 2011, členom Združenia bol rozoslaný v auguste 
2011, pred jesenným termínom špeciálnej výstavy spolu s pozvánkou a propozíciami 
jesennej výstavy. 

- formát výtlačku: A5, počet čb strán 60 + farebná obálka 
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- počet kusov 110 ( Slovensko 89 ks, Česko 12 ks, Poľsko 1 ks)
- vytlačil: firma Renix Bratislava
- suma  za 1 ks 2,80 Eur bez DPH, t.j. 3,36 Eur s DPH

Pozn.: Do budúcna by bolo vhodné porovnať cenové ponuky aj iných tlačiarní. 

Jarná  klubová  výstava  aj jesenná  špeciálna  výstava  2011  boli  inzerované  na 
internete (virtualne.sk), vždy v blízkosti k miestu výstavy.

O každej klubovej výstave, jarnej a jesennej  je na internetovej stránke uverejnený 
článok aj s fotografiami. O každom oficiálnom klubovom výlete je uverejnený článok 
a fotodokumentácia na internetovej stránke Klubu. – 7.5.2011 Výlet Veľká Homoľa, 
10.12.2011 Veľká Javorina. 
O jarnej  klubovej  výstave  bol  uverejnený  článok  s fotografiami v časopise  Pes 
a mačka v čísle 3/2011.
Na Facebooku existuje diskusná skupina s názvom  Klub tibetskej dogy, ktorá je 
otvorená pre zasielanie fotografií, príspevkov, diskusiu medzi milovníkmi plemena.
Veľké  poďakovanie  patrí  Lenke  Adámkovej  za  perfektnú  starostlivosť  o našu 
internetovú stránku.

Prvý  svetový  kongres  venovaný plemenu  tibetská  doga  sa  konal  28.10.2011 
v nemeckom  mestečku  Werl  neďaleko  Dortmundu.  Informácie  z kongresu 
zosumarizovala pani  M. Hudcovicová a sú uverejnené na internetových stránkach 
klubu. Tlačovým výsledkom kongresu bol katalóg s abstraktami prednášok, ktorý je 
možné si objednať a zakúpiť z Nemecka (30 Eur). Autorské práva na katalóg nám 
neumožňujú kopírovať ho, máme k dipozícii iba jeden výtlačok, do ktorého je možné 
nahliadnuť v čase konania klubových akcií. 
Výzvou  bude  pre  nás  organizácia  druhého  ročníka  kongresu  v roku  2013  na 
Slovensku. 
Pani Vrbovská vyzvala členov, aby sa osmelili a zasielali:

- Príspevky na internet – rubriky:  tipy na výlety,  na miesta konania výstav – 
s dopredu  pozisťovanými  skutočnosťami  ako  cena,  možnosť  zastrešenia, 
možnosti ubytovania apod. 

- Príspevky  do  Spravodaja,  priebežne  celý  rok,  fotografie,  zážitky  z domu 
i z ciest, námety, príbehy, rady, nápady, tipy na výlety 

 

Ad 8:  P. Vidra podal návrh na schválenie výročnej správy za rok 2011, o návrhu 
nechal hlasovať. 

Výsledky hlasovania:
Za: 13 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto Uznesenie . 3:č

Výro ná  lenská  schôdza  schva uje  Výro nú  správu  za  rok  2011  v  znení,č č ľ č  
v akom tvorí Prílohu .2  k tejto zápisnici.č
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Ad 9: . P. Vidra vyzval prítomých členov klubu k návrhom kandidátov do jednotlivých 
funkcií výboru klubu na roky 2012-2014.

a) Pani Handzušová  predniesla návrh  na zvolenie:

pána Jaroslava Vidru do funkcie predsedu Združenia;

b) Pán Handzuš  predniesol návrh  na zvolenie: 

pána Jozefa Kosibu do funkcie podpredsedu Združenia; 

c) Pán Handzuš  predniesol návrh  na zvolenie:

pani Andreu Blahovú tajomník – ekonóm  Združenia;

d) Pán Handzuš  predniesol/la návrh  na zvolenie:

pani Martinu Hudcovicovú do funkcie poradcu chovu Združenia; 

e) Pán Handzuš  predniesol návrh  na zvolenie:

pani Alenu Vrbovskú do funkcie tlačového referenta Združenia; 

Výsledky hlasovania:

a) Voľba predsedu združenia, kandidát pán Jaroslav Vidra

Výsledky hlasovania:
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

b) Voľba podpredsedu, kandidát pán Jozef Kosiba

Výsledky hlasovania:
Za: 13 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov

c) Voľba tajomníka - ekonóma, kandidát pani Andrea Blahová

Výsledky hlasovania:
Za: 13 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov

d) Voľba poradcu chovu, kandidát pani Martina Hudcovicová 

Výsledky hlasovania:
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Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

e) Voľba tlačového referenta, kandidát pani Alena Vrbovská 

Výsledky hlasovania:
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

Výročná členská schôdza schvaľuje Uznesenie č. 4:

Výročná členská schôdza zvolila:

a) pána Jaroslava Vidru 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 roky 2012-2014.

Pani Hudcovicová Luciana predniesla návrh na zvolenie:

a) pani Veroniky Handzušovej do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie;

b) pani Nade Gieciovej do funkcie člena kontrolnej a  revíznej komisie;

c) pani Anny Kõrmedyovej do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie;

Výsledky hlasovania:

a) Voľba  člena   kontrolnej  a revíznej  komisie,  kandidát  pani  Veronika 
Handzušová

Výsledky hlasovania:
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Za: 11 hlasov
Proti: 1 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

b) Voľba člena  kontrolnej a revíznej komisie, kandidát pani Naďa Gieciová

Výsledky hlasovania:
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

c) Voľba člena  kontrolnej a revíznej komisie, kandidát pani Anna Kõrmedyová

Výsledky hlasovania:

Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlasov

Výročná členská schôdza schvaľuje Uznesenie č. 5:

Výročná členská schôdza zvolila:

a) pani  Veroniku  Handzušovú  do  funkcie  člena  kontrolnej  a  revíznej 
komisie;

b) Pani Naďu Gieciovú do funkcie člena kontrolnej a  revíznej komisie;

c) Pani Annu Kõrmendyovú do funkcie člena kontrolnej a  revíznej komisie;

a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Ad 11: Pani Hudcovicová M. navrhla termíny výstav v roku 2013:
- 16.3.2013 Klubová výstava 
- 28.-29.9.2013 Klubové dni – špeciálna výstava

Pán Vidra o návrhu nechal hlasovať. 

Výsledky hlasovania:
Za: 13 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto Uznesenie . 6:č
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Výro ná lenská schôdza schva uje  termíny výstav vč č ľ  roku 2013 pod a  vyššieľ  
uvedeného návrhu.

Ad 12:  Pán Vidra informoval o delegovaní predsedu alebo podpredsedu Združenia 
na snem SPZ s voľbou predsedníctva, ktorý sa bude konať 16.6.2012.

Ad 13:  Pán Vidra navrhol zmeniť termín konania výročných členských schôdzí na 
koniec marca/začiatok apríla a vyzval prítomných k diskusii. Výsledkom diskusie bol 
návrh  zmeniť  termín  konania  výročných  členských  schôdzí  na  termín  konania 
jesenných klubových dní, pri ktorých je najvyššia účasť členov združenia. Tým sa 
funkčné volebné obdobie súčasného výboru klubu skracuje o cca o 4 mesiace.

O návrhu nechal hlasovať. 

Výsledky hlasovania:
Za: 13 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto Uznesenie . 8:č

Výro ná  lenská  schôdza  schva uje  zmenu  termínu  konania  výro nýchč č ľ č  
lenských schôdzí na č na termín konania jesenných klubových dní.

Ad 14: Keďže sa program výročnej členskej schôdze Združenia vyčerpal, pán Vidra 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie výročnej členskej schôdze ukončil.

V Starej Turej, dňa 18.02.2012 zapísal: ......................................

_____________________________ ___________________________
predseda združenia overovateľ
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