
 

 

Zápisnica z členskej schôdze 

Bichon klubu Slovenska, sídlom Maďarská 5, 040 13 Košice, 

konanej dňa 12.4.2014 vhorskom hoteli Eva vo Svätom Jure 

1) Členskú schôdzu otvorila a členov klubu privítala predsedkyňa klubu MVDr. Patrícia Danková, 

ktorá aj naďalej viedla členskú schôdzu. 

2) Prítomní členovia klubu: riadni a čestní členovia klubu (11), asociovaní členovia klubu (5). 

3) Prednesená správa o hospodárení klubu za rok 2013. 

4) Stav klubového účtu ku koncu roka 2013 bol 1 415,- EUR. 

5) Prosba na členov, aby posielali dokumenty vytvorené v Microsoft Office (Word, Excel, atd.) e-

mailom (ľahšie sa z nich kopírujú údaje do klubovej databázy). 

6) Oznam členom, že výbor v mene klubu poprosí UKK o vytvorenie priestoru, alebo programu 

použiteľného pre potreby klubov pre bonitácie a zápis členov (podobné ako program dogoffice 

pre účely výstav). 

7) Oznam členom, že klub zmení číslo klubového účtu. Spolupráca s Tatra bankou je pre klub 

nevýhodná (neprehľadné mesačné výpisy, vysoké poplatky, atd.). 

8) Oznam členom o rezignácii ekonómky klubu Otílie Janečekovej. Správu o hospodárení klubu za 

rok 2013 vyhotovala ekonomická firma.  

9) Návrh: Výbor klubu navrhuje na pozíciu ekonómky klubu členku klubu Katarínu Demkovú, ktorá 

by zároveň nahradila Otíliu Janečekovú vo výbore klubu. 

Hlasovanie: Pre: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 1, Neprítomní: 1 

10) Oznam členom o rezignácii tajomníčky klubu Mgr. Natálie Špesovej, ktorá, ale  naďalej zotrváva 

vo výbore klubu, kým ju členská schôdza  neodvolá z výboru , alebo nenahradí iným členom 

klubu, ktorý bude vykonávať túto funkciu. 

11) Nárvh: Výbor klubu navrhuje na pozíciu tajomníčky klubu členku klubu Bc. RudolfuTomašovskú, 

ktorá by zároveňa nahradila Mgr. Natáliu Špesovú vo výbore klubu. 

Hlasovanie: Pre: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 2, Neprítomní: 0 

12) Výbor klubu je odo dňa 12.4.2014 štvorčlenný a tvorený klubovou predsedkyňou MVDr. Patríciou 

Dankou, klubovou tajomníčkou Bc. RudolfouTomašovskou, klubovou ekonómkou Katarínou 

Demkovou  a výstavnou referenkou Mgr. Valériou Plavinovou . Pri nerozhodnom hlasovaní 

výboru klubu rozhoduje poradným hlasom revízna komisia tvorená predsedom Dušanom 

Gamčíkom a členami Ing. NadeždouKuntovou a Máriom Ďuriančíkom. 

13) Návrh: Nákup 2x bannerov na výstavy. 

Hlasovanie: Pre: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0 



14) Prosba na organizačný výstavný tím, aby vo výstavnom katalógu bolo použité väčšie písmo. 

15) Návrh: Hradenie ubytovania a stravy výstavnému výboru a ľuďom, ktorí sa na organizácii výstavy 

aktívne podieľajú. Výstavná referentka navrhuje max. počet hradených osôb, ktoré si výstavný 

výbor zvolí sám – 4. Týmto bude hradená doprava, strava a ubytovanie v mieste výstavy počas 

trvania výstavy. 

 

       Hlasovanie: Pre: 10, proti: 0 Zdržal sa: 1, Neprítomní: 0  

   

16) Návrh: Ak na výstave organizovanej BKS dostane pes/fena v triede strednej, otvorenej, 

alebo šampiónov ocenenie Res. CC a jedinec, ktorý v tej istej triede získal ocenenie CC a má už 

oficiálne potvrdeného Klubového Šampióna  BKS, tak v tom prípade je možné titul Res. CC využiť 

ako riadne ocenenie CC pre uplatnenie titulu Klubový Šampión Krásy BKS. 

Hlasovanie: Pre: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0 

17) Návrh: Konanie jarného výstavného víkendu v roku 2015 v horskom hoteli Eva vo Svätom Jure. 

Hlasovanie: Pre: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0 

18) Návrh:Pán Jaroslav Matyáš ako posudzovateľ na jesennú výstavu v roku 2014. 

Hlasovanie: Pre: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0 

Zápis vyhotovila dňa 19.4.2014 Bc. Rudolfa Tomašovská  (tajomníčka klubu). 

Zápisnicu podpísali: MVDr. Patrícia Danková (predsedkyňa klubu ) a Bc. Rudolfa Tomašovská  

(tajomníčka klubu). 

Dankova  

................................................                                                          ..................................................... 

Predsedkyňa klubu                                                                                   Tajomníčka klubu 

 

Príloha: Prezenčná listina členov členskej schôdze vo Svätom Jure 12.4.2014 


