
ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHODZE BICHON KLUBU SLOVENSKO  
19.03.2016 HORSKÝ HOTEL EVA, SV. JUR 

 
 

1. Oficiálne otvorenie členskej schôdze  
2. Prezenčná listina - podpísanie prítomných členov klubu 
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie: Rudolfa Kubiková, Valéria Plavinová 
4. Výročná správa prezidenta:  

                                - stretávanie sa výboru klubu dva krát do roka 
                                - pribúdajúce vrhy  
                                - poďakovanie tímu výboru za činnosť v roku 2015 
                                - poďakovanie členom 
 

5. Rozdanie správy ekonóma klubu o hospodárení financii v klube za rok 2015  prítomným 
členom k nahliadnutiu 

 
6. Rozdanie volebných lístkov do výboru klubu a určenie pravidiel o volení , prehlásenie o tom, že 

schôdza je uznášania schopná 
 

 
7. Správa predsedu revíznej komisie klubu p. Gamčíka:  
  - webová stránka: nie je aktualizovaná, nesprávne uvedené e-mailové adresy členov, členovia klubu 
majú duplicitné čísla, nie sú aktuálne informácie - kluboví víťazi, chýbajúci chovní psi a sučky, nie sú 
zverejnené schôdozové zápisnice, nie sú zverejnené na čas výstavné banery dané od UNKK - 
ODPORÚČANÉ kontrolovanie obsahu webu BKS každý mesiac.  
-klubové výstavy: účtovné doklady by mali byť vedené samostatne, chronologicky a rozpísané na 
konkrétne prostriedky (jedlo, pobyt, rozhodca,...), aby kontrola mohla všetko detailne skontrolovať  
          - je to problém zaúčtovať, pretože faktúra príde v celom čísle  
          - navrhuje profesionálny personál na výstave (vedúci kruhy, zapisovateľ, tlmočník) 
          - správa o tom, že klub prišiel o dôležitého sponzora kvôli nesprávnemu prístupu a 
nezverejneniu reklamy v katalógu a v pozvánke 
  - nie je dodaný rozpočet na rok 2016, meškanie so zápisom nových členov, na minuloročnej schôdzi 
sa navrhlo: asocácia nových členov po troch rokoch sa mohol uskutočniť  automaticky, bez zasielania 
opätovnej prihlášky člena na riadne členstvo  
  - evidencia správy klubu 
  - návrh - osvojiť si nový spôsob platenia (prevod cez banku) financií na výstavy 
  - apelovanie účasti členov klubu na akciách UNKK  
  - podaná sťažnosť: prešetrenie situácie, ktorá sa udiala na klubovej výstave vo Varíne (titul BIS  pre 
psa vo vlastníctve prezidentky klubu)  
- záver správy  - je nás stale viac, robíme viac a náš klub nasleduje dopredu 
 
REAKCIA - admin nie je schopný aktualizovať stránku pravidelne, nakoľko už len bannery z UNKK 
prichádzajú nepravidelne a musia byť aktualizované okamžite, v nepredvídaných dátumoch. Ostatné 
informácie sú na stránku pridané max. do 30 dní od doručenia žiadosti adminovi tak, ako bolo 
dohodnuté v roku 2013 na členskej Schôdzi.  
                   - duplicitné čísla členov vznikli v r.2015 pri preberaní agendy z pani Tomašovskej, ktorá 
bola odvolaná členskou schôdzou na Vandu Plavinovú, chyby boli už dávnejšie odstránené.  
                   - informácie o chove a chovných psoch a sukách sú povinní  majitelia hlásiť adminovi mailom 
sami, dobrovoľne. Admin nemá sám prostriedky k zisťovaniu týchto vecí. 
                   - stránku nie je možné aktualizovať každý mesiac na konci a banery boli zverejnené na 
webovej stránke avšak z technickej chyby nezapríčinenej adminom nebol viditeľný, ale reálne na 
stránke bol 
                  - zápisnice členskej schôdze nebola uverejnená z dôvodu nedoručenia zápisnice adminovi 
                  - webová stránka má problémy so sieťou a s prechádzaním prelinkov  



                  - členovia výstavného výboru, pokiaľ na danej výstave predvádzajú svojich psov, nie sú v 
kontakte s rozhodcom, ktorý na danej výstave posudzuje, nie sú menovaní na stránke a taktiež nie sú 
menovaní v katalógu.  
                  - výborový člen konzultoval postavenie vedúceho kruhu s iným rozhodcom s tým, že vedúci 
kruhu nemusí byť profesionálne vyškolený vedúci kruhu - rekcia člena klubu: pán rozhodca uznal, že 
vedúci kruhu má byť profesionálne vyškolený                   
                  - niektoré dary sa kupujú, ale za veľko-obchodné ceny a za zjednávané ceny  
 
REAKCIA ČLENOV: členovia súhlasia so správou pána Gamčíka, dokladajú sa informácie o 
neaktualizovanej stránke. Riešenie prezidenta klubu je nový člen výboru: archivár.  Do konca mesiaca 
Marec až 15. Apríla budú zverejnené výsledky z výstavy vo Varine a mesiac od klubovej výstavy vo 
Svätom Jure budú  aktualizované výsledky na webovej stránke. 
 
Koberce sa na budúcu výstavu budú lepiť obojstrannou lepiacou páskou k čomu sa dobrovoľne 
prihlásila slečna Dominika Šusterová.  
 
Hlasovanie o kúpe ceny (diamant) pre víťaza titulu BIS:  
Za: 4, proti: 6, zdržali sa hlasovania: 4 , neprítomný: 1 
Rozhodnutie členskej schôdze:  diamant ako cena pre BIS sa kupovať nebude. 
 
Hľadanie nových možností a lokalít na klubovú a špeciálnu výstavu. Možnosť hľadania nových 
možností v Banskej Bystrici, záleží od členov klubu, či sú ochotní platiť väčšiu sumu peňazí za hotel a 
cestu. Výbor klubu sa stale novým priestorom nebráni, zdôrazˇuje vška problematickosť nájsť takýto 
priestor – ubytovanie + strava + miestnosť pre výstavu + povolenie so psom, všetko na jednom mieste.  
 
Voľba nového prezídia klubu: 
 
 Katarína Gamčíková = za: 14, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 1 , neprítomní: 0 
 Patrícia Danková= za: 11, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, neprítomní: 3  
 Vanda Zelenková= za: 11, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 4, neprítomní: 0 
 Valéria Plavinová = za: 13, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 2, neprítomní: 0 
 
 Dodatoční členovia (nominovaní):  
 
   - Anna Harsányiová = za: 12, proti: 1, zdržali sa: 2 , neprítomní: 0 
   - Dagmar Galanská = za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomní: 0 
   - Angelika Reszutyik = za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2, nepríomní: 0 
 
Navrhovaná členmi klubu:  
 
- Nadežda Kuntová = za: 11, proti: 0, zdržali sa: 4, neprítomní: 0 
Pozn.: Pani Kuntová poďakovala za prejavenú dôveru voči jej osobe, ale vzdáva sa svojho mandátu.   
 
Rozhodnutie: 
Výbor klubu týmto hlasovaním tvorí pani Katarína Gamčíková, pani Patrícia Danková, pani Vanda 
Zelenková, pani Valéria Plavinová, pani Anna Harsányiová, pani Dagmar Galanská, pani Angelika 
Reszutyik. Do 30 dní oznámia členskej schôdzi rozdelenie svojich postov vo výbore. 
  
Voľba revíznej komisie:  
 
- Dušan Gamčík = za: 11, proti: 1, zdržali sa: 2  
- Nadežda Kuntová= za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1 
- Hermína Léczesová = za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1  
- Mária Starovská= za: 7, proti: 5, zdržali sa: 3  



Rozhodnutie: Revíznu komisiu tvoria týmto pán Dušan Gamčík, pani Nadežda Kuntová a pani Hermína 
Léczesová. Do 30 dní oznámia prezídiu klubu svoje posty v komisii. 
 
Súčasný matrikár klubu, pani Vanda Zelenková predniesla žiadosť členky Miluše Gamčíkovej o 
prevedení jej členstva na jej nevestu - Katarínu Gamčíkovú. Žiadosť bola odoslaná e-mailom a 
prečítaná na ČS.  
Hlasovanie: 
Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
Návrh na zrušenie alebo zníženie preplácania cesty, pobytu, stravy pre vedenie klubu: - len cestovné 
             - stanovená cena dopredu  
             - zmenenie výboru zo 7-členného na 5-členný:  
Hlasovanie za 7-členný výbor: 
 Za: 11, proti: 4, zdržali sa: 0 
 
Návrh pani Galanskej: Dohoda s inými klubmi s plemenami nášho klubu, ako napríklad Moravsko- 
Sliezsky. Niektoré klubové výstavy sa kryjú s našimi, čo bráni zahraničným vystavovateľom v účasti 
na našich akciách. Predsedkyňa klubu prisľúbila konzultácie termínov výstav  v spojení s predsedami 
iných klubov.  
 
Predsedkyňa klubu, pani Danková navrhla ocenenie jedincov nášho klubu na zahraničných výstavách 
ako sú Európska výstava, Svetová výstava, Crufts, Westminster kennel dog show. Za účasť bola 
navrhnutá malá cena (namalovať/nakresliť obrázok toho konkrétneho jedinca) a za umiestnenie 
väčšia cena (strieborná brošňa toho plemena z ktorým súťaží).  
Rozdávanie cien pre ocenených aj pre tých, ktorý sa zúčastnili. musí sa poslať posudok z danej výstavy 
ako doklad o účasti na danej výstave.  
 
Hlasovanie: 
Za:13, proti:0, zdržali sa: 0, neprítomní:2  
 
Návrh pridania bodov do súťaže TOP BKS pre svetovú výstavu a európsku výstavu. Pani Zelenková 
navrhla, že body budú rovnako obsiahle ako pre klubovú výstavu.  
 
Voľba konzultantov pre jednotlivé plemená klubu:  
Bichon a´poil frisé – MVDr. Danková Patrícia 
Bolognese – Dagmar Galanská 
Coton de Tuleár – Anna Harsányiová 
Havanský psík – Hermína Léczes 
Levíček – Mgr. Valéria Plavinová 
Hlasovanie:  
Za: 14, proti: 1, zdržali sa: 0, neprítomní: 0 
 
Rozpočet klubu: rozpísanie a členenie položiek na faktúrach  
 
 

Zápisnisu spísala: Nadežda Kuntová ml., poverená Členskou schôdzou  
Za správnosť zápisnice: MVDr. Patrícia Danková, predsedkyňa klubu  

 
Vo Svätom Jure, dňa 19.3.2016 

 


