
Zápisnica z členskej schôdze Bichon klubu Slovensko

Termín konania: 25.02.2018 o 13:00 hod
Miesto konania: Slovenský Grob

Prítomní: Danková Patrícia, Zelenková Vanda, Hartl Viktoria, Šipošová Miroslava, Landsfriedová Katarína, 
Landsfried Jozef, Harsányiová Anna, Harsányiová Diana, Kuntová Nadežda

Program: 1. Schválenie úprav stanov a štatutárov klubu, aby boli naše stanovy aktuálne a v súlade s
    legislatívou SR
2. Správa ekonóma klubu
3. Správa poradcu chovu
4. Predloženie návrhov výstav na roky 2018 a 2019
5. Stanovenie termínu členskej schôdze na rok 2018
6. Diskusia
7. Uznesenie

Členskú schôdzu otvorila a viedla pani MVDr. Patrícia Danková. 

Ad 1.  
Pani Danková informovala prítomných členov klubu o nutnosti upraviť a zosúladiť stanovy klubu so 
stanovami ÚKK a legislatívou SR. Navrhla nasledujúce zmeny:

a) Bod 2. Cieľ klubu: 
- doplniť: Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým    

          k životnému prostrediu a prírode. Vytvára v rámci svojich možností  
    najoptimálnejšie  podmienky pre rozvoj kynologických aktivít   
    mládeže. Podieľa sa na organizovaní  vzdelávacej, edičnej   
    a publikačnej činnosti a popularizácii kynológie. 

    Napomáha rozvoju chovu čistokrvných plemien psov. Jedným z jej  
    hlavných aktivít je zlepšenie genofondu , zdravia a povahových  
    vlastností psov pri dodržiavaní stanov. 

b) Bod 3. Sídlo:
- upraviť:  Sídlo klubu, meno a adresa predsedu klubu, meno a adresa 2. štatutára

c) Bod 5. Členstvo: 
- usporiadať ustanovenia podľa príslušnosti do sekcií, podľa druhu členstva na ktoré sa 
 vzťahujú v poradí asociované, riadne a čestné členstvo. Odstrániť ustanovenia, ktoré sa 
 opakujú.
- upraviť: Riadnym členom BKS sa môže stať každý občan SR starší ako 18 rokov, 

ktorý súhlasí s poslaním a úlohami BKS
- doplniť: Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a 

predajom psov prostredníctvom obchodných organizácií so psami, alebo 
prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazu 
pôvodu.

- upraviť: Členstvo v klube vzniká schválením prihlášky výborom klubu a zaplatením 
členského a zápisného príspevku.

- doplniť: Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontakt - pre vnútorné potreby 
administratívy klubu a dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti voči 
strešnej organizácii - UKK.
Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo 
výstavnom katalógu, alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: 
meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských 



akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely 
propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

- Bod 5.1 Asociované členstvo:
- preformulovať a doplniť: Asociovaným členom BKS sa môžu stať osoby 

staršie ako 15 rokov, ktoré vlastnia psa s pp a chcú 
sa stať riadnymi členmi BKS ako aj osoby ktoré 
nevlastnia psa, alebo vlastnia psa bez PP a nemôžu 
sa teda stať riadnym členom BKS. Asociovaným 
členom sa stáva záujemca, ktorý si podá prihlášku, 
zaplatí zápisný a členský príspevok. 

- upraviť: O prijatí asociovaného člena rozhoduje výbor BKS.
- upraviť: Po troch rokoch Asociovaného členstva a splnení 

nižšie uvedených podmienok, môže členská 
schôdza, alebo výročná členská schôdza schváliť 
asociovaného člena za riadneho člena BKS.

- Bod 5.2 Riadne členstvo:
- doplniť: Riadnym členom BKS sa môže stať každý občan 

SR starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí s poslaním a 
úlohami BKS.

- nahradiť pojem prezídium klubu pojmom výbor klubu
- Bod 5.3 Čestné členstvo:

- doplniť: Čestným členom môže byť fyzická, alebo 
právnická osoba u nás i v zahraničí, ktorá má 
mimoriadne zásluhy o rozvoj čistokrvných plemien, 
ktoré zastrešuje BKS. O udelení čestného členstva 
rozhoduje členská, alebo výročná členská schôdza 
na návrh výboru klubu.

- Bod 5.5 Povinnosti členov:
- upraviť: Zaplatiť členský príspevok do 28. februára 

kalendárneho roku. Dodržiavať stanovy klubu a 
Stanovy UKK a SKJ. Dodržiavať chovateľský, 
zápisný a bonitačný poriadok UKK a SKJ.

- Bod 5.6 Zánik členstva v klube:
- upraviť a doplniť: Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje výbor 

klubu. Za hrubé porušenie stanov, predpisov 
uznesení a predpisov klubu, alebo strešných 
organizácií.

- doplniť: Vylúčením člena za opakované porušovanie 
členskej disciplíny, stanov, uznesení a predpisov 
klubu, alebo stršných organizácií.

d) Bod 6. Práva a povinnosti členov klubu:
- Bod 6.1 Práva riadnych a čestných členov.

- doplniť: Voliť a byť volený v priamych voľbách do všetkých orgánov klubu, 
rozhodovať o dianí v klube. Využívať chovateľský servis klubu.

- Bod 6.2 Práva asociovaných členov.
- doplniť: Využívať chovateľský servis klubu.

e) Bod 7. Orgány klubu:
- Bod 7.1 Výročná čleská schôdza.

- doplniť: Prezídium rozpošle všetkým členom pozvánky s presným  
     programom rokovania najmenej 14 dní vopred – elektronickou  
     poštou.

- doplniť: Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba poslať písomne  
     elektronickou poštou najneskôr 7 dní vopred. 
   - upraviť: Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, podpredseda, prípadne  
     tajomník. 



   - doplniť: Výročná členská schôdza a členská schôdza je uznášania schopná za 
     akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu. 
   - doplniť: Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí: - Schvaľuje mení  
     a dopĺňa stanovy klubu; - Rokovať a uznášať sa o správach  
     a návrhoch výboru klubu; - Voliť 5-7 členný výbor a 3 člennú  
     revíznu komisiu 
  - Bod 7.2 Členská schôdza klubu. 
   - doplniť:  Na jej začiatku si členovia zvolia zapisovateľa zápisnice  
      a overovateľa zápisnice. 
   - upraviť: Výbor klubu vyvesí oznam pre členov klubu s presným programom 
     rokovania 14 dní vopred na hlavnú stránku klubu 
   - upraviť a doplniť:  Členskú schôdzu riadi  predseda, podpredseda, alebo  
      tajomník klubu.  O rokovaní a uznesení sa napíše zápisnica, 
      ktorú podpíše overovateľ zápisnice a predseda klubu. 
  - Bod 7.3 Výbor klubu. 
   - upraviť: Štatutárnymi zástupcami sú predseda a tajomník klubu, ktorí konajú 
     v mene združenia samostatne. Členovia prezídia sú volení na  
     výročnej členskej schôdzi ,  na mimoriadnej výročnej členskej  
     schôdzi , alebo na členskej schôdzi. Výbor klubu riadi činnosť  
     klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Je 5-7 členný  
     v zložení: Predseda, podpredseda 1, podpredseda 2, tajomník,  
     ekonóm a členovia výboru, ktorí môžu byť poverení určitou  
     konkrétnou funkciou. 
   - upraviť: Neodkladné veci môže schváliť Predseda a tajomník, ale ich  
     rozhodnutie musí dodatočne schváliť výbor klubu. 
  - Bod 7.4 Revízna komisia. 
   - nahradiť pojem dozorná rada pojmom revízna komisia 
 f) Bod 8. Členská disciplína: 
  - doplniť:  Odstupuje ich spolu s vyjadrením príslušného orgánu UKK. 
 g) Bod 9. Zásady hospodárenia klubu: 
  - doplniť: Príspevok z 2% z dane. 
 h) Bod 11. Záverečné ustanovenie_ 
  - upraviť:  Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy  UKK, Chovateľský , zápisný  
    a bonitačný poriadok . 

Riadni členovia si jednohlasne odsúhlasili nové znenie stanov. 
Pani Danková ďalej navrhla vymenovanie druhého štatutára klubu p. Annu Harsányiovú, aby ju v prípade jej 
nemožnosti osobne sa zúčastniť akcií organizovaných UKK zastupovala.

Ad 2. 
Pani Zelenková prítomným prečítala správu ekonóma klubu - pani Gamčíkovej za rok 2017. 

Ad 3.
Pani Danková oboznámila prítomných o zápisoch do plemennej knihy za uplynulý rok 2017. Ďalej 
informovala o počte členov a jeho rastúcom vývoji. 
Zdôraznila význam pripúšťacích povolení v chove a upozornila na opakovaný výskyt chybne vyplnených 
pripúšťacích povolení a záznamov o vrhu zasielaných priamo na plemennú knihu miesto správneho zaslania 
poradcovi chovu. 

Z tohto dôvodu p. Danková navrhla nový postup prihlasovania šteniatok v klube. 
Pani Galanská zašle chovateľovi na požiadanie Pripúšťacie povolenie. Po narodení šteniat chovateľ 
vyplní formulár - Hlásenie o vrhu a následne ho zašle poradcovi chovu p. Dankovej prostredníctvom 
emailu. Tá si informácie o vrhu zaarchivuje a prepošle potrebné dokumenty p. Galanskej. Pani 
Galanská chovateľovi následne pošle aj podpísaný záznam o vrhu. Chovateľ si bude všetky 
dokumenty zasielať na plemennú knihu sám po dovŕšení 6 týždňov veku šteniat, klub nebude 
evidovať čipy šteniat. 

Ad 4.



Na konanie jesennej výstavy v roku 2018 bol rezervovaný priestor v Svätom Juri v dňoch 1-2.9.2018. Na rok 
2019 boli spoločne prítomnými navrhnuté dátumy jarnej výstavy 23-24.3.2019 alebo 30-31.3.2019 a dátum 
jesennej výstavy 7-8.9.2019. Ako zahraniční posudzovatelia pre rok 2019 boli navrhnutí p. Erwin Deutscher, 
AT a p. Volodymyr Shiyanrussia, RU a ako slovenskí posudzovatelia boli navrhnutí p. Gabriela Ridarčíková, 
p. Vladimír Piskay a p. Sergej Vanža. 

Ad 5.
Prítomní členovia o spoločnej diskusii navrhli termín nasledujúcej členskej schôdze 10.11.2018 v 
Slovenskom Grobe.

Ad 6.
Prebehla  diskusia na tému zverejňovania chovných psov a sučiek na webovej stránke klubu so záverom, že 
každý z členov, ktorý ma o takúto formu prezentácie záujem,  zašle po úspešnom absolvovaní bonitácie 
potrebné údaje pani Zelenkovej a tá ich zverejní. 
Ďalej sa diskutovalo o dôvodoch presunu bonitácie na deň pred výstavou. Prítomní sa zhodli, že táto zmena 
prospeje plynulosti výstavy a následného večerného programu a umožní prezidentke klubu a poradkyni 
chovu p. Dankovej účastniť sa posudzovania. 

Ad 7. Členská schôdza prijala nasledovné Uznesenie.
A. Volí: 

1. Za druhého štatutára klubu pani Annu Harsányiovú.
B. Súhlasí:

1. S novým znením stanov.
2. S novým postupom pri registrácii vrhov v klube . 

Uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním. z prítomných riadnych členov boli všetci za prijatie uvedeného 
Uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Prílohy:
1. Prezenčná listina

Zapísala: Diana Harsányiová, poverená členskou schôdzou. 

Overovatelia: Landsfried Jozef
PharmDr. Šipošová Miroslava

Za správnosť zápisnice: Vanda Zelenková, tajomníčka klubu

V Slovenskom Grobe, dňa 25.2.2018


