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Zápis z členskej schôdze Bobtail & Bearded collie klubu dňa 18.3.2017 v Nitre 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prítomných privítala predsedníčka klubu Ing. Bilá. 
 
PROGRAM  
(v zmysle Stanov BBCK zverejnený 8 týždňov pred konaním členskej schôdze na web stránke klubu): 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Kontrola uznesení 
4. Správa ekonóma 
5. Správa poradcu chovu 
6. Návrh úpravy poriadkov klubových šampionátov 
7. Voľba delegáta do KR SPZ 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver  

 
K bodu 1 
Zasadnutie členskej schôdze otvorila Ing. Katarína Bilá. 
Poďakovala prítomným za veľmi početnú účasť.  
Za overovateľa zápisu bola navrhnutá pani Burdátšová a za zapisovateľku pani Pilná. 
Návrhy boli jednomyseľne schválené. 
 
Uznesenie č. 1/2017 
ČS schvaľuje za overovateľa zápisu pani Andreu Burdátšovú a za zapisovateľku pani Moniku Pilnú. 
 
K bodu 2 
Ing. Bilá prečítala zverejnený program členskej schôdze. 
Návrh programu bol jednomyseľne schválený. 
 
Uznesenie č.2/2017 
ČS schvaľuje program zasadnutia členskej schôdze. 
 
K bodu 3 
Kontrolu uznesení zo zasadnutia ČS 23.4.2016 v Urminciach vykonala Ing. Bilá. 
Všetky unesenia boli splnené až na uznesenie: 
Uznesenie č. 5 - ČS poveruje Ing. Bilú dopracovaním podmienok na priznanie Klubového pracovného 
šampióna v pasení. Termín: do najbližšej členskej schôdze. 
K tomuto bodu bude ČS jednať v bode 6 programu zasadnutia dnešnej ČS. 
Materiál tvorí prílohu zápisu. 
 
Uznesenie č. 3/2017 
ČS berie na vedomie kontrolu uznesení z ČS 23.4.2016 v Urminciach. 
 
K bodu 4 
Ekonómka pani Fülleová Mária prečítala správu za rok 2016. Materiál tvorí prílohu zápisu. 
K správe neboli žiadne pripomienky.  
 
Uznesenie č. 4/2017 
ČS berie na vedomie správu ekonóma za rok 2016. 
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K bodu 5 
Poradkyňa chovu Ing. Bilá informovala o chovateľskej činnosti členov klubu.  
Bobtail: uchovnené 2 jedince (1 pes a 1 suka), odchovaný 1 vrh o počte 11 šteniat (7 psov a 4 suky) 
Bearded collie: uchovnené 2 jedince (1 pes a 1 suka) odchovaný 1 vrh s 1 šteňaťom. 
Materiál tvorí prílohu zápisu. 
Správa bola bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 5/2017 
ČS berie na vedomie správu poradcu chovu. 
 
K bodu 6 
Pani Pilná predniesla návrh úpravy – sprísnenia ustanovení a podmienok priznávania Klubových 
šampionátov. Materiál obdržali všetci členovia. 
Navrhované zmeny Základných ustanovení, Klubového junior šampióna a Klubového šampióna boli 
jednohlasne schválené.  
Klubový Elite šampión, Klubový Veterán šampión a Klubový Funny šampión zostanú bez zmeny. 
Materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Pani Pilná navrhla, v súvislosti s nesplnených uznesením z minulej členskej schôdze, zvážiť, či klub 
potrebuje mať Klubový pracovný šampionát, keď nikto z riadnych členov klubu (občanov SR) sa 
nevenuje pracovnej – pastierskej činnosti. Navrhla odložiť vypracovanie a schválenie poriadku pre 
Klubového pracovného šampióna na neskôr, keď sa riadny člen klubu začne venovať paseniu.  
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Uznesenie č. 6/2017 
ČS schvaľuje zmenu Základných ustanovení, Klubového junior šampióna a Klubového šampióna. 
Nové podmienky platia od 1.1.2018. 
 
K bodu 7 
Ing. Bilá navrhla za delegáta BBCK do Kynologickej rady SPZ pána Ing. Róberta Kanása. Pán Kanás 
sa z dnešnej ČS ospravedlnil, nakoľko posudzuje v Nórsku, avšak bol ochotný menovanie za delegáta 
klubu so cťou prijať. 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Uznesenie č. 7/2017 
ČS menuje Ing. Róberta Kanása za delegáta klubu do Kynologickej rady SPZ. 
 
K bodu 8 
Ing. Bilá informovala, že bola kontaktovaná pani Fürstovou, doposiaľ kontrolórkou klubu, ktorá jej 
oznámila, že už nemá záujem o členstvo v klube a vzdáva sa svojej funkcie. 
Za kontrolóra klubu bola navrhnutá Ing. Laura Hanáková. Nakoľko nebola osobne prítomná 
z rodinných dôvodov, bola počas zasadnutia kontaktovaná telefonicky a so svojim menovaním 
súhlasila. 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Pani Jamborová, ktorá sa zúčastnila zasadnutia KR SPZ vo februári 2017, v krátkosti o priebehu 
zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 8/2017 
ČS menuje za kontrolóra klubu pani Ing. Lauru Hanákovú. 
ČS berie na vedomie správu pani Jamborovej zo zasadnutia KR SPZ. 
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K bodu 9 
Ing. Bilá dala na uváženie členov klubu, či bude organizovaná aj druhá, jesenná, špeciálna výstava 
a to z ekonomických dôvodov. Doposiaľ boli výstavy vo veľkej miere ekonomicky podporované zo 
súkromných zdrojov Ing. Bilej a p. Pilnej, aby neboli výstavy až príliš finančne stratové. To však nie je 
možné realizovať neustále. Navrhla preto rozhodnúť na základe ekonomického výsledku z Klubovej 
výstavy 27.5.2017. 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Uznesenie č. 9/2017 
ČS schvaľuje rozhodnutie organizovania jesennej špeciálnej výstavy na základe ekonomického 
výsledku KV 27.5.2017. 
 
K bodu 10 
Ing. Bilá poďakovala prítomným za účasť a popriala šťastnú cestu domov. 
 
Zapísala: Monika Pilná 
 
Overila: Andrea Burdátšová 
 


