
Zápis zo zasadnutia Výročnej členskej schôdze BBCK dňa 21.9.2019 v Dubovej pri Modre 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
3. Voľba členov výboru 
4. Informácia o činnosti klubu 
5. Informácia poradcu chovu 
6. Informácia ekonóma klubu 
7. Zmeny chovateľského poriadku BBCK v súlade so zmenami chovateľských poriadkov SPZ a SKJ 
8. Plán akcií na rok 2020 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie 
Z poverenia predsedníčky klubu p. Bílej, ktorá neočakávane musela odísť, viedla zasadnutie VČS p. 
Pilná Monika, tajomníčka klubu. 
Privítala prítomných, ktorí sa v skutočne hojnom počte dostavili na VČS. 
 
K bodu 2 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
V zmysle programu prebehla voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 
Za členov boli jednohlasne zvolení: Ing. Kanás Róbert, Burdátšová Andrea a Pilný Peter. Za predsedu 
komisií p. Ing. Kanás. 
Uznesenie č. 1/2019 
ČS schvaľuje zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: : Ing. Kanás Róbert, Burdátšová 
Andrea a Pilný Peter. Za predsedu komisií p. Ing. Kanás. 
 
K bodu 3 – Voľba členov výboru 
Ing. Kanás vyzval prítomných navrhnúť kandidátov na členov výboru. Na základe doterajšej 
spokojnosti navrhli členovia ako kandidátov do výboru doterajšie členky výboru Ing. Katarínu Bílu, 
Eleonóru Jamborovú a Moniku Pilnú. 
Ing. Katarína Bíla, Eleonóra Jamborová a Monika Pilná boli jednohlasne zvolené za členky výboru. 
Uznesenie č. 2/2019 
ČS zvolila za členov výboru: Ing. Katarínu Bilú, Eleonóru Jamborovú a Moniku Pilnú. 
 
K bodu 4 – Informácia o činnosti klubu 
Pilná Monika podala stručnú správu o činnosti klubu za posledný rok. 
Klub zorganizoval klubovú a špeciálnu výstavu, vydal Klubový klebetník. Nikto nevzniesol žiadne 
pripomienky ani podnety, členovia boli s činnosťou klubu spokojní. 
Uznesenie č. 3/2019 
ČS berie na vedomie správu o činnosti klubu. 
 
K bodu 5 – Informácia poradcu chovu 
Pilná Monika v zastúpení za Ing. Bílu prečítala správu poradcu chovu. 
Od poslednej členskej schôdze sa koncom roku 2018 narodil jeden vrh Bobtailov. Vo vrhu boli 3 
šteňatá, 2 psy a 1 suka. V roku 2019 sa do dnešnej schôdze nenarodil žiadny vrh. Bol vydaný iba jeden 
krycí list.  
U Bearded collií bol tento rok chovateľsky veľmi aktívny. Narodilo sa 5 vrhov o počte 30 šteniat. Z 
toho je 12 psov a 18 súk. Bolo vydaných 5 krycích listov. 



Uznesenie č. 4/2019 
ČS berie na vedomie správu poradcu chovu. 
 
K bodu 6 – Informácia ekonóma klubu 
Správu predniesla ekonómka klubu p. Fülleová. Správa tvorí prílohu zápisu. 
Uznesenie č.5/2019 
ČS berie na vedomie správu ekonóma klubu. 
 
K bodu 7 – Zmeny chovateľského poriadku BBCK v súlade so zmenami chovateľských poriadkov SPZ 
a SKJ 
p. Pilná rozdala pred konaním ČS všetkým členom chovateľský poriadok s farebne vyznačenými 
navrhovanými zmenami na naštudovanie. 
Aktívnou spoluprácou všetkých prítomných členov boli navrhnuté ešte ďalšie zmeny. Všetky zmeny 
zapracuje p. Pilná a nové znenie chovateľského poriadku bude publikované na webstránke klubu 
najneskôr do 15.10.2019. 
Uznesenie č. 6/2019 
ČS schvaľuje zmeny Chovateľského poriadku BBCK. 
ČS poveruje p. Pilnú zapracovaním všetkých zmien  do CHP a publikovaním nového znenia na 
webstránke klubu. 
 
K bodu 8 – Plán akcií na rok 2020 
P. Pilná informovala o pripravovanom špeciálnom víkende pri príležitosti 5. výročia založenia nového 
klubu, po odčlenení sa od Border colií. Naplánovaná je Klubová a Jubilejná špeciálna výstava v jeden 
víkend so spoločným posedením v sobotu večer. Termín je stanovený na 2.-3. mája 2020. Miesto 
zatiaľ nie je určené, hľadá sa ideálne spolu aj s ubytovaním. Návrhy a tipy členov sú vítané. Jesenná 
špeciálna výstava by sa konala v obvyklom jesennom termíne v septembri. 
Uznesenie č. 7/2019 
ČS schvaľuje plánovaný kalendár akcií na rok 2020. 
 
K bodu 9 – Rôzne 
p. Pilná informovala, že KCHBC v Čechách nehorázne zvýšil výstavné poplatky pre zahraničných 
vystavovateľov a to aj pre členov českého klubu. Výška týchto poplatkov prevyšuje výšku poplatkov 
na MV. Ostatní členovia rovnako vyslovili nad týmto počinom svoje rozhorčenie. Všetci boli 
rovnakého názoru, že to neprospieva k priateľskej atmosfére v rámci členov oboch klubov. P. Pilná 
navrhla preto zvýšiť výstavné poplatky pre nečlenov BBCK. Prítomní boli toho názoru, že BBCK 
nebude nasledovať KCHBC a poplatky nezvýši. Členovia navrhli napísať list výboru KCHBC, v ktorom 
navrhne prehodnotiť toto rozhodnutie. Ing. Kanás bol poverený napísaním a zaslaním listu KCHBC. 
Termín do 15.10.2019 
Uznesenie č. 8/2019 
ČS poveruje Ing. Kanása vypracovaním a zaslaním listu KCHBC vyjadrujúceho nesúhlas BBCK so 
zvýšením výstavných poplatkov na klubových podujatiach KCHBC pre zahraničných vystavovateľov. 
 
K bodu 10 – Diskusia 
Žiadne príspevky. 
 
 
Zapísala: Blanka Pásztóová 
 
Overil: Ľuboš Jambor 
 


