
Zápisnica z výročnej členskej schôdze Bulldog a Mops klubu 
V Budči 16.10. 2015 

 
 
Počet prítomných: 29 
 
Program:  
1,  Privítanie 
2,  Voľba mandátovej a volebnej komisie 
3,  Správa činností za uplynulé obdobie 
4,  Ekonomická správa 
5,  Správa tajomníka 
6,  Správa poradcov chovu 
7,  Správa revíznej komisie 
8,  Voľby 
9,  Voľba revíznej komisie 
10, Plán činností na rok 2016 
11, Diskusia  a prednáška novelizovaného štandardu našich plemien 
      Prednášajúci – p. Havelka 
12, Záver 
 
1,  
Predsedníčka klubu pani Melichová otvorila výročnú členskú schôdzu, privítala prítomných členov 
a zároveň poverila vedením schôdze podpredsedu klubu p. Plachého.  
 
2, 
Podpredseda, p. Plachý, prečítal program Výročnej členskej schôdze a dal program odhlasovať 
prítomným členom. Všetkých 29  členov  jednohlasne program VČS odsúhlasilo.  
Zároveň p. Plachý navrhol  členov mandátovej a volebnej komisie :  

1. Priehoda Marian 
2. Ďurej Marek 
3. Šáli Dezider 

VČS odhlasovala  a jednohlasne odsúhlasila  zloženie mandátovej a volebnej komisie. Komisia si 
zvolila predsedu p. Priehodu.  
 
3,  
Správa o činnosti klubu za uplynulé obdobie  
Správu o činnosti klubu od 26.3. 2011 do 16.10.2015 predniesol p. Plachý.  
Opis správy:  
Na Mimoriadnej výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 26.3.2011 na Donovaloch,  bol zvolený 
výbor B a M klubu na štvorročné obdobie v zložení: 
Predseda       - Melichová Ildikó 
Podpredseda    -  Plachý František 
Tajomníčka        - Scherhauferová Edita 
Člen výboru      - Havelka Tibor 
Člen výboru      - Benkovský Milan 
 
Ďalej bola zvolená revízna komisia v zložení :  
Predseda        - Jávorka Ladislav 
Člen              - Janková Magdaléna 
Člen          - Rybár Ján 



 
Na tejto MVČS boli schválené  upravené stanovy klubu, chovateľský a klubový poriadok. 
 
Ďalšie členské schôdze sa konali: 
28.9.2012 v Malom Lapáši 
18.10.2013 v Dubovej pri Modre 
17.10.2014 v Závadke nad Hronom 
Výbor klubu sa stretával pri usporadúvaní výstav.  
Výbor klubu usporiadal pre členov dve prednášky o správnej výžive psov: 
28.9.2012 v Malom Lapáši; firma Royal Canin 
17.10. 2014 v Závadke nad Hronom; firma Reico 
Každoročne podľa plánu sa usporadúvali tri výstavy. 
2011 – Tajov, Povoda, Dubová pri Modre 
2012 – Tajov Povoda Malý Lapáš 
2013 – Tajov, Povoda, Dubová 
2014 – Budča, Povoda, Závadka nad Hronom 
2015 – Budča, Závadka nad Hronom, Budča 
Pri príležitosti výstav sa konali vždy aj bonitácie. Za usporiadanie týchto podujatí treba poďakovať 
výboru klubu, no najmä predsedníčke a tajomníčke klubu, ktoré venujú veľmi veľa svojho voľného 
času príprave týchto podujatí. Ďalšie poďakovanie patrí sponzorom, vďaka ktorým sú naše výstavy na 
vysokej úrovni. Veľká vďaka patrí hlavne vám, členom  klubu, ktorí sa týchto výstav a členských 
schôdzí zúčastňujete.  
Záverom tejto správy chcem poďakovať celému výboru za odvedenú prácu, Monike Melichovej 
a Františke Domanskej za propagáciu klubu v časopise Kynologická Revue. 
Na dnešnej schôdzi bude zvolený nový výbor, ktorému na ďalšie volebné obdobie prajem veľa 
úspechov.  
 
Plachý František – podpredseda Bulldog a Mops klubu 
 
4,  
Ekonomická správa 
Ekonóm B a M klubu, pán Javorčík,  informoval členov o stave pokladne, príjmoch a výdajoch.  
Stav účtu k 31.8.2015 je 610 €.  Podrobná správa o výdajoch je zverejnená na webovej stránke klubu. 
Po výstave v Budči sa tiež  zverejní vyúčtovanie na webovej stránke klubu, aby boli členovia 
informovaní.  
 
5, Správa tajomníka 
K dnešnému dňu má klub 152 členov. Tajomníčka klubu informovala, že členský poplatok na rok 2016 
si budú môcť členovia zaplatiť dnes po schôdzi alebo zajtra počas výstavy. Žiadala  taktiež, aby 
členovia, ktorí si nezaplatia na výstave, posielali  členský poplatok na účet klubu a nie do obálky. 
Pripomenula termín 31.1.2016, dokedy je možné zaplatiť členský poplatok bez omeškania. Po tomto 
termíne je už účtovaný poplatok ako za nového člena.  
 
6, 
Správa poradcov chovu 
P. Plachý – poradca chovu pre plemeno Francúzsky  bulldog 
Opis správy :  
Správa poradcu chovu Francúzskych buldočkov za obdobie od 17.10. 2014 do 16.10 2015 
 
Za toto obdobie bolo vystavených 93 pripúšťacích povolení. Vrhov bolo 79, z ktorých  sa narodilo 343 
šteniat, z toho 155 psov a 188 súk.  
Klub usporiadal bonitácie: 



18.10. 2014 v Závadke nad Hronom 
11.4.2015 v Budči 
15.8.2015 v Závadke nad Hronom 
Na týchto podujatiach mali možnosť všetci členovia, ktorým ich zvieratá splnili podmienky zaradenia 
do chovu, predviesť ich na bonitáciu.  
 
Na záver mojej správy chcem všetkým členom poďakovať za spoluprácu a prajem vám veľa 
chovateľských a výstavných úspechov 
 
V Budči 16.10.2015                        Plachý František  - Poradca chovu fr. buldočkov 
 
p. Benkovský – poradca chovu pre plemeno Anglický bulldog – Od 1.1. 2015 bolo  zapísaných 23 
vrhov, v ktorých sa narodilo 99 šteniat. 
sl. Melichová – poradca chovu pre plemeno  Mops – od 1.1. 2015 bolo vydaných 34 pripúšťacích 
povolení, z ktorých bolo 17 vrhov, v  ktorých  bolo 68 šteniat. Porovnateľne je to približne to isté číslo 
ako minulý rok.  
 
7,  
Správa revíznej komisie 
Pani Vanková Ivana prečítala správu revíznej komisie. 
Opis správy: 
Revízna komisia je kontrolným orgánom, jej úlohou je kontrolovať dodržiavanie stanov, plnenie 
všetkých uznesení a hospodárenia s financiami Bulldog a Mops klubu, upozorňuje na nedostatky 
a navrhuje opatrenia na ich odsránenie, v prípade  sporu plní funkciu  rozhodcovského orgánu , za 
svoju činnosť sa zodpovedá Výročnej členskej schôdzi. Na základe týchto právomocí Revízna komisia 
preskúmala čerpanie  finančných prostriedkov a dokumenty s tým spojené za obdobie od 1.1.2015 do 
31.8.2015. Počas kontrola boli preskúmané následovné dokumenty:  

1. Zápisnice  z členských a výborových schôdzí 
2. Účtovná dokumentácia 

1, Kontrola plnenia uznesení z výborových a členských schôdzí za obdobie  od 18.10. 2013 do 10.4. 
2015 bola vykonaná na základe zápisníc poskytnutých tajomníčkou klubu p. Scherhauferovou. Všetky  
uznesenia z výborových a členských schôdzí boli splnené.  
 
2, Kontrola účtovných dokladov  bola vykonaná na základe účtovných dokladov (denník peňažných 
príjmov a výdavkov, príjmové a výdavkové pokladničné doklady za rok 2015) a výpismi z účtu 
poskytnuté p. Javorčíkom. Všetky finančné operácie sú zverejnené aj na webovej stránke Bulldog 
a Mops klubu a sú verejne sprístupnené.  
Jednotlivé účtovné operácie zapísané v denníku peňažných  príjmov a výdavkov  boli skontrolované 
podľa jednotlivých dokladov.  
Stav 1.1.2015 na bežnom účte bol 2334,34 € 
                         Pokladničná hotovosť 59,79 € 
Stav 31.8.2015 na bežnom účte 610,08  € 
                         Pokladničná hotovosť 0,00 € 
Počas revízie nebola zistená žiadna nezrovnalosť medzi zápisom v pokladničnej knihe 
a kontrolovanými dokladmi. 
K predloženým dokladom  a dokumentom nemá revízna komisia námietky. Kontrolované príjmy 
a výdavky sú riadne zaevidované, rozpísané a chronologicky uložené. 
 
Návrh opatrení Revíznej komisie (Rk) : 
Rk žiada posielať pravidelne zápisnice z každej  členskej a výborovej schôdze predsedovi Rk. 
Rk žiada, aby bol člen Rk prítomný aspoň na dvoch zasadnutiach výboru v priebehu roka. 
Rk  bude kontrolovať účtovné doklady 2x ročne. 



 
 V Badíne dňa 30.9.2015  
Spracovala:  Vanková Ivana 
 
 
8.  
Voľby 
Voľby prebehli tajným hlasovaním. Volebná komisia rozdala hlasovacie lístky a predseda volebnej 
komisie podal návrh na znovuzvolenie  pôvodného výboru. Zároveň  vymenoval navrhnutých 
kandidátov. P. Melichovú, p. Plachého, p. Scherhauferovú, p. Benkovského a p. Havelku.  
Prebehlo tajné hlasovanie, kde si členovia volili predsedu, podpredsedu , tajomníka a dvoch členov 
výboru.  
Po špočítaní hlasov predseda volebnej komisie prečítal novozvolený výbor Bulldog a Mops klubu. 

1. Predseda – Melichová Ildikó .....................................29 hlasov 
2. Podpredseda – Plachý František................................29 hlasov 
3. Tajomník – Scherhauferová Edita ..............................28 hlasov, 1  hlas proti 
4. Člen výboru. Havelka Tibor........................................22 hlasov, 7  hlasov proti 
5. Člen výboru- benkovský Milan...................................25 hlasov, 4 hlasy proti 

Predseda volebnej komisie  dal  hlasovať za  odsúhlasenie novozvoleného výboru. 
22 prítomních členov súhlasilo s členmi novozvoleného výboru, 7 členov bolo proti zloženiu  výboru. 
 
9. Voľba revíznej komisie 
Predseda volebnej komisie dal návrh na zvolenie členov  Revíznej komisie (Rk) a to : p. Janková, p. 
Vanková a p. Fedorko.  
P. Janková sa ospravedlnila a túto funkciu odmietla zo zdravotných dôvodov.  Preto bola na  miesto 
tretieho člena navrhnutá členmi klubu p. Domanská Františka.  
Verejným hlasovaním bola zvolená  revízna komisia v zložení: 
1, Vanková Ivana .........................28 hlasov, 1 člen sa zdržal hlasovania 
2, Fedorko Martin.........................28 hlasov, 1 člen sa zdržal hlasovania 
3, Domanská Františka...................28 hlasov, 1 člen sa zdržal hlasovania 
 Predsedom Rk sa stala Vanková Ivana. 
 
10. Plán činností na rok 2016 
 Plán činností na budúci rok prečítal p. Plachý. Klub organizuje na budúci rok tri výstavy, z toho dve 
špeciálne,  jednu klubovú výstavu a tri bonitácie. Dátum výstav sa upresní podľa výstavného 
kalendára. Najbližšia Špeciálna výstava sa bude konať 9.4.2016 v Budči, kde sa bude konať aj 
bonitácia. P. Benkovský  je poverený zabezpečiť rozhodcov na tieto výstavy.  Bol oslovený p. Revaz 
Komasuridze z Moskvy, ktorý potvrdil účasť na našej Špeciálnej výstave .  Klubová výstava by sa mala 
konať v auguste  P. Melichová potvrdila účasť ako rozhodkyňa pre Klubovú výstavu pre všetky tri naše 
plemená.   Druhá Špeciálna výstava v roku 2016  by sa mala konať na jeseň. Bol oslovený p. Viktor 
Alexander van Ramsdonk. Z časových dôvodov účasť odmietol, ale sľúbil účasť na niektorej z iných 
našich výstav. Preto  výbor bude hľadať rozhodcu.  O všetkom, o prípadných zmenách a doplneniach  
budú členovia informovaní na webovej stránke klubu.  
 
 
11. Diskusia 
- Prvým bodom diskusie bola prednáška novelizovaného štandardu  našich troch plemien. Každý 
prítomný člen klubu na VČS obdržal štandard  plemien. Pán Havelka podrobne prebral a vysvetlil 
zmeny v novom štandarde a odpovedal na otázky  diskutujúcich členov, ktorých táto problematika 
zaujímala. Za odborný výklad sa pánu Havelkovi poďakovali členovia veľkým potleskom. 
- P. Šáli  podal návrh, aby sa schôdze, ktoré sa konajú jedenkrát ročne vždy v piatok pred výstavou 
konali o 18.00 hod kvôli tomu, aby ľudia nemuseli odchádzať skôr z práce.  



- p. Melichová sa pýtala prítomných, či sú spokojní s webstránkou klubu. Všetci členovia boli 
s webstránkou spokojní, pretože sú tam  aktuálne  informácie o dianí v našom klube. Zároveň vyzvala  
členov, aby našu stránku navštevovali častejšie kvôli  čerstvým informáciám.  
- p. melichová informovala o členstve v Royal Canin klube a zľavách pri kúpe krmiva pre členov klubu. 
Všetky zľavy sú na webstránke uvedené. 
- Predsedníčka klubu p. Melichová dala návrh na odmeny za prácu za celý rok po 200€  pre  
tajomníčku p. Scherhauferovú, ekonóma  p. Javorčíka a pre sl. Moniku Melichovú ako správcu 
webstránky.  
- p. Mošať dal návrh na zvýšenie členského poplatku z 10 na 15 € 
p. Melichová dala návrh na zvýšenie bonitačného poplatku zo 17 na 20 €   
Zvýšený poplatok by sa týkal   členského poplatku na rok 2016. Zvýšený  bonitačný  poplatok by sa 
vyberal už na nasledujúcej bonitácii.  
Členmi VČS bol odhlasovaný  zvýšený členský poplatok na daný rok z 10 na 15 € 
Hlasovanie : 27 za zvýšenie poplatku, 1 proti a jeden člen neprítomný na hlasovaní 

27 a zvýšenie poplatku , 1 proti a jeden člen neprítomný na hlasovaní 
Z tohto vyplýva, že nový člen bude platiť 20 € zápisný poplatok ( ten sa nemení) a 15 €  členský 
poplatok. Spolu 35 € 
-P. Mošať podal návrh  na zorganizovanie súťaže o najlepšieho psa zo Slovenského chovu. Táto súťaž 
by sa vyhodnocovala na prvej klubom organizovanej výstave v nasledujúcom roku.  
- p Melichová vyzvala prítomných, aby sa pokúsili nájsť sponzora na toto ocenenie.  
- p. Scherhauferová podala návrh na zmenu stanov  klubu v bode 7 Orgány klubu 7.1.1. 
Tajomníčka požiadala o zmenu z:   
7.1.1. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom klubu a zvoláva sa pravidelne  raz za 4 roky. 
Výbor klubu rozošle  všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní 
vopred. Mimoriadna  výročná členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada 60% 
riadnych členov klubu, alebo výbor klubu, ak si to vážnosť situácie bude vyžadovať. 
Zmena na:  
7.1.1. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom klubu a zvoláva sa pravidelne  raz za 4 
roky.Výročná  členská schôdza bude oznamovaná 14 dní vopred aj s programom na webovej stránke  
klubu.  Mimoriadna  výročná členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada 60% riadnych 
členov klubu, alebo výbor klubu, ak si to vážnosť situácie bude vyžadovať. 
 Hlasovanie : 28 prítomných členov hlasovalo  za túto zmenu a 1 člen bol neprítomný na hlasovaní. 
-p. Javorčík podal návrh na ocenenie pes roka a suka roka, ktorí sú v majetku člena klubu, a daný 
jedinec pochádza zo Slovenského chovu.  Vyhodnotenie by sa robilo  jedenkrát za rok a pán Javorčík 
je ochotný a súhlasil s návrhom p. Melichovej  spracovať výsledky už aj za rok 2015. Súťaž sa bude 
volať  Dogcup BaMK. Pravidlá nájdu členovia na stránke www.skj.sk. 
Toto ocenenie  sa počíta len z výstav usporiadaných  na Slovensku. Body za Klubového víťaza  sú ako 
body za  Národného víťaza. 
Hlasovanie : 27 za uskutočnenie súťaže, jeden člen sa zdržal hlasovania a jeden člen neprítomný. 
 
UZNESENIE 
*Výročná členská schôdza(ďalej len Včs) berie na vedomie a schvaľuje program Výročnej členskej 
schôdze 
*VČS berie na vedomie správu o činnosti klubu za uplynulé obdobie 
*VČS berie na vedomie ekonomickú správu 
*VČS berie na vedomie správu tajomníka 
*VČS berie na vedomie správu poradcov chovu 
*VČS berie na vedomie správu revíznej komisie 
*VČS schvaľuje voľbu volebnej komisie: Predseda Priehoda Marian, Diosi Dezider - člen a MVDr. Ďurej 
Marek- člen 
*VČS schvaľuje výbor v zložení: Predseda -  p. Melichová Ildikó 
                                                         Podpredseda -  p.Plachý František 

http://www.skj.sk/


                                                        Tajomník -  p. Scherhauferová Edita 
                                                        Člen výboru - p. Havelka Tibor 
                                                        Člen výboru – p. Benkovský Milan 
*VČS schvaľuje revíznu komisiu v zložení: Predseda – p. Vanková Ivana  
                                                                           Člen – Fedorko Martin  
                                                                           Člen – Domanská Františka 
*VČS schvaľuje plán činností na rok 2016 
*VČS schvaľuje odmeny pre pokladníka, tajomníka a správcu webovej stránky 
*VČS schvaľuje zvýšený poplatok  členského poplatku na 15 € a bonitácie na 20 € 
*VČS schvaľuje zmenu stanov v bode 7 Orgány klubu,  7.1.1  
Z: 
7.1.1. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom klubu a zvoláva sa pravidelne  raz za 4 roky. 
Výbor klubu rozošle  všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní 
vopred. Mimoriadna  výročná členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada 60% 
riadnych členov klubu, alebo výbor klubu, ak si to vážnosť situácie bude vyžadovať. 
Zmena na:  
7.1.1. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom klubu a zvoláva sa pravidelne  raz za 4 
roky.Výročná  členská schôdza bude oznamovaná 14 dní vopred aj s programom na webovej stránke  
klubu.  Mimoriadna  výročná členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada 60% riadnych 
členov klubu, alebo výbor klubu, ak si to vážnosť situácie bude vyžadovať. 
*VČS schvaľuje ocenenie pes a suka roka v držaní majetku člena klubu. Pes a suka musia pochádzať zo 
Slovenského chovu. Všetko bude zverejnené na webovej stránke klubu. 
 
 
 
12. Záver 
Pani predsedníčka klubu poďakovala prítomným členom za účasť na výročnej členskej schôdzi, za 
dôveru, ktorú prítomní členovia  odovzdali novému výboru. Na úplný záver veľkým potleskom 
prítomní členovia poďakovali rodine Domanskej, ktorá pripravila obložené misy a veľkú slanú tortu 
s motívom buldočka. 
Pán Plachý ukončil výročnú členskú schôdzu so želaním veľa šťastia pre všetkých vystavovateľov na 
zajtrajšiu Špeciálnu výstavu našich plemien  a dobré oko pre  rozhodcu, ktorým je Groschl Ferenc 
z Maďarska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
      
 



 
 

 


