
AMERICKÝ KOKERŠPANIEL KLUB SLOVENSKO 

Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 27.1.2013 v Žiline 

 

Prítomní na členskej schôdzi : 

Viera Vítková, Jana Vallová, Mgr. Janka Romanová, Ľubica Švecová, Mgr. Silvia Fáberová, Ladislav 

Ujházi, Mgr. Zuzana Krchová, Oľga Paulíková, Karin Caklová, Monika Trnková, Mikuláš Vilhan, 

Monika Vilhanová.  

Ospravedlnení: Linda Voláriková, Zuzana Červenková, Alexandra Kamenčíková, Mirka Hrubá, Monika 

Setnická, Zuzana Matejová, Štefan Gromovský, Kristián Lesický, Vladimíra Vitalošová, Ivona 

Kovesiová, Jozef Luterán.  

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Správa o činnosti AKK v roku 2012 

4. Správa poradcu chovu 

5. Správa ekonómky klubu 

6. Správa Dozornej rady 

7. Rozpočet na rok 2013 

8. Chovateľský poriadok AKK 

9. doplnený bod Disciplinárny poriadok AKK 

10. Zmena stanov AKK 

11. Zmluva s nečlenmi 

12. Poplatky 

13. Problematika sable a merle 

14. Diskusia 

 

 

 

 

 

 



1.Otvorenie  

Privítanie členov na schôdzi a zahájenie schôdze o 12:30 na mieste konania v kaviarni Panelák ( 

Karpatská 9A/8402) v Žiline. Celkoví počet zúčastnených členov na schôdzi 12.  

Program členskej schôdze bol doplnený o disciplinárny poriadok navrhnutý p. Ladislavom Ujházim, 

ktorý bol dodaný včas a v súlade so stanovami AKK. Členská schôdza jednohlasne odsúhlasila zmenu 

programu.  

 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

Návrhová komisia: Monika Trnková, Silvia Fáberová, Karin Caklová. Za: 9, Proti:0, Zdržali sa: 3 

Mandátová komisia: Ľubica Švecová, Mikuláš Vilhan, Zuzana Krchová, Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa: 3 

 

3.Správa o činnosti AKK v roku 2012  

Rozpravu začala predsedkyňa klubu AKK Viera Vítková. Oboznámila členov s novinkami, ktoré sa 

udiali koncom roka 2012, a ktoré priamo vplývajú na fungovanie klubu AKK. Hlavnou zmenou je 

zahájenie samostatnej činnosti plemennej knihy a kancelárie Únie kynologických klubov od 1.1.2013. 

Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ. 

SKJ funguje len ako strešná organizácia a jej členmi sú SPZ; UKK; ZSK a zastupuje Slovensko u FCI.  

AKK naďalej zostáva fungovať pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ). Týka sa nás 

hlavne zmena stanov SKJ a podstatná zmena pre náš klub je umožnenie podieľať sa na registrovanom 

chove aj nečlenom AKK. Nečlen však musí mať s AKK uzavretú zmluvu o chovateľskom servise, 

akceptovať poplatky za dané služby a rovnako rešpektovať chovateľský poriadok AKK 

 

 4.Správa poradcu chovu 

Poradkyňa chovu Jana Vallová prečítala prítomným členom správu informujúcu o stave chovu plemena 

americký kokeršpaniel v klube za rok 2012 – o počte narodených šteniat, vystavených krycích listoch, 

využitých aj nevyužitých krycích listoch, vyradených chovných jedincoch z dôvodu dosiahnutého 

najvyššieho veku alebo z dôvodu neplatenia členského, počte chovných psov a súk a o pomere 

narodených šteniat pes vs. suka, a o ostatných žiadostiach týkajúcich sa chovu, ktoré vystavovala za rok 

2012. Konštatovala, že počet sučiek, ktoré nezabrezli v roku 2012 tvorí skoro polovicu z vydaných 

odporúčaní na párenie. Predsedkyňa Viera Vítková poznamenala, že je to vysoké číslo, celkove sa rodí 

menší počet šteniat vo vrhoch, ako pred rokmi a môže to súvisieť s tým, že psi začínajú mať 

reprodukčné problémy, zdravotné problémy podobné ľudským, môže to súvisieť s prostredím, 

výchovou a aj povahou či psychikou. Členská schôdza vzala na vedomie správu poradcu o chove za rok 

2012, ktorú nepripomienkovala. 

 

5.Správa ekonómky klubu 

Ekonómka klubu AKK Mgr. Janka Romanová informovala členskú schôdzu o celkovej ekonomickej 

situácii za rok 2012. Nakoľko nedisponovala počas roku 2012 ekonomickými podkladmi za 

predchádzajúce obdobia, začala s účtovníctvom v pokladni od 0,-€. Zálohy, ktorými disponovali 

k 31.12.2011 a ktoré jej nahlásili p. Vítková a p. Vallová preniesla do roku 2012. Celková bilancia 

hospodárenia klubu AKK za rok 2012 je pozitívna, AKK v roku 2012 hospodáril so ziskom 1009,71 €. 

Z troch konaných klubových výstav boli 2 plusové a 1 stratová, čo v celkovom súčte činilo pozitívne 



hospodárenie klubu. Informovala aj o bonusoch, ktoré sa podarili vyzbierať klubu AKK na 2% z daní, 

o výške výdavku za tlač klubového spravodaja, nákupe pohárov na výstavy a ostatných príjmoch, či 

výdavkoch klubu. P. Romanová konštatovala, že za výsledkom tohto skvelého hospodárskeho výsledku 

stojí skvelá práca výboru a pár členov AKK, ktorí nielenže pracujú zadarmo a z vlastného presvedčenia 

ale zháňajú sponzorov, vyrábajú ceny a mnoho iného vo vlastnej réžii bez nároku na odmenu, používajú 

na chod klubu vlastné telefóny, vlastné autá, vlastné PC a kancelárske potreby, robia grafiku, spravodaj, 

stránku klubu, účtovníctvo, ceny na výstavy, občerstvenie na výstavy a netunelujú klub ako sa to 

v mnohých prípadoch deje v iných kluboch. Výbor klubu šetrí kde sa dá, šetrí na bankových poplatkoch, 

využíva zľavy pri nákupoch na klubové akcie. Na záver apelovala na možnosť opäť využiť z daňového 

bonusu 2%, ktoré by bolo pre chod klubu AKK prospešné. 

Správu pripomienkovala poradkyňa chovu Jana Vallová, ktorá reagovala predovšetkým na vyzbierané 

peniaze z 2% s tým, že jej je veľmi ľúto, že  značnú časť peňazí získal klub vďaka nej a jej kontaktom 

a ostatní členovia o to nemali záujem, napriek tomu, že je to výborný zdroj príjmu, ktorý môže klub 

ľahko a zákonne získať a využiť ho napr. na dosť finančne náročný Spravodaj alebo na pozvanie 

kvalitného zahraničného rozhodcu – chovateľa na posúdenie našich klubových akcií. Upozornila na 

fakt, že nie každý rok sa môže podariť takú sumu vyzbierať a preto taktiež ako ekonómka klubu 

apelovala na členskú základňu, aby sa zapojili aj oni do získavania bonusov z 2% na daniach. 

K správe o ekonomike a hospodárení klubu sa vyjadrila aj predsedkyňa klubu AKK Viera Vítková, 

ktorá reagovala predovšetkým na úspech realizácii klubových výstav. Aj napriek tomu, že jedna z troch 

výstav išla do straty, vykompenzovala sa uvádzaná strata so zvyšnými dvoma výstavami, ktoré vykázali 

dostatočný zisk, aby si mohol klub AKK pozvať na jednu zo svojich klubových výstav posudzovateľa - 

chovateľa AMI zo zahraničia prípadne aspoň chovateľa španielov a hradiť mu všetky náklady s jeho 

návštevou spojené. Zároveň konštatovala, že členovia napriek tomu, aby podporili klubové akcie hlásia 

svojich psov len tam kde je prázdna trieda, nezaujíma ich názor odborníka, kvalifikovaného 

posudzovateľa FCI, ktorý má svojím hodnotením na klubovej výstave práve pomôcť a nasmerovať 

majiteľa vystavovaného zvieraťa k dosiahnutiu najvyšších limitov, ktoré má vystavované zviera 

možnosť dosiahnuť. Bohužiaľ pri takomto trende a finančne náročnom posudzovateľovi zo zahraničia 

nie je možné spraviť výstavu v pluse.  Výbor sa snaží zatraktívniť klubové akcie rôznymi cenami, 

momentálne tombolou, ktorá bude zabezpečená sponzorsky výborom klubu.  

K úspešnosti výstav ale ak aj k pozitívnemu hospodáreniu klubu AKK sa vyjadrila aj podpredsedkyňa 

klubu  Ľubica Švecová, ktorá upozornila na jednotlivé dobrovoľné aktivity členov AKK, ako je Jana 

Vallová, Mgr. Silvia Fáberová aj samotná ekonómka klubu Mgr. Janka Romanová, ktoré vo svojom 

voľnom čase a nepretržite celoročne vyvíjajú aktivity pre klub AKK, vďaka ktorým si môže dovoliť 

zvýšiť úroveň svojich klubových výstav a zároveň sa držať pozitívnych čísiel, čo sa ekonomiky 

a hospodáreniu klubu AKK týka. 

Pri téme o hospodárení klubu AKK bola predsedkyňou klubu Vierou Vítkovou navrhnutá finančná 

odmena pre Janu Vallovú, ktorá sa nepretržite, celoročne a bez nárokov na odplatu stará a spravuje 

internetovú stránku klubu AKK, zároveň vďaka jej kontaktom sa za doménu a web priestor už od 

začiatku jej fungovania od roku 2005 nikdy neplatilo, napriek tomu, že stránka je obsahovo 

a priestorovo náročná. Členská základňa (Za:11, Proti: 1, Zdržal sa:0) sa rozhodla, že o danom 

príspevku bude hlasovať po prejednaní bodu 7 a to po prečítaní rozpočtu pre rok 2013 aby bola 

ekonomika prehľadná. 

 

 

 

 

 

 



Počiatočný stav k 1.1.2012 832,64    

banka  408,53    

pokladňa  424,11    

       

Príjem  5203,31    

členské a zapisné  996,00    

členské 2013 20,00    

Ostatné - chovateľská činnosť  362,00    

úroky 0,08    

2% 413,11    

príspevky v SKJ na rok 2011 298,00    

príspevky v SKJ na rok 2012 298,00    

Príjmy ŠV 845,00    

Príjmy WCS 1236,12    

Príjmy KV  735,00    

       

Výdavky 4193,60    

cestovné 464,00    

poštovné 52,90    

Klubový spravodaj 318,00    

Výdavky ŠV 480,00    

Výdavky WCS 1094,44    

poplatok za halu z WCS 2011 200,00    

Výdavky KV  821,36    

klub. šamp.+pes a suka roka  238,47    

vybor naklady 63,40    

bankové poplatky  77,72    

ostatné 263,31    

členské známky  120,00    

       

Konečný stav k 31.12.2012 1842,35  
hospodárenie 
klubu:    

banka  1095,74  Príjmy - výdavky 1009,71 

pokladňa  746,61    

 

6.Správa Dozornej rady 

Správu Dozornej rady prečítal jej predseda Ladislav Ujházi. Vyjadril sa k jednotlivým udalostiam 

uplynulého roku 2012 a oboznámil prítomných členov o splnených úlohách ako aj ešte nevybavených 

záležitostiach, ktoré nebolo možné v roku 2012 vykonať z určitých dôvodov. Správu pripomienkovala 

predsedkyňa Viera Vítková, ktorá k bodu 2 – prešetrenie vo veci podmienečného vylúčenia p. Sabovej 

podotkla, že práve predseda DR odporučil výboru takéto riešenie. Členská schôdza zobrala správu DR 

na vedomie. 

 

7.Rozpočet na rok 2013  

 Nakoľko podklady o celkovom hospodárení klubu AKK nemala ekonómka Mgr. Janka Romanová 

počas roku 2012 k dispozícii, začala viesť dokumentáciu o hospodárení klubu AKK až od roku 2012  



a práve tento rok sa stal východiskom pre návrh rozpočtu roku 2013. Do rozpočtu boli zahrnuté všetky 

aktuálne príjmy aj výdavky, ktoré boli už navýšené vzhľadom na zvyšovanie cien v oblasti poskytovania 

služieb. Pri vymenovaní jednotlivých položiek rozpočtu klubu AKK pre rok 2013 opäť upozornila na 

možnosť získať príspevky z daňových bonusov formou 2% z daní a poprosila prítomných členov, aby 

zobrali práve túto informáciu na vedomie a snažili sa tak zapojiť do celkového diania klubu AKK.  

Ako ďalší bod a dôležitá súčasť rozpočtu roku 2013 bola prejednaná problematika tlače klubového 

spravodaja. Poradkyňa chovu Jana Vallová, ktorá každoročne spracováva všetky podklady, robí grafickú 

úpravu a celkovú podobu spravodaja sa vyjadrila, či je vôbec potreba vydávať každoročne spravodaj, 

nakoľko to klub nielen že stojí značnú čiastku na jeho tlačenie, ale hlavne si myslí, že spravodaj ľudí 

nezaujíma, o čom hovoria aj skúsenosti z praxe. Na jej podnet o potrebe spravodaja reagovala 

predsedkyňa klubu Viera Vítková ako aj podpredsedkyňa Ľubica Švecová, a vyjadrili sa jednoznačne za 

potrebu spravodaja, lebo je reprezentačným výsledkom činnosti klubu AKK a je celkovou výpoveďou 

činnosti klubu AKK. 

Ohľadne veľkého poplatku za tlač spravodaja padol zo strany predsedkyne klubu AKK Viery Vítkovej 

návrh o uzavretí dohody / zmluvy medzi AKK a tlačiarenskou firmou, ktorá by mohla zvýhodniť cenu 

tlače a zároveň by odbremenila rozpočet klubu AKK. Členská základňa hlasovala o úhrade za spravodaj 

formou zmluvy s tlačiarňou jednohlasne: všetkých 12 prítomných členov súhlasilo. 

Spätne sa vrátila k téme poskytnutiu príspevku pre poradkyňu chovu klubu AKK Janu Vallovú, za jej 

starostlivosť a vždy promptné aktualizovanie webovej stránky klubu AKK, ktoré robí nepretržite 

celoročné vo svojom voľnom čase a robí tak výborné meno a vizitku celému klubu AKK. Členská 

základňa súhlasila, aby jej bol poskytnutý príspevok vo výške 100,-€. O tomto návrhu sa hlasovalo, Za: 

11, Proti: 1, Zdržal sa: 0. Po schválení tohto príspevku sa poradkyňa chovu Jana Vallová dobrovoľne 

vzdala príspevku a venovala ho na činnosť AKK. 

Rozpočet pre rok 2013 bol jednohlasne schválený (Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0) 

Rozpočet na rok 2013  

  

Príjem  4407,81 

členské a zapisné  940,00 

Ostatné - chovateľská činnosť  360,00 

úroky 0,10 

2% 400,00 

príspevky v SKJ na rok 2013 298,00 

Príjmy ŠV 700,00 

Príjmy KV  700,00 

zisk z roku 2012 1009,71 

Výdavky 3315,00 

cestovné 490,00 

poštovné 60,00 

Klubový spravodaj 500,00 

Výdavky ŠV 800,00 

Výdavky KV  700,00 

klub. šamp.+pes a suka roka  300,00 

vybor naklady 65,00 

bankové poplatky  80,00 

ostatné 200,00 

členské známky  120,00 



 

8. Chovateľský poriadok AKK  

Predsedkyňa Viera Vítková prečítala návrh Chovateľského poriadku AKK. 

Pripomienkovanie sa týkalo bodu 9 – kontrola vrhu, kde bolo navrhnuté doplniť vetu: Ku kontrole vrhu 

si môže chovateľ pozvať hosťa. 

K bodu 10 – poradca chovu pripomienkovala p. Krchová, že poradca chovu má upozorniť majiteľa 

sučky, ktorý si pýta krycí list a povedať majiteľovi o psovi, čo najviac, upozorniť ho na rôzne veci okolo 

krycieho psa (napr. že tento bol predmetom kontroly vrhu, že v PP sa nachádza neštandardné sfarbenie, 

ktoré môže predávať svojim potomkom a podobne) P. Vítková reagovala, že toto nemôže byť 

v kompetencii poradkyne chovu, nakoľko majitelia psa by to mohli považovať za ohováranie. 

Konkrétne všetky informácie ohľadne krycieho psa, ktorého použila ku krytiu pani Krchová sú na 

webových stránkach klubu, mala jeho sestru Dášenku, ktorej PP a farby v ňom musela poznať (nakoľko 

výbor pri kontrole daného vrhu doporučil chovateľke informovať nových majiteľov šteniatok o sable 

sfarbení v PP a možnosti predávania tejto farby na potomkov). V konečnom dôsledku výbor nemôže 

zakazovať a prikazovať, môže len usmerňovať, viesť a kontrolovať a je na každom chovateľovi ako sa 

rozhodne a do akého rizika pôjde. O tomto bode sa hlasovalo, za pôvodné znenie návrhu: 8, proti: 2, 

zdržali sa: 2 

Celý chovateľský poriadok bol schválený, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0. Nadobúda platnosť 27.1.2013 

 

9. Disciplinárny poriadok  

Disciplinárny poriadok bol navrhnutý p. Ladislavom Ujházim, po pár prečítaných bodoch a rozporných 

názoroch naň p. Ujházi disciplinárny poriadok stiahol z rokovania. 

Po krátkej prestávke bol výborom vrátený na prejednanie. P. Mikuláš Vilhan argumentoval, že 

disciplinárnym poriadkom predídeme rôznym rozporuplným situáciám. Predsedkyňa AKK napriek 

tomu pripomínala, že klub je záujmový a predovšetkým založený na priateľskej báze a dobrovoľnosti, 

ale vzhľadom na častejšie verejné napádanie práce výboru a verejné útoky voči práci výboru, 

poškodzovanie mena výboru a tým aj klubu AKK, aby bolo všetko v poriadku, tak po 12-tich rokoch 

fungovania klubu bude disciplinárny poriadok nutný, hoci to nesúhlasí s jej presvedčením. 

Pripomienkované zmeny voči návrhu:                                                                                                                   

Bod C 2 a ...prejednanie disciplinárneho previnenia na výbore AKK                                                                    

Bod F 2 zmena vo vete...môže "výbor " rozhodnúť... 

Bod H 3 zmena formulácie...k najbližšej CS 

P. Krchová upozornila členskú schôdzu, že v disciplinárnom poriadku nie je zahrnutý postih proti 

členovi výboru. 

Predsedkyňa Viera Vítková reagovala, že člen výboru je v prvom rade normálny člen a v tom zmysle sa 

na neho vzťahuje aj disciplinárny poriadok. Pokiaľ by sa previnil ako člen výboru resp. výbor ako celok 

vo svojej práci v AKK, rieši to podľa stanov AKK dozorná rada, ktorá tento podnet prekladá členskej 

schôdzi.  

Hlasovanie o disciplinárnom poriadku za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1                                                                     

Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť 27.1.2013 

 

 



10. Stanovy AKK 

P. Ladislav Ujházi navrhol zmeny oproti návrhu stanov: 

§7 organy klubu: Predseda = štatutárny orgán, výbor AKK = výkonný orgán                                                   

Zmena vo vete: „Zvoláva ju výbor klubu písomne poštou, emailom alebo zverenením na webovej 

stránke AKK najmenej 14 dní pred jej konaním.....                                                                                 

Doplnenie: Predseda klubu – štatutárny orgán klubu                                                                                             

Zmena: Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. Ruší sa veta Výbor zastupuje predseda, podpredseda 

alebo poverený člen výboru klubu.                                                                                                                         

§8: Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu a postupuje podľa disciplinárneho poriadku AKK. 

Stanovy podľa návrhu spolu s vyššie uvedenými zmenami boli jednohlasne schválené za: 12, proti: 0, 

zdržal sa: 0 

 

11. Zmluva s nečlenmi 

Návrh bol upravený o vetu v bode 2: Zmluva vymedzuje písomné podmienky o poskytovaní 

chovateľského servisu nečlenovi AKK pri chove Amerického kokeršpaniela, ktorého kópia preukazu je 

súčasťou zmluvy a bol jednohlasne schválený za:12, proti:0, zdržal sa: 0. 

  

12. Poplatky 

Jednohlasne boli schválené nasledovné poplatky, ktoré nadobúdajú platnosť 27.1.2013. 

Člen klubu má oproti nečlenovi klubu zdarma meranie a kontrolu chrupu psa, uverejnenie vizitky 

chovného jedinca na webe, vedenie chovného jedinca v databáze, uverejnenie inzercie – šteniatka, zľavy 

na klubové akcie, odpustený poplatok za kontrolu vrhu pri prvom vrhu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Problematika sable a merle 

Predsedkyňa klubu informovala členskú schôdzu, že výbor klubu sa od augusta 2012 zaoberá 

problematikou merle, vianočné sviatky a ďalší voľný čas strávil pripravovaním článkov hlavne 

o sfarbení viacfarebných AMI, ktoré sa začali objavovať vo veľkej miere vo svete aj u nás.  

Už v minulosti sa objavilo v našich chs neštandardné sfarbenie sable, dnes sa objavuje už aj merle, ktoré 

je však oveľa ťažšie rozpoznateľné (máme ho v našich chs aj v starších generáciách a niektoré sme si 

priniesli importmi alebo krytiami v zahraničí). Výbor pri spracovaní čerpal informácie u mnohých 

chovateľov AMI v zahraničí, predovšetkým v krajne pôvodu USA.  Na radu chovateľov z USA aby sme 

sa s problematikou merle obrátili na skúseného chovateľa u plemena, kde je merle pôvodnou farbou sa 

výbor skontaktoval s odborníčkou MVDr. Stanislavou Zubrickou, ktorá je nielen chovateľkou ale 

aj dlhoročnou poradkyňou chovu v klube kólií.  Dozorovala a pripomienkovala celý článok ohľadne 

merle. Predsedkyňa povedala, že pravdepodobne budeme mať v chove najviac cryptic merlov, čo 

niekedy nerozozná ani skúsený chovateľ. Pani Krchová pripomienkovala, že ona si problematiku merle 

naštudovala a nenašla ani zmienku o cryptic merle, že biele ucho ani biela hlava nie sú znakom merle 

a našla úplne iné materiály týkajúce sa merle sfarbenia. P. Švecová podotkla, že by bolo vhodné sa 

zamyslieť nad tým, prečo niektoré plemená, kde je pôvodnou farbou merle nepúšťajú zvieratá s halfface 

do chovu a niektoré ich začali púšťať do chovu až po príchode testov na merle... . P. Caklová k tejto 

téme uviedla, že ona ako chovateľka luisianského leopardieho psa sa bežne stretáva s merle, naposledy 

sa jej vo vrhu stalo, že šteniatko malo len škvrnku na jazyku a ona tvrdila, že je merle, kdežto ostatní 



chovatelia jej to neverili a považovali psa za nemerle jedinca. Predmetné šteňa dala otestovať a výsledok 

bol, že šteňa bolo skutočne merle. Na to sa rozpútala diskusia, ktorá však nikam neviedla. Pani Krchová 

nepripustila možnosť, že výbor napísal článok naozaj veľmi dobre a nestranne, čo potvrdila sama 

MVDr. Zubrická. Predsedkyňa preto ukončila rozpravu o merle slovami, že nemá význam o merle 

hovoriť, keďže práca výboru nie je akceptovaná práve chovateľkou viacfarebných AMI. 

 

14. Diskusia  

Diskusiu zahájila predsedkyňa Viera Vítková a vrátila sa k problematickej kontrole vrhu v chs Velvet 

Ebony. Zdôraznila, že dodnes nechápe prečo bola zo strany chovateľky takáto záporná reakcia na 

kontrolu vrhu. 

P. Krchová uviedla, že sa s predsedkyňou dohodla (keď jej predsedkyňa telefonovala), že by sa mal 

niekto nezáväzne  pozrieť na šteniatko (najlepšie by bolo, keby predsedkyňa sama, lebo ma najviac 

skúsenosti s chovom všetkých farieb farieb), pretože na fotke nie je dobre viditeľná farba šteniatka 

Pani Krchová reagovala, že ona bola ukázať šteňa p. Volárikovej  a tá povedalala, že je tricolor. Na to p. 

Krchová  poslala list s fotkami poradkyni a prečo jej teda bola nariadená kontrola, keď sa 

s predsedkyňou  dohodla inak. 

Na to predsedkyňa reagovala, že teda jej mala po návšteve zavolať a nie posielať list poradkyni chovu, 

ktorá postupovala správne a list odovzdala výboru a ten aj na základe zaslanej fotografie, kde niektoré 

chlpy boli dvojfarebné nariadil kontrolu vrhu. Pani Krchová reagovala, že problém bol v tom, kto sa na 

šteňa pozrel – p. Voláriková. Predsedkyňa odpovedala p. Krchovej, nech sa nesnaží podsúvať do tohto 

problému osobné problémy s p. Volárkovou, pretože žiadne nie sú.  P. Voláriková je rovnako chovateľ 

aj rozhodca ako ona, hoci majú iný názor na typ američana a každá si chová a preferuje svoj vlastný typ. 

Predsedkyňa poznamenala, že by ako začínajúci chovateľ mala byt rada, že jej poradí skúsený chovateľ. 

Rovnakou poznámkou prispeli aj p. Švecová a Vallová, ktoré rovnako nechápali nafúknutú bublinu 

okolo tejto kontroly vrhu. P. Švecová, Vallová aj Romanová v diskusii povedali, že nie je možné mať z 

každého zvieraťa šampióna, že na Slovensku a okolí v poslednej dobe ako keby pes, čo nie je šampión 

nič neznamenal, nedajbože keby mal iné sfarbenie alebo bol inak neštandardný, pritom aj tieto jedince 

môžu robiť dobré meno plemenu v rôznych súťažiach, byť úspešní aj na inom ako výstavnom poli a 

vôbec, robiť niekomu radosť len tým, že existujú. Dnes je šampiónom každý a bolo by dobré pozerať na 

to v akej konkurencii a u akých rozhodcov títo psi boli úspešní. P. Švecová sa opýtala pani Krchovej 

prečo dala na svoju stránku až v auguste informáciu, že Danillo Snehulienka nie je sobol, keď pri 

kontrole vrhu v júni bolo potvrdené, že šteniatko je tricolor, čo znamená, že aj Danillo je tricolor. Ďalej 

sa jej spýtala, či jej pripadá, keď sa pozrie laickým okom Danillo ako štandardne sfarbený.  P. Krchová 

odpovedala, že sú aj takí, vrátane tickingu a pod. Pani Vallová sa opýtala pani Krchovej prečo tak 

bojovala proti kontrole vrhu, že či si myslela že označíme šteniatka za sobolie aj keď budú tricolor a či 

si myslela, že jej chceme nejako uškodiť. P. Krchová odpovedala, že asi áno. P. Vallová poznamenala, 

že či nerozmýšľala nad tým, že kontrola vrhu – jej prvého vrhu a to, že sa na šteniatka pozrie niekto 

skúsený, by ju mohla posunúť ďalej. Na to reagovala pani Švecová, že p. Krchová mala byť rada, že mal 

vôbec o jej šteniatka niekto záujem, že keď ona začínala, nik nemal záujem ani snahu sa na jej prvý vrh 

pozrieť a ani pri svojom druhom vrhu jej poradiť vhodného psa na krytie. 

V ďalšej diskusii pani predsedkyňa Vítková informovala, že sa stretla na včera na výstave s MVDr. 

Putnokovou a že ju pozývala osobne na členskú schôdzu, pretože by ju rada videla, lebo jeden z bodov 

bude aj merle a keďže z jej chs pravdepodobne podľa všetkých ukazovateľov máme všetky sfarbenia, 

bolo by dobre keby prišla na schôdzu. MVDr. Putnoková povedala, že nepríde. 

Predsedkyňa sa opýtala, či sa môže pozrieť na Danilla Snehulienka a bavila sa s ňou o jeho farbe, jeho 

pôvode, jeho šteniatkach. Zdôrazňovala  pani MVDr. Putnokovej, že je to len na nej ako sa k tomu 

postaví, že nebudeme robiť chovateľom problémy, len chceme aby si chovatelia uvedomili, že majú 

merle aj sable v rodokmeni a že treba zodpovedne pozerať na výber partnera a výber šteniatka na 

výstavy a chov. 

Pani Krchová na tento príspevok reagovala, že Danillo má urobený atest na sable a atest je negatívny. 

Na to reagoval p. Vilhan, že test bol robený pre plemeno anglický kokeršpaniel a u amerického kokra sa 



sable gén vyšetruje na úplne inom locuse, a pokiaľ test nie je priamo určený pre dané plemeno, je jasné 

že všetko vyjde negatívne, pretože test vlastne nevie čo má hľadať.  

Ďalší bod predniesla predsedkyňa Viera Vítková, začala s tým, že je to vážny bod a nechcela ho 

preberať na výbore, aby sa výbor nepovažoval za zaujatý. Upozornila, že pani Krchová píše na svojich 

webových stránkach nepravdu o jej osobe, keď v príspevku o Danillo Snehulienka píše, že poškodila 

jeho meno, rovnako ako pani Aláčovej a Putnokovej. Predsedkyňa upozornila, že všetky rozhodnutia a 

listy ohľadom kontroly vrhu boli schválené výborom AKK, nebola to osobná intervencia jej osoby. 

Ďalej uviedla a zopakovala niekoľkokrát, že Danillo Snehulienka bol predmetom kontroly vrhu u 

MVDr. Putnokovej a jeho určenie farby bolo problematické. Toto pripomienkoval p. Vilhan, že nakoľko 

on bol označený po kontrole vrhu za nekompetentného, išla robiť kontrolu vrhu predsedkyňa klubu p. 

Vítková, avšak pes bol ostrihaný a nebolo možné určiť farbu na sporných bodoch. Predsedkyňa 

prizvukovala, že aj v jeho PP sa nachádza nielen sobolie ale aj merle sfarbenie, čo má odkonzultované s 

chovateľom z Maďarska, kde otec Danilla Snehulienka pôsobil a  ktorý má vďaka svojim zahraničným 

kontaktom o tomto psovi veľmi dobrý prehľad. Predsedkyňa ďalej povedala, že p. Krchová ako členka 

DR ďakovala za podporu pri nevhodnom príspevku pani Jany Sabovej, ktorý bol namierený proti AKK. 

P. Vilhan pripomienkoval, že je to konanie proti AKK. P. Švecová tiež pripomienkovala, že na 

facebooku verejne ďakovala pani Sabovej za podporu pri príspevku, ktorý osočoval a spochybňoval celý 

výbor AKK. 

P. Vítková povedala, že p. Krchová vzhľadom na toto všetko by nemala byť v dozornej rade a poprosila 

ju aby sama odstúpila, v DR nemá čo robiť osoba ktorá neustále atakuje výbor a poškodzuje meno 

klubu. Predsedkyňa povedala, že aj náklady na kontrolu vrhu neznášala ona, ale členovia klubu. P. 

Krchová neustále zdôrazňovala že sme proti Danillovi, že keď nie je sobol tak je merle... 

P. Vítková reagovala, že jej je ľúto ľudí, čo si od nej kúpia šteniatko, pretože sa nechce zodpovedne 

postaviť k svojmu chovu. Na to reagovala p. Krchová, že to p. Vítková nemyslí vážne. Rozpútala sa 

diskusia ohľadne Danilla Snehulienka, kontroly vrhu v chs Velvet Ebony ako aj verejnej podpory 

príspevku p. Sabovej mierenému proti AKK. Pani Krchová sa ospravedlnila, že musí odísť a že sa teda 

vzdáva funkcie členky dozornej rady.  

Do funkcie člena DR bol navrhnutý p. Mikuláš Vilhan, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1. 

P. Vilhan povedal, že celé vystupovanie p. Krchovej aj na členskej schôdzi sa dá klasifikovať ako 

neustále napádanie práce výboru a podľa dnes schváleného disciplinárneho poriadku by to bolo 

jednoznačné správanie sa proti klubu a jeho menu. 

Predsedkyňa reagovala, že merle je citlivá téma, ale pokiaľ naozaj nebudú práve chovatelia 

viacfarebných AMI zodpovedne pristupovať k tomuto problému, vymkne sa nám to z rúk. Ďalej 

povedala, že aj u nej sa pravdepodobne už objavili merle, ale je to len na chovateľovi, ako k tomu 

pristúpi, či sa naučí rozoznávať farby hneď po narodení, vyhne sa krytiu dvoch merle alebo 

predpokladaných merle jedincov. My ako klub musíme uchovniť jedince fenotypu štandardnej farby, ale 

práve títo môžu byť cryptic merle. Chovateľ by mal mať čo najviac informácií o predkoch, pomôžu mu 

pri určovaní farby. Výbor sa neustále snaží robiť osvetu, avšak o nezáujme svedčí aj to, keď bol 

chovateľ upozornený x-krát, že jeho sučka bude ďalej prenášať sobolie sfarbenie, boli vydané články 

ohľadne tohto sfarbenia, a chovateľ sa po štyroch rokoch opýta, že načo potom robil šampionáty a 

uchovňoval sučku, keď aj tak mu bude dávať sobolie šteniatka... 

P. Švecová reagovala, že testy na farby sa robia len v USA, Laboklyn nemá atesty a nie je ani zaručená 

100% presnosť.  

P. Ujházi navrhol, aby bola budúci rok členská schôdza inde ako v Žiline. Prebehla diskusia, avšak 

nebolo schválené miesto. Miesto konania členskej schôdze v roku 2014 ostáva v kompetencii výboru.  

P. Fáberová predniesla uznesenie členskej schôdze, ktoré bolo schválené za: 11, proti: 0, zdržal sa:0 



 

UZNESENIE členskej schôdze AKK pri SPZ konanej dňa 27.1.2013 

 

   
Členská schôdza AKK : 

A) berie na vedomie:  
1. Odpočet výboru AKK o plnení Uznesenia členskej schôdze AKK zo dňa 8. 1. 2012 

- informácie o činnosti klubu za rok 2012 

- správu poradkyne chovu za rok 2012 

- správu ekonómky klubu za rok 2012                                                                                                         

– správu dozornej rady AKK                                                                                                                                         

- odstúpenie Mgr. Krchovej z postu členky DR 

   

B) schvaľuje:  
1. Program rokovania Členskej schôdze v zmysle jeho návrhu uvedenom na pozvánke na členskú 

schôdzu a jeho následného doplnenia 

2. Návrhovú komisiu v zložení : Monika Trnková, Silvia Fáberová, Karin Caklová 

3. Mandátovú komisiu v zložení : Ľubica Švecová, Mikuláš Vilhan, Zuzana Krchová                                              

4. Rozpočet AKK na rok 2012                                                                                                                                      

5. Úhradu spravodaja na základe zmluvy s tlačiarňou                                                                                                                             

6. Chovateľský poriadok AKK                                                                                                                               

7. Disciplinárny poriadok AKK  

8. Zmeny v stanovách AKK                                                                                                                                       

9. Zmluvu s nečlenmi 

10. Zmeny v poplatkoch AKK 

11. Nového člena dozornej rady – Mikuláša Vilhana                                                                                                  

12. Zvýšenie cestovných náhrad na 0,25 € 

  

C) ukladá výboru klubu:  
1. Zabezpečiť informovanie členskej základne o klubových akciách v Spravodaji AKK a na internetovej 

stránke klubu  

 

Monika Trnková, Silvia Fáberová, Karin Caklová  

V Žiline, 27.1.2013 
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