
AMERICKÝ KOKERŠPANIEL KLUB SLOVENSKO 

Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 27.2.2016 v Bratislave 

Prítomní na členskej schôdzi : 

Viera Vítková, Jana Vallová, Mgr. Janka Romanová, Oľga Paulíková, Linda Voláriková, Richard 
Volárik, Anna Červenková, Dorothy Sabová, Ivona Justová, Ivona Kovesiová, Mgr. Lucia Solárová, 
Ing. Michaela Polačková 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie  

3. Voľby do výboru a DR 

4. Správa o činnosti AKK v roku 2015 

5. Správa poradcu chovu AMI 

6. Správa ekonómky klubu 

7. Správa Dozornej rady AKK 

8. Rozpočet na rok 2016 

9. Diskusia 

1.Otvorenie  

Predsedkyňa AKK privítala zúčastnených na členskej schôdzi. 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

Návrhová komisia:                                                                                                                                                
Anna Červenková, Richard Volárik, Mgr. Lucia Solárová. Za: 12, Proti:0, Zdržali sa: 0 

Mandátová komisia:                                                                                                                                           
Linda Voláriková, Ing. Michaela Polačková, Ivona Kovesiová, Za: 12, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

3. Voľby do výboru a dozornej rady 

Pred samotnými voľbami bol členskej schôdzi predložený návrh, aby bola dozorná rada /z dôvodu 
nízkeho počtu členov klubu a nie dobrému fungovaniu/ nahradená kontrolórom klubu. 

Členská schôdza hlasovala o zmene Stanov §7                                                                                 
Orgánmi klubu sú: 
a) členská schôdza - najvyšší orgán klubu 
b) výbor klubu - výkonný orgán klubu 
c) kontrolór klubu - kontrolný orgán klubu 
d) predseda klubu - štatutárny orgán klubu 

Volebné obdobie výboru klubu a kontrolóra klubu je štvorročné.                                                              
Členstvo vo výbore je nezlúčiteľné s funkciou kontrolóra klubu a naopak. 



Členská schôdza klubu 
1. Členská schôdza klubu sa schádza podľa potreby, spravidla raz za rok, príp. z mimoriadnych 
dôvodov na žiadosť kontrolóra klubu alebo 2/3 členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu písomne poštou, 
emailom alebo zverejnením na webovej stránke klubu, najmenej 14 dní pred jej konaním s uvedením 
programu rokovania. Podmienky a návrhy na zmenu programu rokovania musia byť podané písomne 
najneskôr do 7 dní pred dátumom konania členskej schôdze presedovi klubu. 

Výbor klubu  
6. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, fyzicky minimálne 2-krát v kalendárnom roku, pomedzi toto 
obdobie komunikuje spolu formou korešpodenčných výborových schôdzí, z ktorých sa robia zápisnice. 
Zvoláva ho písomne predseda alebo podpredseda na pokyn predsedu klubu. Schôdzí výboru sa môže 
zúčastňovať aj kontrolór klubu s hlasom poradným.                                                                                                              
8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré do 10 dní obdrží každý člen výboru a kontrolór 
klubu.                                                                                                                                                                 
14. Predložiť kontrolórovi klubu na požiadnanie všetky požadované doklady a písomnosti klubu. 

Kontrolór klubu 

1. Konrolnú činnosť v klube zabezpečuje kontrolór klubu, volený do tejto funkcie členskou schôdzou na 
štvorročné obdobie. Je nezávislým orgánom od výboru klubu. Kontrolór klubu má právo kontroly celej 
činnosti klubu, vrátane plnenia zmluvných záväzkov, dodržiavania platných predpisov a hospodárnosti. 
Zasadá podľa potreby, minimálne 1-krát za rok. 
2. Vykonáva kontrolu činnosti klubu:                                                                                                                              
- v spolupráci s výborom klubu rieši stažnosti členov klubu 
- kontroluje plnenie uznesení členských schôdzí klubu 
- kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu                                                                                                
- môže iniciovať disciplinárne konanie 
3. Kontrolór klubu sa môže zúčastňovať schôdzí výboru s hlasom poradným.                                                
4. Kontrolór klubu dáva podnet na zvolanie výboru v prípade jeho nečinnosti. Ak výbor nekoná, 
kontrolór klubu požiada Kynologickú radu na zvolanie mimoriadnej členskej schôdze. 
5. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu. Predkladá členskej schôdzi správu o svojej 
činnosti a návrhy opatrení k zisteným nedostatkom. Medzi zasadnutiami členských schôdzí zistené 
nedostatky predkladá na riešenie výboru klubu s návrhom opatrení.  
Funkcia kontrolóra klubu je čestná a náklady spojené s výkonom funkcie sú hradené v rámci rozpočtu 
podľa všeobecne záväzných predpisov. 

Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Navrhnutí členovia do výboru: Ing. Michaela Polačková, Mgr. Lucia Solárová, Ivona Justová, Mgr. 
Janka Romanová, Jana Vallová, Viera Vítková. Mandátovou komisiou boli rozdané volebné lístky, kde 
bolo potrebné vyškrtnúť jedného kandidáta. Členská schôdza hlasovala nasledovne:                                       
Viera Vítková – 12 hlasov, Jana Vallová – 12 hlasov, Mgr. Janka Romanová – 12 hlasov, Mgr. Lucia 
Solárová – 11 hlasov, Ivona Justová – 8 hlasov, Ing. Michaela Polačková – 5 hlasov.                                    
Nový výbor klubu si priamo pred členskou schôdzou rozdelil aj funkcie:                                                          
Viera Vítková – predsedkyňa AKK, Ivona Justová – podpredsedkyňa, Jana Vallová – poradkyňa chovu, 
Mgr. Janka Romanová – ekonóm, Mgr. Lucia Solárová – organizačný referent/matrikár. 

Následne členská schôdza verejným hlasovaním zvolila kontrolóra klubu, kde bol jediný kandidát – p. 
Linda Voláriková. Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa:0 

4. Správa o činnosti AKK v roku 2015  

Predsedkyňa AKK Viera Vítková informovala prítomných o činnosti klubu v roku 2015.  

 



5.Správa poradcu chovu 

Poradkyňa chovu Jana Vallová predniesla správu poradkyne chovu za rok 2015. Upozornila prítomných 
na nutnosť úpravy Chovateľského poriadku AKK §3, bod 4. 

Členská schôdza odhlasovala nasledovnú zmenu, za: 12, proti: 0, zdržal sa:0                                                          
4. Pre uchovnenie je potrebné zdokladovať výšku uchovňovaného AMI a zaznamenanú skutočnosť, či je 
jedinec plnochrupý alebo neplnochrupý. V prípade výskytu chýbajúcich zubov s uvedením presného 
označenia polohy a kategórie chýbajúcich zubov. Evidujú sa zdvojené zuby.  
Meranie a počítanie zubov vykonáva trojčlenná komisia zložená z rozhodcu posudzujúceho našu 
výstavu, člena výboru a člena klubu, ktorých poverí výbor pred konaním výstavy.  

6.Správa ekonómky klubu 

Ekonómka klubu Mgr. Janka Romanová predniesla správu ekonómky klubu. Hospodárenie klubu za rok 
2015 je v kladných číslach. P. Romanová opätovne poďakovala všetkým za venované 2% z dane 
a apelovala na členov, aby aj týmto spôsobom podporili AKK. Zároveň poďakovala všetkým 
sponzorom, všetkým členom, ktorí nezištne pomáhali pri organizácii výstav – či už výrobou cien, 
sponzoringom alebo iným spôsobom. 

Počiatočný stav k 1.1.2015 2206,01    
banka  1224,91    
pokladňa  981,10    
       
Príjem  3884,58    
zapisné a členké 760,00    
Ostatné - chovateľská činnosť  380,00    
Kontrola vrhu 15,00    
úroky 0,12    
2% 184,46    
príspevky v SKJ na rok 2015 300,00    
Príjmy ŠV 760,00    
Príjmy KV  1020,00    
Príjmy KV bez CAC 465,00    
Výdavky 3476,65    
cestovné 473,74  hospodárenie klubu:  
poštovné 28,45  Príjmy - výdavky 407,93 
Klubový spravodaj 0,00    
Výdavky ŠV 732,02    
Výdavky KV  1112,40    
Výdavky KV bez CAC 455,64    
prevádzkova spotreba  153,62    
bankové poplatky  90,00    
ostatné 112,46    
pes/fena  228,32    
členské známky 90,00    
Konečný stav k 31.12.2015 2613,94    
banka  2296,69    
pokladňa  317,25    
       



 

6.Správa Dozornej rady 

Z dozornej rady sa členskej schôdze zúčastnila len jej členka p. Oľga Paulíková. Konštatovala, že v roku 
2015 sa dozorná rada nestretla. Členskou schôdzou bola poverená kontrolou účtovníctva a doložením 
Správy dozornej rady za rok 2015.  

7.Rozpočet na rok 2016 

P. Romanová predniesla návrh rozpočtu pre rok 2016.  P. Vallová a Vítková upozornili členskú 
schôdzu, že pri počte členov, ktorých má klub, nie je možné spraviť výstavu so zahraničným rozhodcom 
v pluse či 1:1. Členská schôdza doporučila úpravu rozpočtu s tým, že jedna z výstav môže byť v mínuse 
100 Euro. 

Rozpočet pre rok 2016 bol jednohlasne schválený (Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0) 

Návrh rozpočtu na rok 2016   
 Navrh schvalené 
Príjem  3750,15 0 
členské a zapisné  800,00   
Ostatné - chovateľská činnosť  400,00   
úroky 0,15   
2% 150,00   
príspevky v SKJ na rok 2016 300,00   
Príjmy ŠV 700,00   
Príjmy KV  1000,00   
vystava bez CAC 400,00   
Výdavky 3540,00 0 
cestovné 600,00   
poštovné 50,00   
Klubový spravodaj 0,00   
Výdavky ŠV 700,00   
Výdavky KV  1100,00   
vystava bez CAC 400,00   
klub. šamp.+pes a suka roka  200,00   
ostatné 100,00   
bankové poplatky  90,00   
prevádzkova spotreba 200,00   
členské známky  100,00   

9. Diskusia 

Banka - V nádvaznosti na schválený rozpočet p. Volárik a p. Voláriková vystúpili s návrhom zmeny 
banky a úspore finančných prostriedkov klubu na bankových poplatkoch. Predložené boli návrhy 
internetových bánk – mBank, Zuno. Členská schôdza poveruje výbor klubu, aby zistil potrebné 
náležitosti, ktoré by viedli k zmene banky a zároveň vykonal zmenu banky klubu. P. Voláriková zároveň 
informovala o možnosti dovozu/odvozu rozhodcov z/do Viedne autobusom, ktorý je omnoho lacnejší 
ako doprava autom. 



Spravodaj – Na dotazy prítomných členov ohľadne Spravodaja bolo konštatované, že webová stránka 
klubu obsahuje všetky potrebné údaje a informácie. Spravodaj je len tlačená duplicitná forma, náročná 
na spracovanie aj financovanie. Návrh aby bol Spravodaj odstránený zo Stanov AKK – hlasovanie za: 
12, proti:0, zdržal sa:0. Výbor klubu môže podľa zváženia pri významných príležitostiach klubu vydať 
špeciálny Spravodaj pre členov a propagáciu klubu.  

Pes a sučka roka – p. Vallová predniesla návrh na zmenu vecných cien pre víťazov súťaže. O tomto 
návrhu sa hlasovalo. Členská schôdza hlasovala o zmene vecných cien – t.j. pohárov za iné ceny, za: 3, 
proti: 9, zdržal sa: 0 

 

P. Vallová prečítala Uznesenie členskej shôdze, ktoré bolo schválené Za: 12, Proti: 0, Zdržali sa: 0,  

UZNESENIE členskej schôdze AKK pri SPZ konanej dňa 27.2.2016 

 
   
Členská schôdza AKK : 

A) berie na vedomie:  
1. Odpočet výboru AKK o plnení Uznesenia členskej schôdze AKK zo dňa 12.4.2015 

- informácie o činnosti klubu za rok 2015 
- správu poradkyne chovu za rok 2015 
- správu ekonómky klubu za rok 2015                                                                                                        –                                                                         
   
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 : Anna Červenková, Richard Volárik, Mgr. Lucia Solárová                             
3. Mandátovú komisiu v zložení : Linda Voláriková, Ivona Kovesiová, Ing. Michaela Polačková                                              
4. Výbor v zložení: Viera Vítková – predsedkyňa AKK, Ivona Justová – podpredsedkyňa, Jana Vallová 
– poradkyňa chovu, Mgr. Janka Romanová – ekonóm, Mgr. Lucia Solárová – organizačný 
referent/matrikár.                                                                                                                                                 
5. Kontrolóra klubu – p. Lindu Volárikovú                                                                                                                              
6. Rozpočet AKK na rok 2016                                                                                                                                      
7. Zmeny v Stanovách AKK                        
8. Zmeny v Chovateľskom poriadku AKK                                                                                                                                     
  

C) ukladá výboru klubu:  
1. Zabezpečiť informovanie členskej základne o klubových akciách na internetovej stránke klubu                          
2. Zmeniť banku                                                                                                                                                          
3. Zabezpečiť dodanie správy Dozornej rady za rok 2015 a uverejnenie na internetovej stránke klubu  
 

Richard Volárik, Anna Červenková, Mgr. Lucia Solárová 

V Pezinku, 27. 2. 2016 


