
ZÁPISNICA  

z členskej schôdze AKK  konanej dňa 19.1.2014 v Nitre 

Prítomní: Viera Vítková, Ľubica Švecová, Jana Vallová, Mgr. Janka Romanová, Mgr. Silvia Fáberová, Mgr. Karin 
Caklová, Mgr. Zuzana Krchová, Oľga Paulíková, Monika Trnková, Ivona Kovesiová, Ivona Justová 

Hostia: Michaela Poláčková 

Ospravedlnení: Ladislav Ujházi, Linda Voláriková, Zuzana Matejová, Lucia Aláčová, Ing. Beáta Várošová, Dáša 
Ďuranová, Ing. Jana Mikulášiová, Denisa Klesniaková, Silvia Beňovičová, Ing. Štefan Gromovský, Ing. Andrea 
Hajas, Silvia Caisová 

 

PROGRAM: 

l.  Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie  

3. Správa o činnosti AKK v roku 2013 

4. Správa poradcu chovu  

5. Správa ekonómky klubu  

6. Správa Dozornej rady  

7. Rozpočet na rok 2013 

8. Diskusia 

 

1. Privítanie zúčastnených členov klubu AKK predsedkyňou p. Vítkovou Vierou, otvorenie schôdze, 

prezenčná listina, prítomných členov na schôdzi 11. 

2. Hlasovanie pre zostavenie Mandátovej komisie. Navrhnutí členovia p. Paulíková, p. Justová, p. 

Vallová. Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržalo sa 0                                                                  

Hlasovanie pre zostavenie Návrhovej komisie. Navrhnutí členovia  Mgr.  Krchová, Mgr. Fáberová, 

Mgr. Caklová . Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržalo sa 0 

3. Správa o činnosti klubu AKK: predsedkyňa p. Vítková informovala zúčastnených členov AKK 

o schválenej 3 výročnej výstave pre rok 2014, ktorá sa bude konať pri príležitosti jubilejného 15 výročia 

klubu AKK. Na základe žiadosti o konanie jubilejnej výstavy, ktorá bola podaná v roku 2013 na SKJ sa 

schválená výstava plánuje uskutočniť v októbri 2014 popri medzinárodnej výstave v Bratislave.  

4. Správa poradcu chovu : p. Vallová informovala prítomných členov AKK o stave chovu za rok 2013. 

Všetky podrobné informácie a údaje budú k dispozícií na webovej stránke klubu AKK. 

5. Správa ekonómky klubu : Mgr. Romanová predniesla prítomným stav ekonomiky a hospodárenia za 

rok 2013. Ako sama uviedla, celý systém hospodárenia aj účtovania príjmov i výdavkov klubu AKK 

musela spracovať od začiatku svojho pôsobenia v tejto funkcií, nakoľko predchádzajúca ekonómka 

neposkytla klubu aj po niekoľkých výzvach a urgenciách komplexnú ekonomiku klubu za jej obdobie 

pôsobenia ako ekonómky v klube AKK. Celá správa o hospodárení v roku 2013 bude k nahliadnutiu na 

webovej stránke klubu AKK. Pani Romanová zároveň apelovala na potrebu finančných príspevkov 

z 2% na daniach, ktoré môžu byť klubu veľmi prospešné.  

 

 



Počiatočný stav k 1.1.2013 1842,35    

banka  1095,74    

pokladňa  746,61    

       

Príjem  3464,13    

zapisné  25,00    

členské  720,00    
členské 2014 40,00    

Ostatné - chovateľská činnosť  560,00    

úroky 0,02    

2% 156,61    

kalendár 2014 10,50    

príspevky v SKJ na rok 2013 232,00    

Príjmy ŠV 755,00    

Príjmy KV  965,00    

     hospodárenie klubu:    

Výdavky 3450,64  Príjmy - výdavky 13,49 

cestovné 753,65    

poštovné 80,40    

Klubový spravodaj 300,00    

Výdavky ŠV 714,58    

kalendar 2014 264,00    

Výdavky KV  997,25    

spotreba člen.schodza 52,80    

bankové poplatky  83,50    

ostatné 106,46    

členské známky  98,00    

       

Konečný stav k 31.12.2013 1741,76    

banka  334,14    

pokladňa  1407,62    
 

Rozpočet 2013 Návrh Čerpané  

Príjem  3548,10 3413,63 

členské a zapisné  940,00 775 

Ostatné - chovateľská činnosť  360,00 530 

úroky 0,10 0,02 

2% 400,00 156,61 

príspevky v SKJ na rok 2013 298,00 232 

Príjmy ŠV 850,00 755 

Príjmy KV  700,00 965 

Výdavky 3285,00 3186,64 

cestovné 460,00 753,65 

poštovné 60,00 80,4 

Klubový spravodaj 500,00 300 

Výdavky ŠV 850,00 714,58 

Výdavky KV  700,00 997,25 

klub. šamp.+pes a suka roka  250,00 0 

výbor náklady 65,00 52,8 

bankové poplatky  80,00 83,5 

ostatné 200,00 106,46 

členské známky  120,00 98 



 

6. Nakoľko sa predseda DR členskej schôdze z časovej zaneprázdnenosti nezúčastnil, správa DR bude 

dodatočne uverejnená na webovej stránke a v spravodaji. 

7. Ekonómka AKK predniesla návrh rozpočtu na rok 2014 za ktorý sa hlasovalo. Za 11, proti 0 zdržalo 

sa 0. 

Návrh rozpočtu na rok 2014  

 Návrh 

Príjem  4132,10 

členské a zapisné  800,00 

Ostatné - chovateľská činnosť  500,00 

úroky 0,10 

2% 200,00 

príspevky v SKJ na rok 2013 232,00 

Príjmy ŠV 800,00 

Príjmy KV  700,00 

jubilejna vystava 900,00 

Výdavky 3930,00 

cestovné 600,00 

poštovné 80,00 

Klubový spravodaj 300,00 

Výdavky ŠV 800,00 

Výdavky KV  700,00 

jubilejna vystava 800,00 

klub. šamp.+pes a suka roka  200,00 

vybor naklady 70,00 

bankové poplatky  80,00 

ostatné 200,00 

členské známky  100,00 

 

8. Diskusia 

- Návrh od p. Švecovej na úpravu CHP AKK - §3 chovné jedince. SUČKY - hodnotenie minimálne 3x 

veľmi dobrá od dvoch rôznych rozhodcov z triedy mladých, strednej, otvorenej, šampiónov alebo 

ostrihaných zmeniť na 2 x minimálne veľmi dobrá, 1 x výborná z akcie organizovanej 

klubom AKK. Hlasovanie: za 8,  proti 3 a zdržalo sa 0.  

- Diskusia na tému bonitácie, ktorú uviedla Ivona Justová . Rozhovor, vysvetlenie a význam bonitácie 

a čo samotná bonitácia znamená . Prečo by sme bonitáciu mohli opäť mať a prečo nie. Do diskusie na 

tému priamo vstupovala predsedkyňa klubu Viera Vítková, ktorá zo svojích dlhoročných skúseností 

vysvetľovala prítomným systém bonitácie a jej význam v ostatných kluboch, k jej poznatkom sa 

pripájali aj p. Justová  a p. Švecová . Karin Caklová prezentovala možnosť bonitačného listu- 

v podstate ide o rozšírenie poznámok z posudkového listu o body , ktoré by popisnejšie predstavili 

celkový charakter daného psa i sučky(to všetko bez pravidiel bonitácie).   

- Diskusia bola doplnená o informáciu, podanú Ľubicou Švecovou, ktorá ju obdržala počas 

kynologickej konferencie 17.11. 2013 usporiadanej UKK, kde sa zúčastnila ako zástupkyňa klubu AKK. 

Jednalo sa o pojem LIMITED REGISTRATION / viac informácií nájdete na stránke www.skj.sk, 

v sekcií  správy z komisií FCI /. Predstavila zúčastnením v čom spočíva samotný význam tohto 

pomenovania a aké povinnosti vyplývajú majiteľovi - chovateľovi psa, ktorý má v rodokmeni uvedené 

spomínané pomenovanie. Keďže s touto ,,novinkou„ prichádza samostná FCI je potrebné plne 

http://www.skj.sk/


akceptovať dôsledky vyvodené z označenia limited registration, a rovnako dôležité je oboznámiť sa 

s podstatou tohto pomenovania. 

- Diskusia k téme prezentácie plemena na klubových akciách. S témou prišla p. Ivona Justová, ktorej 

zámer zaviesť spomínané prezentácie vychádza z jej osobných skúsenosti  ako dlhoročnej chovateľky. 

Predstavila prítomným cieľ prezentácií , t.j. pomôcť novým chovateľom/ majiteľom / vystavovateľom 

plemena americký kokeršpaniel k plnohodnotnej starostlivosti  vzhľadom na potreby plemena, k  

orientácií v problematike chovu, a to vďaka priamej komunikácie medzi dlhoročnými chovateľmi/ 

vystavovateľmi  a ,,nováčikmi „. Výbor AKK bude o tejto sprievodnej akcii v budúcnosti uvažovať. 

- Návrh na rozšírenie veterinárov vykonávajúcich ophtalmologické vyšetrenia:                                                    

Ľubica Švecová vystúpila v rámci diskusie s návrhom rozšíriť zoznam veterinárnych lekárov, ktorí 

vykonávajú v rámci svojej veterinárnej praxe aj ophtalmologické vyšetrenia , t.j. sú špecializovaní 

ophtalmológovia.  Svoj návrh odôvodnila aj tým, že je veľmi obmedzujúce pre členov AKK, zameriavať 

sa iba na 2 konkrétnych veterinárov , špecializovaných na vyšetrenie potrebné pre chovnosť jedincov. 

V konečnom dôsledku v dnešnej dobe sa sieť veterinárnych lekárov rozširuje a vďaka tomu má každý 

člen možnosť nájsť v svojom okolí veterinára schopného vykonať ophtalmologické vyšetrenie, ktoré 

mu jednak ušetrí čas aj peniaze. Tento návrh rozšírila predsedkyňa p. Vítková aj o zahraničné 

špecializované kliniky, na ktorých vedia rovnako vykonať potrebné oftalmologické vyšetrenie. 

Zhrnutie návrhu : zoznam veterinárov vykonávajúcich ophtalmologické vyšetrenia bude rozšírený 

a doplnený o veterinárov spĺňajúcich hore uvedené požiadavky a sú oprávnení vykonávať 

ophtalmologické vyšetrenie s potrebným výstupom tzv. očným atestom. Zoznám veterinárov / 

ophtalmológov bude postupne rozširovaný na základne podkladov zo strany členov AKK, ktorý 

poskytnú výboru AKK informácie o veterinárovi /  ophtalmológovi, miesto vykonávania jeho praxe, 

kontaktné údaje a výbor AKK následne rozhodne či veterinára bude akceptovať a zaradí ho do 

zoznamu veterinárov na očné atesty. Aktuálny zoznam veterinárov pre ophtalmologické vyšetrenie 

obsahuje nasledovné návrhy: MVDr. Miroslav Faga TT, MVDr. Trbolová KE, MVDr. Valábková 

Stupava, MVDr. Hanzelová Cífer, MVDr. Serafín Nové Zámky, MVDr. Bajúzik ZA, MVDr. Ľubomír 

Pavlík NR, MVDr. Róbert Furenda, BA. Nededičná katarakta bude akceptovaná len v atestoch Dr. 

Faga, Dr. Trbolová. Hlasovanie za 11 , proti 0 , zdržalo sa0.  

Sl. Caklová Prečítala uznesenie členskej schôdze, ktoré bolo schválené ZA: 11. Proti: 0, Zdržal sa: 0.  

 

UZNESENIE členskej schôdze AKK pri SPZ konanej dňa 19.1.2014 

 
   
Členská schôdza AKK : 

A) berie na vedomie:  
1. Odpočet výboru AKK o plnení Uznesenia členskej schôdze AKK zo dňa 27. 1. 2013 

- informácie o činnosti klubu za rok 2013 
- správu poradkyne chovu za rok 2013 
- správu ekonómky klubu za rok 2013                                                                                                           
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 : Mgr. Karin Caklová, Mgr. Silvia Fáberová, Mgr. Zuzana Krchová                                                   
3. Mandátovú komisiu v zložení : Oľga Paulíková, Ivona Justová, Jana Vallová                                                   
4. Rozpočet AKK na rok 2013                                                                                                                                      
5. Zmenu CHP AKK - §3, bod 2 na:   
SUČKY - hodnotenie minimálne 2x veľmi dobrá a 1 x výborná z akcie organizovanej klubom 
AKK od dvoch rôznych rozhodcov z triedy mladých, strednej, otvorenej, šampiónov alebo 
ostrihaných. 



6. Zmenu CHP AKK - §3, bod5:                                                                                                                                             
a) uznávajú sa atesty od veterinárov uvedených v tomto CHP, rovnako od všetkých zahraničných 
veterinárov, ktorí  majú oprávnenie vystaviť atest o vyšetrení očného pozadia                                                                                              
- dopĺňa sa bod e) v prípade nededičnej katarakty sa akceptujú len atesty od MVDr. Fagu a MVDr. 
Trbolovej  

 C) ukladá výboru klubu:  
1. Zabezpečiť informovanie členskej základne o klubových akciách v Spravodaji AKK a na internetovej 
stránke klubu                                                                                                                                                                              
2. Vypracovať a následne dopĺňať zoznam veterinárov na vyšetrenie očného pozadia a uverejniť 
kontaktné údaje na webových stránkach klubu 
 

Mgr. Silvia Fáberová, Mgr. Karin Caklová, Mgr. Zuzana Krchová 

V Nitre, 19. 1. 2014 

 


