
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 10. 12. 2022 v Bratislave 
 
Prítomní: Viera Vítková, Karin Caklová, Jana Vallová, Ivona Justová, Marcela Blažková, Zuzana Kanellopoulos 
Červenková 
Hostia: Dorothy Sabová 

 
Program: 
Otvorenie 
Predsedkyňa V. Vítková otvorila členskú schôdzu, privítala všetkých so slovami: „ Mrzí ma, že pokiaľ nerobíme ČS 
popri výstave a ľudia nepotrebujú CAC, tak sa členskej schôdze nezúčastní takmer nikto.“ 
Následne navrhla mandátovú  a návrhovú komisiu: 
Návrhová komisia: Ivona Justová, Jana Vallová, Marcela Blažková 
Mandátov komisia: Viera Vítková, Zuzana Kanallopoulus Červenková, Karin Caklová 
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
Predsedkyňa vyzvala zúčastnených k odsúhlaseniu programu ČS. Vystúpila ekonómka klubu Karin Caklová a 
navrhla pridať bod programu – úprava klubových poplatkov.  Program bol jednohlasne schválený nasledovne: 
1.   Správa o činnosti AKK  
2.   Správa poradcu chovu  
3.   Správa ekonómky klubu  
4.   Správa kontrolóra  
5.   Rozpočet na rok 2023 
6.   Úprava chovateľského poriadku 
7.   Úprava klubových poplatkov 
8.   Rôzne 
9.  Diskusia 
                                                                                                           
1. Správa o činnosti AKK  
Predsedkyňa oboznámila prítomných s činnosťou klubu za rok 2021. Poďakovala výboru klubu a všetkým, ktorí 
akokoľvek podporili, pomohli a prispeli k činnosti klubu. 
2. Správa poradcu chovu  
Poradkyňa chovu predniesla správu. 
3. Správa ekonómky klubu  
Ekonómka klubu predniesla správu.  
4. Správa kontrolóra  
Správa kontrolóra nebola dodaná. Výbor zabezpečí následné dodanie. 
5. Rozpočet na rok 2023 

Rozpočet na rok 2023 
  

 
Navrh skutočnosť 

Príjem  3250 
 členské a zapisné  630  

Ostatné - chovateľská činnosť  600  

príspevky v SKJ na rok 2023 320  

Príjmy ŠV 800  

Príjmy KV  800  

Výdavky 3250 
 cestovné 500 
 poštovné 50 
 Výdavky ŠV 1000 
 Výdavky KV  1000 
 klub. šamp.+pes a suka roka  250 
 ostatné 200 
 prevádzkova spotreba 200 
 členské známky  50 
 



6.   Úprava chovateľského poriadku 
§3 Chovné jedince, bod. 3 
Z dôvodu úmrtia sa zo zoznamu vyškrtáva Dr. Ingrid Valábková, do zoznamu sa pridáva Dr. Pavol Zubrický 
(Veterinárna poliklinika ALTHEA, Dolnočermánska ulica 23, Nitra, tel: 0907 237 889)   
§9 Kontrola vrhu sa vykonáva automaticky (t. j. POVINNE) v nasledovných prípadoch 
a) prvý vrh plemena americký kokeršpaniel u chovateľa, uhrádza sa príslušný poplatok + cestovné náklady 
každého člena kontroly vrhu 
Za:6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
7.   Úprava klubových poplatkov 
Ekonómka klubu navrhla zmenu klubových poplatkov z dôvodu, že sa nemenili viac ako 10 rokov a rovnako to 
vyplýva aj z rastúcej inflácie. Členská schôdza prehodnotila všetky poplatky a predsedkyňa dala hlasovať o 
konečnom spoločnom návrhu: 
Zápisné 10 €, členské 30 €, členské zľavnené 15 €, odporúčanie na párenie 10 € (20 € nečlen), krytie psom 10 € (20 
€ nečlen), prihláška na zápis 5 €/šteňa (10 €/ šteňa nečlen), udelenie výnimky 40 € (80 € nečlen), kontrola vrhu 30 
€ (60 € nečlen), náhrady cestovného 0,35 €/km (0,70 €/km nečlen), uchovnenie 20 € (40 € nečlen).  
Za:6, Proti: 0. Zdržal sa:  
8.   Rôzne 
P. Vallovej bola pred časom doručená žiadosť od Dr. Hegedušovej, kde žiada o otvorenia triedy pracovnej na 
klubových a špeciálnych výstavách. Výbor prenechal rozhodnutie na ČS.  
P. Justová vystúpila s príspevkom, že hlavná idea založenia klubu amerických kokeršpanielov spočívala v tom, aby 
sa plemeno nemuselo povinne zúčastňovať pracovných skúšok. Z tohto dôvodu, sme sa odčlenili od klubu 
chovateľov poľovných sliedičov a je proti logike aby sa podporovalo niečo, kvôli čomu klub v podstate vznikol. 
Predsedkyňa dala hlasovať o otvorení triedy pracovnej na klubových a špeciálnych výstavách. ZA:0, Proti: 6, Zdržal 
sa: 0. Trieda pracovná sa na klubových a špeciálnych výstavách AKK otvárať nebude. 
9. Diskusia 
Nebol žiadny príspevok. 
 
Predsedkyňa poďakovala zúčastneným a  všetkým popriala pokojné prežitie vianočných sviatkov. 
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