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Vážené členky a členovia, priaznivci Alpského jazvečíkovitého duriča. 

Pápež František II. tento rok vyslovil podporu ľuďom, lebo výstižne pomenoval súčasnú situáciu slovami, čelíme epochálnej výzve, čelíme 
viacerým epidémiám zároveň, teraz podľa neho nie je čas na sebeckosť. 

Toto je to, čo vnímam okolo seba. Čelíme korone, africkému moru ošípaných, lykožrútovi, individualistickým  sebeckým a konfliktným 
tendenciám, hoaxom a desinformáciám, a i. Ale ak budeme na každú nehodu hovoriť, že je katastrófa, čo budeme hovoriť na katastrófu? Nie, 
pandémia nie je dôvod vzájomného zápasu, ide o život, je potrebné stanoviť riešenie smer a cieľ. 

Napriek ne-podpore činnosti klubu zasadnutiami výboru sme hospodárili zodpovedne. 

o výbor riadi činnosť klubu medzi konferenciami schvaľuje plán podujatí a rozpočet na nasledovný kalendárny rok 
o väčšinu funkčného obdobia klub fungoval bez schválených plánov činnosti a rozpočtov, na moju osobnú zodpovednosť 

ako štatutára smerom k členom, postavili sme sa k práci čelom: 
 Prio. 1 (z minulých období): štandardizovali sme finančné toky 
 otvorili sme klub smerom navonok k: SPZ, SPK, SKJ, iným slovenským aj zahraničným klubom  
 poskytovali sme členom kvalitný chovateľský servis s ľudskosťou aj osobným prístupom 
 organizovali sme tradičné podujatia na podporu chovu 
 riešili sme aktuálne priority a nevyhnutnosti pre chov plemena 

 

Avšak boli nám zamedzené investície, na ktoré sme dokonca výsledkami hospodárenia aktívne vytvárali priestor: 
napr. profesionálna podpora pre internet a sociálne siete, GDPR projekt, ročenka, zaobstarávanie majetku, atď. 

 
Navrhujem konferencii klubu zapodievať sa myšlienkou, či sto - dvesto členov potrebuje zastupovať vo výbore trinásť vedúcich oblastí, a či je 
nutné udržiavať pri živote megalomanský výbor, ktorý bojuje s uznášaniaschopnosťou a neúčasťou na zvolávaných zasadnutiach nevytvára 
kľúčové dokumenty, tým blokuje činnosť klubu

Ďakujem za zverenú dôveru, budem sa venovať jednotlivým oblastiam pôsobenia. Prepáčte, vzhľadom na GDPR nebudem menovať. 
Najdôležitejší a kľúčový bod, ktorý sme zdedili z minulosti, a potreboval výrazný zásah, boli FINANCIE: 

V správe za ekonomiku 2015, uviedol ekonóm nasledovný súhrn do ročenky vyhotovený k 10.2.2016: 

„Na skvalitnenie ekonomickej efektívnosti a činnosti KCHAJD naďalej dodržiavať: 

, v období, keď za činnosť klubu plne zodpovedá výbor. Nebolo by rozumnejšie stanoviť, že ak 
výbor do konca októbra nezasadne, kompetencia sa prenáša v plnej miere na predsedníctvo? Je načase byť otvorený novým pohľadom na vec. 
Zamyslite sa prosím. 

1. zvýšiť finančnú disciplínu členov klubu chovateľov AJD (úhrady v stanovenom termíne!!!), ak nemá majiteľ – chovateľ uhradené členské 
v klube, poplatok za bonitáciu, výstavu a skúšky, nemôže byť pripustený na klubové podujatie 

2. neorganizovať klubové podujatie (bonitácia, výstava, skúšky), ak nie sú v termíne uzávierky podané prihlášky a uhradené poplatky 
(náklady musia byť kryté príjmami) 

3. dodržiavať rozpočet pri klubových podujatiach (podujatie nesmie byť stratové!!!) 
4. vyúčtovanie a vyplácanie účtových dokladov z podujatia iba ekonómom KCHAJD.“ 

 
o pre organizovanie exteriérových podujatí, sme naskočili na vlnu používania online registračného systému poskytovaného SPZ 

Prínosom je zvýšená férovosť, medializácia podujatí, transparentnosť a presnosť dát, zjednodušená príprava podujatí a prezentácia 
výsledkov, výborná kontrola finančných tokov na vstupe

o pri organizácii klubový podujatí sme sa potýkali s nechuťou pochopiť, že klub nie je bezodná studňa na peniaze, ale organizácia 
viazaná voči členom rozpočtom. Uvedené vyžadovalo a vyžaduje neustále vysvetľovanie a usmerňovanie. 
Za môjho funkčného obdobia ku porušeniam neprišlo. 

. Napriek ťapákovskej počiatočnej vlne nespokojnosti, ktorá trvala circa rok, 
dnes je uvedené silným a vážnym štandardom, o. i prinášajúcim ekonomické výhody. 

o „dodržiavať rozpočet pri klubových podujatiach (podujatie nesmie byť stratové!!!)“ vnímam ako správne, ale nie absolútne platné, 
záujmová činnosť občanov SR podľa mňa smie a priam má vo vyrovnanom ročnom rozpočte obsahovať položky, ktoré sú ziskom pre 
podporu osvetových alebo ne-ziskových podujatí. Napr. Vopred plánovať, že príjem z výstavy sa použije na organizáciu besedy, 
výcvikového dňa alebo skúšok pre členov je OK. 

o spracovávanie účtových dokladov sme vykonávali výhradne cez účet a v súlade s aktuálne platnými vestníkmi finančnej správy. Je to 
smutno-smiešne, ale motivovali sme organizačné tímy a rozhodcov k lojálnosti a práci v záujme plemena, pre mňa je uvedené 
samozrejmosťou. Spravovanie financií na profesionálnej úrovni, ktoré zabezpečil súčasný ekonóm/matrikár, prinieslo evidentné výsledky

o pre organizáciu podujatí sme sa aktivizovali a získali veľké množstvo či už súkromných alebo komerčných, finančných alebo vecných 
darov. Napríklad sme prijali sponzorský príspevok na podujatie v hodnote €1000. Rešpekt. Škoda len, že aktívni sú stále iba tí istí 
členovia. Ivanka, chalani: Igor, Július, Miroslav, všetka česť. 

 
a patrí mu za to veľká vďaka a moje úprimné vyjadrenie, „Igor, všetka česť“. 
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o Konferencia 2016 schválila platby členského k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, čo nie je jednoduché ani pre 
každodennosť ani pre vysvetlenie členom. Neuhradenie zápisného poplatku pri oneskorenej platbe vyraďuje viacerých (aj chovateľov) 
z činnosti a stanovená čiastka €5,00 zápisného je podľa môjho názoru skôr otravná a vzbudzujúca zbytočné diskusie ako motivačná. 
Z môjho pohľadu je vymáhanie tejto čiastky a celá náročná evidencia členskej základne tak akurát festival zabitého času. Je na čase 
inšpirovať sa klubmi, kde zápisné násobne prevyšuje túto hodnotu. Disciplinovaný člen uhradí zápisné práve jeden raz. 

o Finančná evidencia chovateľskej činnosti potrebuje zamyslenie, a riešenie podporené riadiacimi orgánmi klubu. 
Na misky váh dávame splnenie záväzkov z poverenia SPZ na správu a rozvoj plemena na území SR a finančný prínos klubu. 
Rada by som sa venovať tejto téme rozsiahlejšie. 
Primárny krok. Odporúčania na párenie. Doposiaľ poradca chovu zasielal odporúčania a všetku ostatnú poštu smerom k SPZ, atď. vo 
vlastnej réžii a naši chovatelia systematicky úhrady €10 opomínali. Do budúcnosti navrhujem zasielať odporúčania výhradne 
Slovenskou poštou na dobierku (elektronický podací lístok (minimálna gramáž, cca. 25gr) doporučený list, I. triedou, bez poistenia, 
dobierka na účet klubu vrátane poštovného €13 ~ €10 za odporúčanie + €2,85 poštovné + balné). 
Pri 40 odporúčaniach na krytie ročne (vrátane opakovaných) tu vidím potenciál. 
Finálny krok. Dosiaľ sa tento javí ako nezvládnuteľný časový administratívny a finančný problém. Navrhujem nasledovné riešenie. 
A) Poplatok za krytie psom. 

Nedôslednosť, bankové poplatky, nedosledovanie vrhu a k nemu vzťažných termínov. Odporúčam previezť na chovateľa (majiteľa 
krytej suky) s tým, že by sa tento uhrádzal s poplatkom za štence. Vyrovnanie medzi majiteľom chovného psa a chovateľom, by klub 
neupravoval. 
Pri 20 vrhoch á €10 tu je potenciál, ktorý sa oplatí riešiť. 

B) Poplatok za štence splatný najneskôr pri predkladaní žiadosti o zapísanie šteniec do SPKP. 
Komunikácia s chovateľmi je obtiažna, finančné toky nie sú plynulé, a ak, tak sú oneskorené. Spoločenská situácia je 
komplikovaná, ekonomika krajiny aj jednotlivcov ešte viac doterajší stav komplikuje. 
Žiadam podporu najvyššieho orgánu klubu a navrhujem: 
- zmeniť termín úhrady z doterajších cca. 6 týždňov veku šteniat na 12 týždňov, kedy už chovateľ disponuje financiami od 
nadobúdateľov šteniec 
- po splatnosti vymáhať dvojnásobok a to s tým, že kto si svoj záväzok do 12 týždňov nesplní bude mu okamžite

o 2% z daní. Daňovým úradom zaslané prostriedky z dvoch rokov sme investovali do peknej akcie oslavy 20 rokov založenia klubu vo 
Sätom Antone. Uctili sme si čestných členov klubu a uskutočnili prehliadku chovných jedincov, takpovediac „in real“. Nadpolovičná 
väčšina chovateľov zámer podujatia pochopila a svojou prítomnosťou pekné a medializované podujatie podporila. Pri tejto príležitosti 
nám rakúsky predseda klubu (krajina pôvodu plemena) zablahoželal a daroval kupón na párenie zdarma. Krytá bola suka farby 
čierana s pálením. Prečo? Čierne daxle sme vyhnali na špicu. Ak vychádzame z predpokladu, že div. Flora Sušianska dolina je dcéra 
Duba z Machnáčskeho lesa, máme jedného starého nepríbuzného krycieho psa neslovenského pôvodu a tri nepríbuzné suky. Bohužiaľ 
snaha a cestovné výlohy chovateľa vyšli navnivoč, suka ostala prázdna. 
Do konca roka 2021 ostáva preinvestovať prostriedky nazhromaždené z 2% z daní spred pandémie. 

 pozastavené 
právo zúčastňovať sa všetkých klubových podujatí až do úhrady na účet klubu 
- navrhujem zoznam neplatičov so zákazom účasti na podujatiach pravidelne uverejňovať 
Uvedený návrh je závažný a náročný na administráciu, ale z uplynulých rokov vidíme, že telefonáty a písomné výzvy nie sú 
postačujúce pre nápravu a disciplínu. 
Pri 100 štencoch á €10 tu je potenciál, ktorý sa oplatí riešiť. 

o pre predstavu a bez ďalšieho komentára uvádzam výsledok činnosti aktívnych členov predsedníctva, funkčné obd. od 16.4.2016 
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DOZORNÁ RADA: 

Bez obviňovania. Viac ako 10 rokov u nás žiadna dozorná rada prakticky neexistuje.  
Viem, je ťažké nájsť podkutého človeka, ktorý okrem všeobecnej slovenskej legislatívy má absolútny prehľad v kynologických interakciách 
nadriadených organizácií a previazanosti ich predpisov. Nájsť Človeka, nie velekritického opozičníka zo sociálnych sietí, ale prínosného účastníka 
cesty k spoločnému dielu. Snáď sa podarí. 

PRACOVNÁ STRÁNKA: 

o delegáti konferencie 2016 odhlasovali zmenu v pracovnom minime pre uchovnenie jedinca, klubové skúšky v prvej cene s durením 
diviaka boli nahradené kritériom: absolvovanie skúšok duričov s minimálnou známkou 3 v predmetoch 2. Hľadanie, 3. b) Durenie diviak, 4. 
Hlasitosť na stope, 5. Dohľadávka diviaka a 6. Odvaha. 
Asi je to údel AJD, ale chovné podmienky sa po pracovnej stránke menia rýchlejšie ako naše psy stihnú zostarnúť, napriek snahe, konzistencia 
deklarovaná zakladateľom klubu úplne absentuje. 
 
Vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých zúri na viac ako polovici územia Slovenskej republiky. Súčasná situácia s AMO vyžaduje zmenu 
v pracovnom minime pre uchovnenie jedinca. 
 
o Daktorí členovia už bezmála dva roky nemajú možnosť cvičiť psy vo voľnosti

o Apelujem na delegátov na konferencii: klub je tu pre každého, pre toho čo ešte môže svoje psy cvičiť, aj pre toho čo nie. 
Zamyslite sa a rozhodnite správne. Majte otvorenú myseľ, lebo napriek obvyklému úzusu, neexistuje žiaden predpis, ktorý by spájal poľovnú 
upotrebiteľnosť a kritériá na uchovnenie jedinca. Za mňa by bolo dobré koncentrovať sa na hľadanie durenie a prácu s diviačou zverou, a úloha 
klubu by mala byť vo vytvorení možnosti preskúšať si svoje psy v odvahe na diviačiu zver (kým tu tá možnosť existuje). Zamyslite sa, zoberiete si 
radšej šteňa od suky, ktorá má pracovnú výkonnosť FSMP I. c. alebo od suky, ktorá absolvovala preskúšanie v oplôtku so známkou 4 alebo od 
suky ktorá v Čechách dostala na ZHčkach I. c.? Myslím, že zatiaľ ešte máme na výber. 

, nieto predvádzať ich na SD-čkach. Podľa mňa je situácia 
vážna, a v tomto kritériu sa prehupla do kategórie „ide o život“. Nemožno sa priečiť legislatíve a veterinárnym opatreniam smerujúcim 
k potlačeniu výskytu AMO, naopak je rozumné zamyslieť sa ako nezdevastovať chovnú základňu. Nevieme čo nás čaká, Štátna veterinárna a 
potravinová správa začala pre africký mor ošípaných v stredu 30.6. s likvidáciou 7000 prasiat na farme pri Lučenci. Aké ďalšie opatrenia zavedie 
ŠPVS? Musíme spraviť všetko na prospech chovu, lebo ak nám vypadnú viaceré ročníky chovných jedincov, môže to znamenať katastrófu pre 
AJD. 

 
o Návrh pre ďalší chov v podmienka vzniknutej situácie s AMO:

 

 
U väčšiny plemien jedinec prejde bonitáciou raz za život a jej výsledok je platný doživotne. Navrhujem inšpirovať sa osvedčeným systémom 
fungujúcom v najväčšom slovenskom klube chovateľov SÚCHNO, ktorý má jedny z najprísnejších podmienok na prijatie do chovu. 
Prvé uchovnenie je dočasné, len na dobu 2 rokov, potom je nutné opäť splniť určité podmienky. Ďalšie zaradenie do chovu je už doživotné. 

o Ďalej k pracovnej stránke. Na medzinárodnej úrovni sa ukázala pracovná hodnota psov na území SR. Slovenskí vodiči so svojimi 
zverencami opakovane vyhrávali najprestížnejšiu súťaž AJD „o Pohár Gustava Kořínka“. Za 15 ročníkov uskutočnených do roku 2019 skončil 
putovný pohár 9-krát na Slovensku, a to v rokoch 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018. V roku 2020 sa medzinárodná 
súťaž s udeľovaním titulu CACIT pre pandemické obmedzenia v cestovaní nekonala, o organizáciu v roku 2021 sa opätovne pokúsia chovatelia 
z Česka. 
o Pýchou klubu je suka CEDRA, usilovná reprezentantka, ktorá priniesla do KCHAJD pri SPZ ocenenie ŠAMPIÓN-ka PRÁCE. 
o Do plánu 2021 som nebol dôvod nahlásiť žiadne podujatie s udeľovaním CACIT, PGK 2021 organizuje český klub chovateľov. 
Nahlásila som klubové podujatia s udeľovaním CACT: 3x SD, 1xPF – miesto a čas neurčené. Je na rozhodnutí novozvoleného výboru koľko 
a akých podujatí pre členov zorganizuje. 

VÝSTAVNÍCTVO: 
Napriek významným vplyvom (oprava kaštieľa vo Svätom Antone, a i.) sme spravili všetko pre to, aby sme zotrvali sme na tradičnej stratégii 3 
exteriérové podujatia ročne (ústretovo smerom k členom, vždy výstava spojená s bonitáciou). Pri príležitosti výročia 20 rokov od založenia klubu 
sme požiadali o možnosť udeľovať titul CAC trikrát, žiadosti bolo vyhovené. Nepustili sme účasť na Celoslovenských poľovníckych slávností aj keď 
sa presťahovali z Antona do Betliara. Osvetová činnosť na takomto podujatí s návštevnosťou vyššou ako 10 tisíc ľudí má význam a zmysel. 

o V roku 2020 sme pod vplyvom pandémie stihli zorganizovať iba dve podujatia pre členov, avšak s rekordnými účasťami. Od počiatku 
klubu historicky najviac psov hostila CAC klubová výstava v Lednickom Rovnom. Tradičná výstava v okrese Bardejov si nastavila novú osobnú 
latku vysokej účasti vystavovateľov. 
o Od roku 2009 som sa zúčastnila každej jednej výstavy AJD organizovanej klubom. Dovolím si s určitým nadhľadom konštatovať, že 
exteriérové chyby, ktoré sa zdali byť plánovanými spojeniami odstránené sa nám znova vracajú. V roku 2020 sme na výstavách videli slabú kostru 
a štvorcový rámec, chyby chrupu, nekorektné predné končatiny, svetlé oko aj príliš veľkú prímes čiernej vo farbe jelenia červeň. 
Tak a máme to tu. Ako hovoril starý nebohý Franz Feichtinger, česť jeho pamiatke, veľký propagátor chovateľ a milovník AJD, ktorý za svoj 
plodný život skutočne veľa odchoval precestoval a uvidel, 6 generácií je potrebné na stabilizáciu jedného jediného parametra, na ktorý vyvíjame 
selekčný tlak. Franz, Mercy! Neostáva, iba konzistentne zotrvať v selekčnom tlaku a približovať odchovy smerom k štandardu FCI. 
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o Do plánu 2021 som nahlásila som CAC klubovú výstavu, CAC špeciálnu výstavu a špeciálnu výstavu bez udeľovania CAC – miesto 
a čas neurčené. Je na rozhodnutí novozvoleného výboru koľko a akých podujatí pre členov zorganizuje (počet ŠpV za rok nie je obmedzený). 

CHOV: 
Početnosť chovných jedincov na území SR osciluje stále okolo rovnakých čísel, zatiaľ ani neklesá ani nestúpa. Novým vplyvom podľa 
chovateľských poriadkov nadriadených organizácií je vekovo neobmedzená chovnosť krycích psov. 
 

Počet zapísaných šteniec do SPKP 

Rok psy Suky spolu Dovoz Vývoz 

2020 49 45 94 5 23 

2019 71 76 147 6 11 

2018 44 56 100 15 9 

2017 57 41 98 19 11 

2016 36 34 80 15 19 

2015 48 63 111 6 22 

 
Dávam podnet na zamyslenie: posledné 2 krajiny v EU, ktoré chovnosť podmieňujú výsledkom DBK sú Nemecko a Slovensko. Ostatné krajiny 
buď k monitoringu nepristúpili, alebo od neho upustili. Naposledy krajina pôvodu po dôkladnej analýze a zdvojených snímkovaniach jedincov 
v spolupráci s Viedenskou veterinárnou univerzitou prišli k stanovisku, že pre AJD tento test nie je relevantný (platné od 2019). 
Vzhľadom na viaceré zmeny, o ktorých pojednávam, a chtiac či nechtiac, nás čakajú, mi dovoľte predložiť nasledovný návrh na zváženie: 
Inšpirujme sa profesionálnym a vedeckým šľachtiteľským chovom a zaveďme internú kategóriu chovných jedincov Elita. Rozumejte rovnako 
chovného jedinca ako aj ostatné, s tou podmienkou, že nielen že dosiahli chovateľské minimá, ale dosiaholi najvyššie možné hodnotenia 
v jednotlivých podmienkach pre zaradenie jedinca do chovu, a teda SD 1.c. s durením diviaka, výstava výborný, bonitácia výborný, DBK A. 
Dajme možnosť členom hrdiť sa vlastníctvom elitných jedincov a chovateľom pýšiť sa progresívnmi plánovanými spojeniami. Pre daktorých 
majiteľov dosiahnuť označenie jedinca Elita bude značnou motiváciou, a pre klub to bude znamenať jednu pečiatku na rodokmeň navyše. 
Zároveň ale odporúčam odstrániť z minimálnych kritérií RTG vyšetrenie DBK (samozrejme takýto jedinec bude chovný, nezíska označenie Elita). 

MEDIALIZÁCIA: 
Prezentovali sme AJD v Rybárstve a poľovníctve, v Halali aj prostredníctvom elektronických médií SPZ, pridala som pokusne amatérske videá 
z výstav v Betliari a Stebníckej hute na Youtube, ale ktovieakú sledovanosť nemali. Dnes sú stredne veľké firmy platnými konzistentnými 
a modernými hráčmi na poli mediálnej prezentácie., lebo pochopili, že aj keď Facebook a Instagram nie sú síce verejnoprávne médiá, ale majú 
svoje vyhranené cieľové skupiny používateľov a už dávno minula doba, kedy boli prioritne klebetníkmi, dnes sú weby Facebooky a Instagram 
v rozumných rukách efektívnym nástrojom na rozvoj a zárobok

Daxlom Zdar!     02/07/2021v Sklenom      Petra Vlček 

. Klub so 100-200 členmi stredne veľkou firmou je. Prečo sa nerozvíja? Napr. aj 
ministerstvo zdravotníctva má funkčné a cielené pôsobenie na sociálnych sieťach. Všimli ste si, ako za krátku dobu progradoval KCHSHS (osobne 
smerovanou osvetou, medializáciou plemena a profesionálnym pôsobením na webových stránkach a sociálnych sieťach)? Nefunkčnosť výboru 
zamedzuje investovanie a rozvoj klubu v tejto oblasti, ktorej je podľa môjho názoru nutné sa na vysokej úrovni venovať, a takpovediac iba zbierať 
profit, ktorý leží na ceste pri našich nohách. 

GDPR: 
Od mája 2018 je v platnosti nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov. Pre potreby klubu nariadenie nie implementované, nepodarilo sa nám 
nájsť cestu ako zabezpečiť implementáciu v rámci dobrovoľnej podpory členov klubu, nezverejňovali sme osobné údaje členov, podľa mňa je 
najvyšší čas zadať túto úlohu profesionálom, investíciou však musí plánovať a schváliť výbor. 

POĎAKOVANIE: 
Každému kto týchto bezmála 3000 slov o práci v uplynulom funkčnom období s porozumením dočítal až sem ďakujem. 
Práci v klube som odovzdala naozaj mnoho osobného voľného času a úprimnej snahy v prospech zastrešovaného plemena, na úkor mojej 
vlastnej rodiny a mojich vlastných psov. Daxelkopov je v mojom srdci. Nepoznám lepší relax ako peháňať sa s daxlami po kopcoch. 
Ďakujem za zverenú dôveru, vážim si každý, aj ten najmenší progres, ktorý skupina skutočných srdciarov urobila v prospech daxla. 
Každému, kto sa na mňa obrátil, som vždy nezištne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia pomohla a poradila. U mňa sú dvere otvorené. 

Ešte jeden raz, ĎAKUJEM všetkým a pozývam delegátov na Konferenciu 2021, 4.7.2021, Stráže nad Zvolenom. 
 

Program: 10.00 - 11.30 hod. krátke zasadnutie doterajšieho výboru, od 12.00 – spoločný obed, 13.00 – Konferencia KCHAJD pri SPZ 
návrh programu konferencie: úvod, uznášaniaschopnosť, voľba orgánov zasadnutia, správa o činnosti, riešenia kľúčových bodov pre závažné 
body na odpracovanie, 14.00 – coffee break, volebná časť, záver 

Pozn. pod čiarou: zápisnica z konferencie, je oficiálny dokument predkladaný ministerstvu, banke, atď. 


