
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov  

 

 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 

Miesto konania: Malacky 

 

Dátum:  26. 8. 2017 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

1. Zahájenie, uznášaniaschopnosť. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Došlá pošta. 

4. Príprava klubových podujatí v II. polroku 2017. 

5. Návrh podujatí pre rok 2018. 

6. Skúšobné poriadky klubu, Medzinárodné poriadky pre jazvečíky. 

7. Klubový šampión krásy. 

8. 0dznak vodiča jazvečíka. 

9. Rôzne (minimalizácia posielania dokumentov medzi členmi a výborom, nové klubové dokumenty...). 

10. Uznesenie. 

11. Záver. 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie 

Zasadnutie výborovej schôdze klubu otvoril predseda Ing. Ján Dobšinský, ktorý privítal všetkých prítomných. Na 

zasadnutí výboru sa zúčastnilo 5 členov výboru klubu (1 člen sa ospravedlnil). Schôdza bola uznášania schopná.  

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení. 

Výbor na základe kontroly uznesenia z VČS z 26.2.2017 rokoval v tomto bode o účasti J. Tuláka na akciách 

organizovaných SKCHJ.   

Členská schôdza SKCHJ ako najvyšší klubový orgán na svojom zasadnutí (VČS) v roku 2016, na návrh výboru 

klubu,    udelila  trest J. Tulákovi „Zákaz štartu na všetkých akciách organizovaných klubom, až do zrušenia tohto 

zákazu“. Na VČS SKCHJ, ktorá sa konala 26.2.2017 sa J. Tulák  dožadoval zrušenia tohto zákazu. O návrhu sa 

hlasovalo a ČS poverila doriešením požiadavky J. Tuláka výbor klubu. Na základe uvedeného sa výbor klubu 

zaoberal týmto bodom. Po zvážení všetkých dostupných faktov výbor hlasovaním rozhodol, že J. Tulákovi 

podmienečne povoľuje účasť na klubových akciách do termínu konania najbližšej ČS, kde sa o zrušení resp. 

nezrušení trestu  definitívne rozhodne. Výbor klubu napriek dočasnému podmienečnému zrušeniu trestu zastáva 

názor, že správanie a verejne vystupovanie J. Tuláka v minulosti  jednoznačne smerovalo proti záujmom klubu 

a jeho hanlivé a nepravdivé vyjadrenia poškodzovali dobré meno klubu,  výboru, aj všetkých členov klubu. Za 

uvedené mu výbor vyslovuje pokarhanie. V prípade, ak sa bude v budúcnosti opakovať zo strany J. Tuláka 

rovnaké alebo podobné vystupovanie, za ktoré bol klubovými orgánmi potrestaný, bude výbor klubu pri ich 

riešení uplatňovať voči osobe J. Tuláka najprísnejšie disciplinárne tresty.   

Hlasovanie: za  4 / proti  1 / zdržali sa  0 

 

K bodu č. 3 - Došlá pošta. 

K bodu podal krátke oznámenie predseda klubu Ing. Dobšinský. Ekonóm Ing. M. Nagy informoval prítomných 

o pohyboch na bankovom účte klubu a o získaní plného prístupu k účtu. Tiež podal správu o vyrovnaní 

nedoplatku SKCHJ  voči DÚ Bratislava vo výške 30 EUR, ktorý klubu vznikol ešte v roku 2016 a doposiaľ bol 

neuhradený.   
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K bodu 4 - Príprava klubových akcií v II. polroku 2017 

SHOJ Mostová 1.9.2017 – zodpovedný organizátor – OPK Galanta. 

Rozhodcovia: Ing. M. Stanovský, Ing. J. Dobšinsky, I. Šimonič, M. Folťan. 

Skúšky prebehnú podľa doterajšieho skúšobného poriadku klubu pre SHOJ. 

  

KBL – Chovné skúšky – Veľká Ves  24.9.2017 - CACT 

Za organizáciu skúšok je zodpovedný: Ing. M. Balkovský. 

Ing. M. Balkovský tiež navrhne rozhodcovský zbor pre skúšky a rozpošle všetkým členom výboru klubu 

k odsúhlaseniu (per rollam) v dostatočnom časovom predstihu, aby po konečnom rozhodnutí mohol požiadať 

kynologický odbor SPK o delegovanie požadovaných rozhodcov  na skúšky. 

Na tieto skúšky bol odsúhlasený rozpočet do výšky 300,00 EUR, ktoré sú účelovo viazané na vecné ceny pre 

víťazov.  

  

MŠFSJ 7.-8.10.2017 – Mníšek nad Hnilcom – KV, CACIT, CACT  

Medzinárodné špeciálne farbiarske skúšky, ktoré boli naplánované už v roku 2016 výbor musel zrušiť z dôvodu, 

že v navrhnutom mieste organizovania skúšok nie je možné zabezpečiť skúšku hlasitosti na zajaca, ktorá je 

povinná pri tomto druhu skúšok.    

Návrh na zorganizovanie predsedom navrhnutej  skúšky InterVGP, ako alternatívu k MSFSJ výbor neschválil pre 

dlhodobý nezáujem zo strany členov klubu o tieto druhy skúšok. Výbor nakoniec navrhol skúšku SchwPoR, 

Farbiarsku skúšku bez doprovodu rozhodcov. Miesto konania skúšok a tiež tituly zostávajú nezmenené. 

       Za organizáciu skúšok je zodpovedný:  Ing. J. Dobšinský, MVDr. F. Kluknavský. 

Rozhodcovský zbor pre skúšky navrhne výcvikár klubu, ktorý návrh rozpošle všetkým členom výboru klubu 

k odsúhlaseniu (per rollam) v dostatočnom časovom predstihu, aby po konečnom rozhodnutí mohol požiadať 

kynologický odbor SPK o ich delegovanie  na skúšky. (Počet rozhodcov 5, MVDr. F. Kluknavský - HR) 

Na tieto skúšky bol odsúhlasený rozpočet do výšky 400,00 EUR, ktoré sú účelovo viazané na vecné ceny pre 

víťazov.  

 

Klubové FDJ  21.10.2017 – Malacky – KV, CACT  

Rozhodcovský zbor pre skúšky navrhne výcvikár klubu, ktorý návrh rozpošle všetkým členom výboru klubu 

k odsúhlaseniu (per rollam) v dostatočnom časovom predstihu, aby po konečnom rozhodnutí mohol požiadať 

kynologický odbor SPK o ich delegovanie  na skúšky. 

Ceny pre víťazov na skúšky už sú zabezpečené u Ing. M. Kováča. 

Za organizáciu skúšok je zodpovedný:  Ing. M. Kováč,  

 

KSDJ 4.-5.11.2017 – Turá Lúka – CACT 

Rozhodcovský zbor: F. Šlesár – R, J. Mikuláš. Ostatných rozhodcov určí výbor na svojom najbližšom zasadaní.        

Za organizáciu skúšok je zodpovedný:  Ing. M. Kováč,  

Na skúšky bola predbežne dohodnutá spolupráca so sponzorom (GARMIN p. Hraško prostredníctvom ekonóma 

klubu Ing. M. Nagya).  

 

MSDJ 18.-19.11.2017 – Veľký Krtíš – KV, CACIT, CACT  

Rozhodcovský zbor: Golian, Antalík, Palík ml. Zbor ešte treba odhlasovať (per rollam) a doplniť  zahraničného 

rozhodcu (na najbližšom zasadaní výboru).         

Za organizáciu skúšok je zodpovedný:  Ing. J. Dobšinský a Ing. Balkovský. 

Na tieto skúšky bol odsúhlasený rozpočet do výšky 400,00 EUR, ktoré sú účelovo viazané na vecné ceny pre 

víťazov. Na skúšky bola predbežne dohodnutá spolupráca so sponzorom (GARMIN p. Hraško prostredníctvom 

ekonóma klubu Ing. M. Nagya).  

 

K bodu č. 5 - Návrh podujatí pre rok 2018. 

Výbor klubu sa zaoberal návrhmi klubových podujatí na rok 2018. Tento bod doriešený nebol. Členovia výboru 

majú za povinnosť individuálne pripraviť návrhy klubových podujatí na rok 2018 do najbližšieho zasadnutia 
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výboru klubu. Výbor predbežne prijal návrh, že počet skúšok pre rok 2018 rozšíri o ďalšie typy skúšok so 

zadávaním titulu čakateľ na národného šampióna práce (CACT). 

 

K bodu č. 6 - Skúšobné poriadky klubu, Medzinárodné poriadky pre jazvečíky. 

Výbor klubu sa v tomto bode zaoberal návrhom predsedu Ing. J. Dobšinskeho  o zmene skúšobného poriadku pre 

SHOJ. Tento bod doriešený nebol. Členovia výboru majú za povinnosť individuálne pripraviť návrhy na úpravu 

skúšobného poriadku pre daný typ skúšky.     

 

K bodu č. 7 - Klubový šampión krásy. 

V tomto bode sa rokovalo o podmienkach zadávania titulu Klubový šampión krásy. Po rozsiahlej diskusii sa 

výbor uzniesol na nasledovnom rozhodnutí: 

Čakateľstvo na KŠK (Klubového šampióna krásy) CC, CCJ, sa bude zadávať na každej klubovej výstave. Pre 

získanie titulu KŠK je potrebné získať v priebehu jedného roka 3xCC (jeden CC z toho môže byť nahradený 

úspešným absolvovaním skúšky z BL).  

Titul Klubový šampión krásy mladých získa jedinec, ktorý splní jednu z nasledovných podmienok:  

 3xCCJ,   

 2xCCJ + 1xCC, 

 2xCCJ +  1 x úspešným absolvovaním skúšky z BL.  

Hlasovanie: za  5 / proti  0 / zdržali sa  0 

 

K bodu č. 8 - 0dznak vodiča jazvečíka. 

Na návrh predsedu Ing. Dobšinskeho sa výbor zaoberal obnovením tradície získania „Odznak vodiča jazvečíkov“, 

ktorú klub v minulosti využíval. Členovia výboru tento návrh podporili. Spoločne sa dohodli, že vyzvú 

doterajších držiteľov, ktorí odznak v minulosti už získali, aby to oznámili niektorému z členov výboru z dôvodu 

evidencie. Tento odznak bude do budúcna uvádzaný ako „strieborný“. Získanie „Odznaku vodiča jazvečíkov“, sa 

opäť obnovuje. Odznak je odteraz možné získať a verejne ho nosiť členovi klubu, ktorý úspešne predvedie na 

skúškach z výkonu 15 rôznych jazvečíkov, z toho 5 na medzinárodných skúškach. Tento odznak bude do budúcna 

uvádzaný ako „zlatý“. 

Hlasovanie: za  5 / proti  0 / zdržali sa  0 

 

K bodu č. 9 - Rôzne (minimalizácia posielania dokumentov medzi členmi a výborom, nové klubové 

dokumenty...). 

a) Výbor klubu v tomto bode sprostredkovane prijal abdikáciu P. Luttera na funkciu tlačového referenta a člena 

výboru. Na funkciu tlačového referenta a člena výboru bol dočasne navrhnutý. Navrhnutý kandidát po 

telefonickom dohovore kandidatúru prijal  a následne bol hlasovaním zvolený.     

        Hlasovanie: za  5 / proti  0 / zdržali sa  0 

Týmto sa stal O. Špitálsky dočasne členom výboru s platným hlasovacím právom do konania najbližšej ČS, 

kde bude výborom navrhnutý na oficiálne potvrdenie do funkcie. 

 

V tejto súvislosti ukončil O. Špitalský funkciu správcu databázy jedincov a tiež členstvo v chovateľskej rade, 

ktorú doteraz vykonával. Za nových správcov databázy boli navrhnuté a hlasovaním zvolené BC. P. 

Jamrišková  a Bc. M. Jamrišková.      Hlasovanie: za  5 / proti  0 / zdržali sa  0 

Ich voľbou za správcov databázy sa stali i členkami chovateľskej rady. Doterajší správca klubovej web        

stránky Ing. Dobšinsky zabezpečí, aby táto informácia bola zverejnená na klubovej web stránke.  

 

b) Matrikár klubu M. Balkovský predniesol žiadosti nasledovných žiadateľov o prijatie za členov SKCHJ:  

1. Ing. Pavel Komora – Kyslinky 

2. Marta Polom – Ostrowska – Poľsko (od 2018) 

3. Štefan Kráľ – Malý Lázok 

4. Lenka Kráľová  – Malý Lázok 

5. Ferdinand Kráľ – Závod 

6. Ladislav Blatnický – Dojč 

7. Patrik Chrappa – Modra 
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8. Ľuboš Závadský – Kamienka 

9. Anton Švončinár – Horné Orešany 

10. Jozef Oreský – Sobrance 

11. Ing. Juraj Široký – Rochovce 

12. Pavol Šišulák – Košarišská 

13. Martin Kopúň – Horná Súča 

14. Andre van Ankel – Nemecko 

15. Jozef Vavrek – Plášťovce 

16. Eugény Kozlov – Rusko 

17. Yuri Marchenko – Rusko 

18. Olga Burobina – Rusko 

19. Martin Debnár – Dobrá Niva 

20. Ladislav Zemko – Veterná Poruba 

21. Marko Kakuta – Humenné 

22. MUDr. Martin Tomko – Košice 

23. Ivan Luciak – Kráľová pri Senci 

 

Výbor hlasoval o ich prijatí spoločným hlasovaním  (an block):   za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

c) Návrh minimalizácie posielania dokumentov medzi členmi a výborom navrhol Ing. J. Dobšinsky.  

Navrhovaný úkon, by skutočne prispel k zjednodušeniu vybavovania agendy pri vyhodnocovaní, 

porovnávaní či procese uchovňovania, ale iba žiadateľom. Toto zjednodušenie by sa však veľmi negatívne 

pocítil ten, kto takéto hodnotenie spracováva, nakoľko by musel dohľadať všetky skutočnosti sám a pre 

všetky žiadosti, čím by sa jeho práca veľmi znásobila. Z uvedeného výbor tento návrh odmietol. Členovia 

výboru však zhodne konštatovali, že v prípade, že ak prístupná kubova agenda (databáza, chovná karta, atď.) 

už obsahuje údaj, ktorý je potrebné žiadateľom vydokladovať, nebude ju už treba zasielať (napr. zaslaním 

výsledkovej listiny, rozhodcovskej tabuľky, atď.), ale iba na základe dohody žiadateľa a spracovateľa údajov. 

Zmena nastala pri zasielaní dokladov na uchovnenie, kde sa k originálu Preukazu o pôvode psa zasielajú 

ostatné doklady pošlite v kópii, aby sa nemuseli posielať naspäť poštou. 

 

K bodu č. 9 - Uznesenie. 

V tomto bode sa prečítali údaje zapísané na zasadnutí výboru a tajomník oboznámil všetkých, že vypracovanú  

zápisnicu rozošle elektronicky všetkým členom výboru.   

 

K bodu č. 10 - Záver. 

V závere predseda klubu, ktorý zasadnutie viedol navrhol, aby sa budúce zasadnutie výboru klubu konalo pred 

KFDJ vo Veľkých Levároch dňa 20.10.2017, čo zobrali všetci prítomní na vedomie.    

 

 

 

 

 

V Malackách 26. 8. 2017      zapísal: Vladimír Rusnák  

          tajomník SKCHJ 

 
       

 


