
SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV  
 
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 
Miesto konania: Turá Lúka 
 
Dátum:  02. 06. 2017 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Správa z rozhodnutí orgánov a organizácii SPZ a SKJ 
3. Posudzovanie na BL so zadávaním CACT 
4. Príprava klubových akcií v II. polroku 2017 
5. Príprava základných dokumentov klubu (OrRokPor, ChovZápPor, EkonSmer, ChovSmer...) 
6. Kreovanie pomocných orgánov výboru klubu (Chovateľská Rada, Výcviková Rada, Ekonomická 

Komisia, ...) 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
Zasadnutie výborovej schôdze otvoril predseda Ing. Ján Dobšinský, ktorý privítal všetkých prítomných.  

 
K bodu č. 2 - Správa z rozhodnutí orgánov a organizácii SPZ a SKJ 
Predseda Ing. Ján Dobšinský oboznámil prítomných, ţe zástupcovia SKCHJ, riadne zvolení Konferenciou klubu 
dňa 28.4.2017 za zástupcov klubu do KR SPZ, boli KR SPZ na svojom zasadaní 29.4.2017, hlasovaním prijatý za 
platných členov KR SPZ za SKCHJ a plénum KR SPZ potvrdilo ich legitimitu.   

 
K bodu č. 3 - Posudzovanie na BL so zadávaním CACT 
Vzhľadom na nejednotné posudzovanie na BL je potrebné toto posudzovanie prejednať na orgánoch SPZ.  

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

KBL Malacky - 27.8.2017 - chovné skúšky  
Zodpovední:  M. Kováč, V. Rusnák 

KBL Veľká Ves - 24.9.2017 – CACT - chovné skúšky  
Zodpovední: J. Dobšinský, M. Balkovský 

SHOJ Mostová 1.9.2017 - organizáciou bol poverený – OPK Galanta 
 
MSFSJ 7.-8.10.2017 – Mníšek nad Hnilcom – KV, CACIT, CACT   

Zodpovední:  J. Dobšinský, F. Kluknavský 
Klubové FDJ  21.10.2017 – Malacky – KV, CACT  

Zodpovední:  M. Kováč, V. Rusnák 
KDSJ 4.-5.11.2017 – Turá Lúka – CACT 

Zodpovední:  M. Kováč, V. Rusnák 
      MSDJ 18.-19.11.2017 – Veľký Krtíš – KV, CACIT, CACT  

          Zodpovední: J. Dobšinský, M. Balkovský 
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Špeciálna výstava jazvečíkov CC, Sielnica - 18.6.2017  
a) Rozhodcovia: Ing. Ján Dobšinský, Ing. Marcela Fidrichová 
b) Výber do chovu: Imrich Šimonič, Miroslav Stanovský, Ing. Marcela Fidrichová 

Zodpovední:  OPK Zvolen, I. Cigáňová 
 
Klubová výstava jazvečíkov CAC, Malacky - 26.8.2017  

a) Rozhodca: Hana Spálová ČR 
b) Výber do chovu: Ing. Ján Dobšinský 

Zodpovední: M. Stanovský, I. Cigáňová  
 

 
K bodu č. 5 - Príprava základných dokumentov klubu  (Organizačný a rokovací poriadok, Chovateľský 
a zápisný poriadok, Ekonomická smernica, Chovateľská smernica) 
Výbor klubu prerokoval návrh predsedu J. Dobšinského a súčasne ho poveril dohľadom nad spracovaním 
organizačného a rokovacieho poriadku klubu, chovateľského a zápisného poriadku klubu, ekonomickej smernice 
klubu a smernice klubu pre poskytovanie chovateľského servisu pre nečlenov klubu. Pre účely vypracovania 
týchto dokumentov je moţné vytvoriť pomocný orgán predsedu klubu – Legislatívnu radu klubu (LR) 

 
Zodpovední:  J. Dobšinský 
Termín: do 30. 09. 2017 

 
K bodu č. 6 - Kreovanie pomocných orgánov výboru klubu (Chovateľská rada, Výcviková rada, 
Ekonomická rada) 

Výbor klubu v tomto bode diskutoval na podnet predsedu na tému zriadenia nasledovných pracovných 
komisií.  
Chovateľskej rady (CHR), ktorá bude pod vedením hlavného poradcu chovu Ing. Miroslava Stanovského, CSc. 
Bude zabezpečovať na základe platného chovateľského a zápisného poriadku klubu chovateľský servis pre 

členov a zmluvných partnerov pre všetky plemená skupiny IV.: 
Chovateľská rada:   

x spravuje a vyhodnocuje účasť jazvečíkov, ktorých majitelia sú členovia nášho klubu, resp. vyuţívajú 
chovateľský servis nášho klubu, na všetkých výstavách organizovaných klubom a ostatných výstavách, 
kde posudzujú rozhodcovia, ktorí sú alebo boli aktívnymi chovateľmi plemena jazvečík, 

x za kaţdý kalendárny rok vyhodnotí priemernú známku z exteriéru pre kaţdé plemeno jazvečíkov 
zúčastnených na vyššie uvedených výstavách a v prípade potreby navrhne opatrenia v chove ako podklad 
pre rokovanie orgánov klubu, 

x sleduje a vyhodnocuje súťaţ o najlepšieho výstavného jazvečíka za kalendárny rok, 
x správca databázy doplňuje podľa rozhodcovských tabuliek od výcvikára klubu aj pracovné výsledky 

relevantných skúšok jazvečíkov vedených v databáze klubu, 
x v databáze budú uverejnené všetky psy potomkov chovných jedincov, ktoré sú vedené v databáze 

a absolvovali vyššie uvedenú výstavu/výstavy alebo skúšku/skúšky. 
 
Výcvikovej rady (VR), ktorá:  

x organizuje a zabezpečuje všetky klubové skúšky, 
x spoluorganizuje pracovné výcvikové podujatia pre členov klubu, 
x sleduje a vyhodnocuje súťaţ o najlepšieho pracovného jazvečíka za kalendárny rok, 
x sleduje a vyhodnocuje všetky klubové a iné relevantné skúšky uskutočnené na Slovensku v kalendárnom 

roku, spracováva priemerné známky podľa plemien jazvečíkov z týchto vlohových vlastností: hlasitosť na 
zajaca (SHOJ), hlasitosť na stope (FSMP, LSMP, SD, SVMP), odvaha na povrchu (SHOJ, SVMP,  
LSMP), odvaha v diviačom oplôtku (SD), hľadanie (SD), durenie diviak (SD), odvaha pod zemou (všetky 
typy BL), hlasitosť pod zemou (všetky typy BL) a v prípade potreby navrhne opatrenia ako podklad pre 
rokovanie orgánov klubu. 

Výcvikovú radu bude riadiť výcvikár klubu Ing. Martin Kováč. 
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Ekonomickej rady (ER), ktorá:  
x spravuje ekonomickú agendu klubu, klubové financie a klubový majetok pri dodrţiavaní všetkých 

relevantných predpisov klubu, SPZ a štátu, 
x zabezpečuje ekonomický servis na všetkých klubových akciách. 

Ekonomickú radu bude riadiť ekonóm klubu Ing. Martin Nagy, ktorí pripraví ekonomickú smernicu klubu 
v súčinnosti s LR a predsedom. 

Termín: do 30. 09. 2017 
 

Tlačový referent P. Lutter bol poverený prípravou návrhu nového grafického dizajnu pre klubovú web 
stránku s novými moţnosťami prezentácie klubu a s novými moţnosťami poskytovania informačných 
a chovateľských sluţieb, ktoré poţaduje chovateľská základňa.  

Termín: do 01. 07. 2017 
 

Tlačový referent bol poverený vytvorením nového profilu na Facebooku, ktorý bude tieţ spravovať. 
 

K bodu č. 7 - Diskusia 

a) Matrikár klubu M. Balkovský predniesol ţiadosti nasledovných ţiadateľov o prijatie za členov SKCHJ:  
 

1. Ing. Ján Kubačka - Párnica 

2. Monika Vašeková - Bratislava 

3. Jiří Beneš - CZ 

4. Martin Melo - Strečno 

5. Ing. Miroslav Gulas - Poprad 

6. Vladimír Čelko - Radoľa 

7. Peter Hollý - Podluţany 

8. Adriana Lorinčíková - Lučenec 

9. Mgr. Pavel Drugda - Divín 

10. Ing. Petra Vavreková - Veľký Šariš 

11. Ján Bachár - Prašník 

12. Michal Hodul - Senica 

13. Miroslav Zajac 

14. Ing. Andrea Bielichová - Klíţske Hradište 

15. Ing. Jiří Cikryt - Bobrová CZ 

16. Peter Mihálik - Ţilina 

17. Ján Jackuliak - Fiľakovo 

18. Juraj Golian - Pôtor 

19. Stanislav Kain - Láb 
 

Výbor hlasoval o ich prijatí spoločným hlasovaním  (an block):   za: 6, proti: 0, zdrţali sa: 0 
 
b) Výbor sa zaoberal poţiadavkou člena klubu J. Tuláka, ktorý sa doţadoval moţnosti štartovania na MSBLJ 

dňa 3.-4.6.2017. Výbor štart J. Tulákovi nepovolil s odvolaním sa na rozhodnutie VČS z 2016 ako 
najvyšší klubový orgán, ktorý mu tento trest udelil. Výbor sa uzniesol na tom, ţe toto rozhodnutie môţe 
zmeniť iba ČS. Súčasne výbor schválil návrh na predvolanie J. Tuláka na najbliţší výbor klubu, kde sa 
bude touto záleţitosťou podrobne zaoberať.    
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c) Výbor sa zaoberal tieţ bodom odovzdania klubovej agendy od bývalého predsedu V. Piskaya a dohodol 
termín 08. 06. 2017 o 17.00hod v Zlatých Moravciach. Súčasne odobril, aby sa prebrania zúčastnili 
členovia výboru ako poţaduje odstupujúci predseda MVDr. V. Piskay, a to v zloţení: predseda, 
podpredseda, tajomník, ekonón, predseda DR. 

 
K bodu č. 8 - Záver 

Ing. Dobšinský ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť.  
 

 
 

V Turej Lúke  02. 06. 2017      Zapísal: Vladimír Rusnák  
          tajomník SKCHJ 

 
       

 


