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Štatút: Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ 
 

Preambula 
 
Výbor Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov (klub) na zasadnutí v Malackách 26.8.2017 prijal rozhodnutie 
pokračovať v tradícií udeľovania Odznaku vodiča jazvečíkov SKCHJ, ktorá bola založená ešte v dobe fungovania 
spoločného klubu Čechov a Slovákov. Pôvodné podmienky získania Odznaku vodiča jazvečíkov SKCHJ ostali 
zachované a za splnenie týchto podmienok obdrží vodič pôvodný Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ, ktorý dostal 
označenie „Strieborný Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ“. Výbor zároveň prijal podmienky pre získanie 
„Zlatého Odznaku vodiča jazvečíkov SKCHJ“, ktorý je ocenením pre vodičov, ktorí získali strieborný Odznak 
vodiča jazvečíkov SKCHJ a ďalej sa venujú predvádzaniu svojich jazvečíkov na skúškach poľovnej 
upotrebiteľnosti a celoštátnych, klubových a medzinárodných skúškach. Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ je 
možné udeliť len riadnym a čestným členom klubu alebo členom klubu, ktorí neplatia členské príspevky 
z dôvodu veku nad 70 rokov. 
Strieborný Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ vyzerá tak, ako je zobrazený v tomto štatúte. Po vyčerpaní zásob 
takýchto odznakov, ktoré nám ostali ešte z rozdeľovania spoločného klubu Čechov a Slovákov (zároveň je to 
zaujímavá retro pamiatka, lebo v dobách komunizmu museli mať aj takéto odznaky nejaký komunistický 
symbol, tým je v tomto prípade päťcípa hviezda v strede dolu) bude názov okolo jazvečíka zmenený v duchu 
tohto štatútu a päťcípa hviezda bude vynechaná. Odznaky sa budú líšiť len farbou. 
 

Strieborný Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ 
 
Získa vodič štandardného jazvečíka, ktorý: 

1. Má platné členstvo v klube. 

2. Predviedol 5 rôznych štandardných jazvečíkov na povrchových skúškach poľovnej upotrebiteľnosti 

(FSMP, LSMP, SD, FD, JSMP, VSMP), alebo na celoštátnych, klubových (KFD, KSD) alebo 

medzinárodných skúškach pre jazvečíky resp. brloháre (MŠFSJ, MSDJ, InterVP, InterVGP, GPE), z toho 

minimálne 3 v I. cene. 

3. Predviedol minimálne tri rôzne štandardné jazvečíky na brlohárskych skúškach v I. cene. 

4. Jedna z absolvovaných skúšok musí byť klubová resp. medzinárodná. 

Získa vodič trpasličieho alebo králičieho jazvečíka, ktorý: 
1. Má platné členstvo v klube. 

2. Predviedol 5 rôznych jazvečíkov malých rázov na povrchových skúškach (okrem skúšok uvedených pre 

štandardné jazvečíky sa počíta aj SVMP), z toho minimálne 3 v I. cene. 

3. Úspešne predviedol jedného jazvečíka malých rázov na brlohárskej skúške. 

4. Predviedol 3 rôzne jazvečíky malých rázov na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHJ. 

Zlatý Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ 
 
Získa vodič štandardného jazvečíka, ktorý: 

1. Má platné členstvo v klube. 

2. Predviedol 15 rôznych štandardných jazvečíkov na povrchových skúškach poľovnej upotrebiteľnosti 

(FSMP, LSMP, SD, FD, JSMP, VSMP), alebo na celoštátnych, klubových (KFD, KSD) alebo 

medzinárodných skúškach pre jazvečíky resp. brloháre (MŠFSJ, MSDJ, InterVP, InterVGP, GPE), z toho 

minimálne 9 v I. cene. 

3. Predviedol minimálne 9 rôznych štandardných jazvečíkov na brlohárskych skúškach v I. cene. 



 

4. Päť z absolvovaných skúšok musia byť klubové resp. medzinárodné. 

5. Získal aspoň s jedným štandardným jazvečíkom titul slovenského alebo medzinárodného šampióna 

práce. 

Získa vodič trpasličieho alebo králičieho jazvečíka, ktorý: 
1. Má platné členstvo v klube. 

2. Predviedol 15 rôznych jazvečíkov malých rázov na povrchových skúškach (okrem skúšok uvedených 

pre štandardné jazvečíky sa počíta aj SVMP), z toho minimálne 9 v I. cene. 

3. Úspešne predviedol 3 jazvečíky malých rázov na brlohárskych skúškach. 

4. Predviedol 9 rôznych jazvečíkov malých rázov na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHJ, resp. získal 

s tromi jazvečíkmi malých rázov titul klubového šampióna krásy (aj mladých resp. veteránov). 

5. Získal aspoň s jedným jazvečíkom malých rázov titul slovenského alebo medzinárodného šampióna 

krásy alebo práce. 

Členovia klubu, ktorí spĺňajú podmienky pre udelenie niektorého odznaku zašlú kópie rozhodcovských 
tabuliek a prípadne šampionátu na emailovú adresu sampionaty@jazvecik.sk resp. poštovú adresu Bc. Patrície 
Jamriškovej. Získanie Odznaku vodiča jazvečíkov SKCHJ bude skontrolované a potvrdené na schôdzi Výboru 
klubu. Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ sa odovzdáva na významných klubových podujatiach s početnou 
účasťou členov klubu. 
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