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Zápisnica 
zo zasadnutia Chovateľskej rady SKCHJ (ďalej len „CHR“) 

 

Miesto konania: Zlaté Moravce 

Dátum konania:  02.11.2017 

Prítomní:  Ing. Ján Dobšinský, Ing. Marcela Fidrichová, Mgr. Ivana Cigáňová,                   

Ing. Vladimír  Poljak, Bc. Patrícia Jamrišková, Bc. Martina Jamrišková 

Ospravedlnený:  Ing. Miroslav Stanovský, CSc. 

 

 

I. Program zasadnutia 
 

1. Zahájenie, 

2. Zahájenie nového chovateľského roku – novinky, 

3. Informácia zo zasadnutia výboru, 

4. Klubové výstavy pre 2018, návrh rozhodcov, 

5. Chovné zvody 2018, návrh rozhodcov, 

6. Rôzne, 

7. Uznesenie, 

8. Záver. 

 

 

II. Priebeh zasadnutia 
 

Bod 1. – Zahájenie 

Zasadnutie CHR otvoril zástupca predsedu CHR J. Dobšinský, privítal všetkých prítomných 

a skonštatoval, že zasadnutie CHR je uznášaniaschopné. Následne prečítal program zasadnutia, ktorý 

členovia CHR schválili bez pripomienok. Písaním zápisnice poveril P. Jamriškovú. 

Bod 2. – Zahájenie nového chovateľského roku – novinky 

Zástupca predsedu CHR J. Dobšinský uviedol, že sa začal nový chovateľský rok. Poradca chovu 

M. Fidrichová skonštatovala, že nie všetci chovatelia si v predošlom chovateľskom roku splnili 

povinnosť v súvislosti s hlásením vrhu poradcovi chovu, vrh nahlásili iba na plemennú knihu. 



 
 

Nakoľko jednou z možných príčin je nedostupnosť tlačiva na hlásenie vrhu na webovej stránke klubu, 

J. Dobšinský zabezpečí jeho zverejnenie. Toto tlačivo je chovateľ povinný vyplniť a zaslať poradcovi 

chovu do 10 dní od narodenia šteniec. V. Poljak upozornil, že doposiaľ bolo tlačivo hlásenia vrhu 

posielané spolu s Odporúčaním na párenie, preto je potrebné o tejto zmene informovať členov 

prostredníctvom webovej stránky klubu. 

Bod 3. – Informácia zo zasadnutia výboru 

Zástupca predsedu CHR J. Dobšinský poskytol prítomným informácie zo zasadnutia Výboru SKCHJ 

(ďalej len „VK“) konaného dňa 31.10.2017, ktoré CHR zobrala na vedomie. 

Bod 4. – Klubové výstavy pre 2018, návrh rozhodcov 

Zástupca predsedu CHR J. Dobšinský oznámil CHR, že SKCHJ plánuje organizovať v roku 2018 

výstavy nasledovne: 

 Špeciálna výstava jazvečíkov so zadávaním titulu CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 

Miesto a termín konania: Betliar, koniec mája (určí CHR per rollam) 

 Klubová výstava jazvečíkov so zadávaním titulu CAC, Klubový víťaz 

Miesto a termín konania: Sielnica, jún (určí OPK Zvolen) 

 Špeciálna výstava jazvečíkov so zadávaním titulu CC, Víťaz špeciálnej výstavy 

Miesto a termín konania: Malacky, august (určí OPK Malacky) 

Zároveň uviedol, že konkrétne dátumy budú upresnené neskôr. 

P. Jamrišková podotkla, že časové rozpätie medzi poslednou výstavou a prvou výstavou nasledujúceho 

roka býva dlhé – cca 8 mesiacov, pričom chovateľ v tomto období nemá možnosť zúčastniť sa na 

výbere do chovu. Prebehla diskusia na túto tému a bolo dohodnuté, že V. Poljak preverí u I. Šimoniča 

možnosť konania výstavy v novembri v priestoroch SOŠ J. A. Gagarina v Bernolákove. CHR navrhuje 

VK usporiadať okrem plánovaných výstav SKCHJ ešte jednu špeciálnu výstavu v novembri. 

Ďalej sa CHR zaoberala návrhom rozhodcov na výstavy SKCHJ a navrhuje osloviť niektorých 

z nasledovných rozhodcov: Lenka Fairaislová (CZ), Miloš Kašpar (CZ), Tomáš Říha (CZ), Horst 

Kliebenstein (D), Wojciech Burski (PL), Aleksandra Sekowska-Miros (PL), Jan Ryk (PL), Günter 

Wonisch (A), Vladimír Piskay (SK). CHR tiež navrhuje preveriť možnosť posudzovania Ing. Štefana 

Štefíka na výstavách SKCHJ – preverí J. Dobšinský. 

J. Dobšinský uviedol, že na každú výstavu by mal klub delegovať 2 rozhodcov, vzhľadom na počet 

jazvečíkov na výstavách. I. Cigáňová odporučila na špeciálne výstavy pozývať prednostne rozhodcov 

z bližšieho okolia miesta konania výstavy. 

Za organizáciu výstav je zodpovedná I. Cigáňová. 

 



 
 

Bod 5. – Chovné zvody 2018, návrh rozhodcov 

Chovné zvody v roku 2018 sa uskutočnia pri každej výstave SKCHJ. CHR navrhuje vyberať členov 

komisie, ktorá bude vykonávať výber do chovu, z nasledujúceho zoznamu: M. Fidrichová, I. Šimonič, 

J. Dobšinský, V. Poljak, M. Stanovský, Š. Štefík, V. Piskay. Tento zoznam je predbežný, CHR má 

povinnosť premyslieť prípadných ďalších možných členov komisie. 

Posledný chovný zvod v roku 2017 sa uskutoční pri MVP Nitra v sobotu 09.12., CHR navrhuje 

prizvať do komisie MUDr. Evu Felszéghyovú – osloví ju I. Cigáňová. 

Za organizáciu chovných zvodov je zodpovedný V. Poljak. 

Bod 6. – Rôzne 

CHR sa na podnet poradcu chovu M. Fidrichovej zaoberala riešením očakávaného vrhu feny Heidy 

z Bôrickej cesty majiteľa Ing. T. Nágla. CHR stanovila nasledovný postup: 

 Poradca chovu preverí v databáze existenciu DNA profilov zainteresovaných jedincov.  

 Hlavný poradca chovu a predseda klubu zabezpečia v plemennej knihe, že vrh z tohto spojenia je 

možné zapísať do SPKP (knihy) len po potvrdení paternity šteniat a následnom súhlase klubu. 

 Ak chovateľ požiada SKCHJ o zápis tohto vrhu, SKCHJ vyšle komisiu, ktorá odoberie 

nezameniteľne označeným šteňatám vzorky na zistenie DNA profilu a určenie paternity. 

 Všetky náklady spojené s identifikáciou šteniat uhradí chovateľ. 

CHR vzniesla kritiku na zdĺhavý proces uchovňovania jedincov, ktorý je okrem iného značne 

spomalený aj čakaním na výsledky DNA profilov. Vzorka je zasielaná do laboratória až po prijatí 

žiadosti o uchovnenie jedinca. Zároveň prebehla diskusia aj ohľadom financovania týchto testov, 

nakoľko časť ceny testu je hradená z príjmov klubu. Majiteľ v súčasnosti uhrádza za chovný           

zvod + DNA test 20 EUR, zatiaľ čo len samotný test stojí SKCHJ po zľave poskytnutej laboratóriom 

35 EUR. 

CHR navrhuje VK: 

 Definovať samostatné poplatky za: 

- chovný zvod vo výške 10 EUR, 

- vyhotovenie DNA profilu jedinca v plnej výške podľa aktuálnej ceny, t. j. v súčasnosti 35 EUR. 

 Zasielať vzorky na vyhotovenie DNA profilu ihneď po ich odobratí na chovnom zvode. 

 Zasielať certifikát DNA profilu majiteľovi mailom, prípadne po vyžiadaní zaslať poštou. 

 Zvážiť zavedenie povinného testu na prítomnosť merle génu, vzhľadom na narastajúci počet 

tigrovaných jedincov v chove a s ním spojené možné riziká. V prípade zavedenia upresniť, ktorých 

jedincov sa táto povinnosť bude týkať. 

 Zaviesť poplatky za vystavenie diplomu (vrátane poštovného a balného): 

- Klubový šampión krásy mladých SKCHJ  10 EUR, 



 
 

- Klubový šampión krásy SKCHJ   10 EUR, 

- Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ   5 EUR, 

- Klubový šampión práce SKCHJ   10 EUR, 

- Klubový kombinovaný šampión práce a krásy  10 EUR.  

 Dopracovať podmienky pre získanie Odznaku vodiča jazvečíkov SKCHJ aj za tzv. kombinované 

vedenie (štandardný + trpasličí/králičí ráz). 

CHR sa zaoberala aj návrhom diplomu pre jednotlivé šampionáty, ktorý nebol doriešený. 

Zástupca predsedu CHR J. Dobšinský poveril: 

 I. Cigáňovú zapracovaním dodatku do Členskej prihlášky do SKCHJ, žiadostí a ostatných 

dokumentov SKCHJ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

 P. Jamriškovú spracovávaním žiadostí o uchovnenie jedincov a žiadostí o vystavenie 

šampionátov. 

 M. Jamriškovú postupnou elektronickou archiváciou niektorých klubových dokumentov 

(preukazy pôvodu, protokoly z chovných zvodov, DNA profily, skúšky, výstavy a iné). 

J. Dobšinský preverí veľkosť úložného priestoru a možnosť vytvorenia emailových schránok 

k doméne jazvecik.sk od poskytovateľa hostingu. 

Bod 7. – Uznesenie 

Všetci prítomní členovia CHR odsúhlasili návrhy CHR vo vyššie uvedených bodoch. Vypracovaná 

zápisnica bude všetkým členom CHR zaslaná elektronicky. 

Bod 8. – Záver 

CHR je orgán poradný, uznesenia CHR budú predložené VK. 

Zástupca predsedu CHR J. Dobšinský poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

 

 

V Zlatých Moravciach 02.11.2017              Zapísal: Bc. Patrícia Jamrišková 


