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Zápisnica zo zasadania výboru SKCHJ zo dňa 31.10.2017 
 

Miesto konania: Zlaté Moravce 
Počet pozvaných: 8 
Počet prítomných: 8 (viď. Prezenčná listina, ktorá tvorí Prílohu zápisnice)  
 
K bodu 1 – Zahájenie. 
Zasadnutie výboru, ktoré bolo v kalendárnom roku 2017 už tretie, zahájil predseda klubu J. Dobšinský 
privítaním všetkých prítomných. Konštatoval, že prítomní sú všetci siedmi členovia výboru a tiež 
predseda DR. Konštatoval, že výbor v takomto zložení je uznášania schopný a oficiálne otvoril 
zasadnutie výboru. 
 
K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení. 
Tajomník klubu V. Rusnák oboznámil prítomných s plnením uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
výboru, ktoré sa konalo 26.8.2017 v Malackách.    
 
K bodu 3 – Informácia o činnosti od posledného zasadnutia výboru. 
Predseda klubu informoval členov výboru o odvolaní sa člena klubu J. Tuláka proti rozhodnutiu 
výboru zo dňa 26.8.2017 o zákaze štartovania J. Tuláka na klubových akciách. 
 
Predseda DR I. Ďuríček žiadal o podanie informácie ohľadne uchovnenia jazvečíka členky klubu L. 
Molnárovej, ktorá sa sťažovala na neprimerane dlhý termín vybavenia agendy uchovnenia svojho 
jedinca.   
K uvedenému problému, hlavný poradca chovu M. Stanovský  uviedol, že k dátumu konania 
zasadnutia výboru t.j. k 31.10.2017 nemá v svojej agende žiadnu nevybavenú žiadosť vo veci 
uchovnenia jedinca. 
K tomuto bodu sa začala rozprava s príspevkami od viacerých členov výboru. Rozprava bola ukončená 
s konštatovaním, že je potrebné prijať primerané kroky  k zlepšeniu vybavovania žiadosti ohľadne 
uchovňovania jedincov a je neprijateľné, aby sa v budúcnosti podobná situácia opakovala.   
 
K bodu 4 – Delegovanie rozhodcov na zostávajúce akcie organizované klubom v roku 2017. 
Na zasadnutí výboru z 26.8.2017 ostal tento bod nedoriešený a návrh na delegovanie 
rozhodcovskeho zboru na KSDJ a MDSJ bol posunutý na ďalšie zasadanie výboru.  
 
Na KSDJ, ktoré sa konajú 3.- 4.11.2017 v Turej Lúke bol podaný návrh Per rollam,  výcvikárom klubu 
M. Kováčom v nasledovnom zložení: 
M. Folťan – HR, J. Mikuláš – R, A. Siget – R, Š. Bada – R, F. Šlesar – R, J. Gažúr –R, F. Bábik (ČR) – R. 
Predložený návrh bol členmi výboru schválený ešte pred termínom zasadnutia výboru spôsobom Per 
rollam. 
 
Na MDSJ, ktoré sa budú konať 18.-19.11.2017 vo Veľkom Krtíši boli navrhnutí rozhodcovia 
v nasledovnom zložení: 
M. Stanovský – HR, I. Miadok – R s medzinárodnou akreditáciou, J. Nevedel – R, D. Palík ml. – R, P. 
Antalík – R. Výbor odhlasoval zloženie rozhodcov na uvedenú skúšku a poveril predsedu klubu, ako 
osobu zodpovednú za organizáciu skúšok, aby požiadal kynologickú kanceláriu SPZ o delegovanie 
rozhodcovskeho zboru v odhlasovanej zostave.    Hlasovanie 7 – 0 – 0. 
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K bodu 5 - Návrh predbežných termínov klubových akcii. 
Predseda klubu J. Dobšinský spolu s podpredsedom M. Stanovským na začiatku rokovania o tomto 
bode vyslovili požiadavku na kvalitnejšie preverovanie disciplíny „Hlasitosť“ pri SHOJ, ktorá je dôležitá 
pre chovnosť a tiež sa vyžaduje zo strany FCI pre vydanie niektorých ocenení.  Pre naplnenie tejto 
požiadavky navrhli potrebu situovať miesto skúšky iba do lokalít, s dostatočne zazverenými revírmi 
zajačou zverou, ktoré sú iba na juhozápade Slovenska.  
Uvedomujúc si následkov takéhoto rozhodnutia, pre členom klubu z odľahlejších regiónov, ktorým  
stúpnu náklady (cestovné) na absolvovanie skúšky, prijal výbor rozhodnutie, že prvá (jedna) vlohová 
skúška (SHOJ) pre jedinca, ktorého majiteľom je člen klubu bude bezplatná (štartovné 0,- EUR). 
V prípade, opakovanej skúšky však už bude potrebné štartovné riadne uhradiť.  
Na základe požiadavky FCI má SKCHJ za povinnosť vypracovať skúšobný poriadok pre Klubovú skúšku 
vlôh (SHOJ). Vypracovaním skúšobného poriadku boli poverení J. Dobšinsky a M. Stanovský.  
Pre vypracovanie skúšobného poriadku pre skúšku: 

 z hlasitosti bude prebraná z nemeckého alebo českého SP pre rovnaký typ skúšky, 

 odvaha bude prebraná zo SP SPK (vlohové skúšky), 

 správanie sa po výstrele - zmení sa hodnotenie z pôvodných známok 0 ÷ 4,  na  „OBSTÁL / 
NEOBSTÁL“.  

Návrh skúšobného poriadku rozpošlú poverení členovia v takom termíne, aby mali členovia výboru 
dostatok času na jeho pripomienkovanie a následné schválenie najneskôr do termínu 1.3.2018.      
 
Skúšky: 
Klubová skúška vlôh (SHOJ) Piešťany       7.4.2018 
Klubová skúška vlôh (SHOJ) Branč      14.4.2018 
Klubová skúška vlôh (SHOJ) Trstice      21.4.2018 
Klubová skúška vlôh (SHOJ) Trstice         1.9.2018 
 
Chovné skúšky (Klubové BL) Poprad  KV, CCT    27.5.2018 
Chovné skúšky (Klubové BL) Malacky CACT, KV, CCT   26.8.2018 
Chovné skúšky (Klubové BL) Nová Ves KV, CCT    23.9.2018 
  
Memoriál F. Vysloužila  Turá Lúka CACT, CCT   16.-17.6.2018 
MSBLJ    Turá Lúka CACIT, CACT, KV, CCT  16.-17.6.2018 
 
MSDJ    VL Malacky CACIT, CACT, KV, CCT  15.-16.12.2018 
 
FSbDR/20    miesto neurčené CACT, r.CACT, KV, CCT  25.-26.8.2018 
(farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov)      
Víťaz reprezentuje SKCHJ na obdobnej skúške organizovanej WUT. 
 
FSbDR/40    Kyslinky CACT, r.CACT   6.-7.10.2018 
(farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov)      
Skúška vyhlásená pre všetky plemená, ktoré sa môžu zúčastňovať na farbiarskych skúškach. 
 
FDJ    Bratislava CACT, KV, CCT   20.10.2018 
 
Výstavy: 
Špeciálna výstava jazvečíkov,  Betliar CAC, CC    26.5.2018 
Klubová výstava jazvečíkov,  Sielnica KV, CAC, CC,    16.6.2018 
Špeciálna výstava jazvečíkov,  Malacky CC    25.8.2018 
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K organizovaniu klubových výstav výbor na svojom zasadnutí prijal zásadu, že Klub si bude od 
organizátora výstavy prenajímať iba výstavnú plochu a celá réžia klubovej výstavy bude výlučne 
v réžii SKCHJ.  
 
Chovný zvod  Betliar (ako súčasť ŠVJ)   26.5.2018 
Chovný zvod  Sielnica (ako súčasť KV)   podľa OPK Zvolen 
Chovný zvod  Malacky (ako súčasť ŠVJ)   podľa OPK Malacky 
Chovný zvod  Nitra (ako súčasť MVP)   8.11.2018 
 
O schválení návrhu uvedeného termínovaného kalendára akcii SKCHJ pre rok 2018 dal predseda 
klubu hlasovať.   Hlasovanie: 7 – 0 – 0 
Výnimkou bolo iba hlasovanie o skúške FSbDR/40, ktorá má byť otvorená pre všetky plemená. 
  Hlasovanie: 6 – 0 – 1 
Navrhnutý kalendár ešte nemá stanovené termíny niektorých akcii. Jedná sa o akcie, ktoré sú viazané 
na iné sprievodné akcie a ich termín ešte nie je známy.  
Z hlasovania vyplynulo, že kalendár bude v takomto znení po doplnení termínov, ktoré sú viazané na 
ďalšie sprievodné akcie, predložený kynologickému odboru SPZ na zapracovanie do kynologického 
kalendára SPZ pre rok 2018.  
     
K bodu 6 – Pripomienkovanie klubových dokumentov. 
V tomto bode výbor skonštatoval, že v priebehu roka boli vypracované viaceré dôležité klubové 
dokumenty, ktoré sú  v štádiu pripomienkovania. Predseda vyzval všetkých, aby týmto dokumentom 
venovali pozornosť, hlavne návrhu Stanov, ktoré sú zverejnené na klubovej web stránke 
a pripomienkovali ich. Vznesené pripomienky budú zapracované do návrhu, ktorý bude predložený 
na najbližšej Členskej schôdzi na schválenie.    
 
K bodu 7 – Diskusia 
V diskusii nebol predložený žiadny príspevok, nakoľko pri prejednávaní jednotlivých bodov bola 
k danej téme vždy otvorená diskusia. 
 
K bodu 8 – Rôzne 
V bode rôzne informoval predseda klubu o súčasnej archivácii skenovaných dokumentov na Ext. 
disku a cloude, kde budú 3 databázy: 
1. Psy – v priečinkoch podľa srsti a veľkosti - podľa mena psa – všetky jeho dokumenty naskenované 

– PoPP, posudky z výstav, DNA profil, bonitačný protokol, skúšky, tituly, foto a pod. 
2. Členovia klubu – všetko, čo sa týka jeho pôsobenia v klube, predvedené psy, posudzovanie na kl. 

Skúškach, získané tituly atď., odznaky.... 
3. Dokumenty a formuláre – vydané dokumenty, zápisnice, pozvánky, atď. a všetky tlačivá fungujúce 

v klube, vrátane tých, ktoré nie sú členom dostupné (šampionáty ...) 
Každý člen výboru bude môcť komunikovať s týmito databázami, čo urýchli všetky procesy 
v klube, napr.: 
žiadosť o uchovnenie administrátor zaeviduje a zapíše uchovňovaného jedinca do 
„uchovňovacieho protokolu, kde sú uvedené všetky podmienky na uchovnenie, dátumy ich 
splnenia a ostatné údaje súvisiace so splnením podmienok. Protokol po vyplnení odošle 
administrátor emailom hlavnému poradcovi. Hlavný poradca si tieto údaje overí z databázy psov, 
kde sú všetky dokumenty naskenované a do protokolu pripojí číslo nášho uchovňovacieho 
protokolu a dokument odošle emailom administrátorovi. Ten odošle originál PoPP do plemennej 
knihy. 

Všetky dokumenty budú prístupné online a pošta medzi členmi orgánov klubu bude elektronická. 
Uvedený zámer bol potvrdený hlasovaním.     Hlasovanie: 7 – 0 – 0 
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Súčasne bola navrhnutá a odhlasovaná suma 500,- EUR k účelu zakúpenia výpočtovej techniky, ktorá 
bude slúžiť pre účely realizovania uvedeného zámeru. IT technika sa bude využívať aj na chovných 
zvodoch, kde bude možné naskenovať všetky dokumenty, ktoré majiteľ jazvečíka na chovný zvod 
prinesie, nemusí potom posielať poštou.    Hlasovanie: 7 – 0 – 0 

 
M. Balkovský navrhol, aby  SKCHJ prispel finančnou čiastkou 500,- EUR na obnovu požiarom zničenú 
budovu strelnice v Sielnici, ktorú intenzívne využíval aj náš klub na organizovanie svojich akcii. 
         Hlasovanie: 7 – 0 – 0 
 
K bodu 9 – Uznesenie 
V tomto bode boli doplnené údaje potrebné k zapísaniu zápisnice zo zasadnutia. Tajomník klubu 
informoval o tradičnom rozposlaní zápisnice zo zasadnutí pre členov výboru, aby táto bola Per rollam 
potvrdená členmi výboru a následne zverejnená na klubovej web stránke.  
 
K bodu 10 – Záver 
V tomto bode po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie výboru predsedom klubu 
ukončené. 
 
 
Zapísal dňa 2.11.2017 tajomník SKCHJ V. Rusnák 
 
 
 
 
 


