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Zápisnica zo zasadanutia výboru SKCHJ zo dňa 17.1.2018 
 
 

Miesto konania: Zlaté Moravce 
Počet pozvaných: 8 
Počet prítomných: 7  
(J. Dobšinsky, M. Stanovský, V. Rusnák, M. Nagy, M. Balkovský, O. Špitálský, I. Ďuríček,  
viď. Prezenčná listina, ktorá tvorí Prílohu tejto zápisnice)  

 
Program zasadnutia výboru: 

1. Zahájenie. 

2. Informácia o činnosti od posledného zasadnutia výboru.  

3. Pripomienkovanie a schvaľovanie klubových dokumentov.  

4. Príprava Klubového spravodajcu. 

5. Organizačná príprava VČS - SKCHJ. 

6. Rôzne. 

7. Uznesenie. 

8. Záver. 

 

Bod 1 - Zahájenie. 

Zasadnutie výboru SKCHJ, bolo prvým spoločným stretnutím členov výboru v kalendárnom roku 
2018. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia výboru s výnimkou jedného (ktorý sa vopred 
ospravedlnil). Zasadnutia sa zúčastnil tiež predseda DR. Po krátkom zvítaní predseda klubu zahájil 
zasadnutie výboru s konštatovaním, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru a zasadnutie 
je uznášania schopné. Zasadnutie výboru viedol predseda J. Dobšinský. 
 

Bod 2 - Informácia o činnosti od posledného zasadnutia výboru.  

Tajomník klubu V. Rusnák prečítal úlohy, ktoré boli stanovené jednotlivým členom výboru na 
poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 31.10.2017 v Zlatých Moravciach.     
 
Výbor na uvedenom zasadnutí nemal dopracovaný termínovaný kalendár klubových akcii. Dôvodom 
nekompletného kalendára bola skutočnosť, že v čase konania zasadnutia výboru ešte neboli 
stanovené termíny klubových výstav zo strany organizátorov (OPK Malacky, OPK Sielnica). Predseda J. 
Dobšinsky informoval, že termíny boli medzičasom do návrhu kalendára akcií doplnené. Ku dňu 
17.1.2018 bol navrhovaný kalendár doplnený, podaný na schválenie a tiež aj schválený  
predsedníctvom KR SPZ. Schválený kalendár klubových akcií bude v dohľadnom čase zverejnený na 
klubovej stránke. Zodpovedný J. Dobšinsky.  
 
Predseda DR I. Ďuríček podal informáciu o zasadnutí DR vo  veci odvolania sa člena klubu J. Tuláka 
voči rozhodnutiu výboru zo dňa 26.8.2017. Výbor si rozhodnutie DR vypočul,  zobral ho na vedomie 
a v plnom rozsahu sa týmto rozhodnutím bude riadiť.  
Z uvedeného výbor konštatuje, že na základe rozhodnutia DR SKCHJ neeviduje voči členovi SKCHJ J. 
Tulákovi žiadny disciplinárny priestupok a zákaz jeho účasti na akciách SKCHJ považuje za irelevantný.  
 
 
Bod 3 - Pripomienkovanie a schvaľovanie klubových dokumentov.  

Prerokovanie a schválenie klubových dokumentov bola tiež úloha pre členov výboru zo zasadnutia 

z 31.10.2017.  
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K uvedenému bodu zaujal stanovisko J. Dobšinsky, ktorý informoval, že návrh Stanov je zverejnený na 

klubovej web stránke už od leta. Spolu s návrhom je zverejnená výzva na ich pripomienkovanie. 

Niektorí členovia doručili svoje pripomienky, ktoré boli do pracovnej verzie už zapracované. Tiež sa 

menil obsah návrhu z dôvodu zosúladenia navrhovaných Stanov s ostatnými klubovými dokumentmi 

(Chovateľský a zápisný poriadok, Disciplinárny poriadok). V súčasnosti sa návrh pripravuje do stavu, 

v akom bude predložený Členskej schôdzi na schválenie.    

Ekonóm klubu M. Nagy predložil pre členov výboru návrh ekonomickej smernice, ktorá položkovito 

stanovuje jednotlivé finančné výdaje, ktorými sa klub bude v budúcnosti riadiť. Výbor konštatoval, že 

návrh v stave v akom bol predložený je ešte potrebné doplniť o ďalšie (konkrétne) položky a tiež 

zosúladiť s ďalšími klubovými dokumentmi (Chovateľský servis). 

Tajomník klubu V. Rusnák predložil na schválenie návrhy bodovacích súťaží Top pracovný a TOP 

výstavný jazvečík, ktoré boli taktiež zverejnené na klubovej web stránke za účelom 

pripomienkovania. Informoval prítomných členov, že pripomienky, ktoré mu boli doručené 

zapracoval do návrhov Štatútov uvedených súťaží. Zo strany prítomných členov výboru boli ešte 

podané  návrhy na zmeny, o ktorých sa rokovalo. O výslednom kompromisnom návrhu sa hlasovalo 

a výbor hlasovaním prijal oba predložené Štatúty s výsledkom hlasovania 6 hlasov za – 0 proti – 0 sa 

zdržalo. Výbor konštatuje, že Štatút Top pracovný jazvečík  a Štatút Top výstavný jazvečík bol prijatý. 

Uvedené Štatúty budú v čo najkratšom čase zverejnené na klubovej web stránke, aby sa nimi mohli 

členovia SKCHJ riadiť. Osoba zodpovedná za ich zverejnenie J. Dobšinsky. Výbor následne vyhlasuje 

súťaž Top pracovný jazvečík a Top výstavný jazvečík na kalendárny rok 2018 a tiež spätne za rok 2017. 

Za rok 2017 je potrebné podľa podmienok súťaže zaslať požadované podklady do 31.1.2018. 

Dokumenty k vyhodnoteniu súťaže sa budú zasielať výlučne elektronicky na adresu 

sampionaty@jazvecik.sk. 

 

Bod 4 - Príprava Klubového spravodajcu. 

K problematike klubového spravodaja sa členovia výboru jednomyseľne zhodli, že je potrebné 

vynaložiť všetko úsilie, aby bol spravodaj pripravený a vytlačený tak, aby sa mohol distribuovať na 

Členskej schôdzi. Úlohou jeho zostavenia bol poverený tlačový referent O. Špitálsky. Ten následne 

vzniesol požiadavku na všetkých členov výboru, ktorí predkladajú Členskej schôdzi svoje príspevky, 

aby tieto pripravili do 15.2.2018 tak, aby tieto mohli byť zapracované do tlačovej formy spravodaja.  

Tlačový referent O. Špitálsky po konečnej grafickej úprave zabezpečí výber dodávateľa tlačiarenských 

prác, ktorého si nechá potvrdiť elektronickým hlasovaním všetkým členom výboru. 

 

Bod 5 - Organizačná príprava VČS - SKCHJ. 

Vzhľadom na blížiaci sa termín konania Členskej schôdze, výbor sa všeobecne zaoberal  jej 

organizáciou. Z dôvodu, že obvyklé miesto konania Členskej schôdze spoločenská miestnosť OKO SPZ 

Zvolen v Sielnici pre tento rok nie je k dispozícii, diskutovalo sa o mieste, kde by bolo možné 

uskutočniť stretnutie Členskej schôdze. Zabezpečením vhodného miesta, kde by sa mohla schôdza 

uskutočniť bol poverený M. Stanovský v lokalite Stredné Slovensko, ktoré je z hľadiska prístupnosti 

najvhodnejšie pre celú členskú základňu. K termínu spísania Zápisnice už bolo dohodnuté miesto 

konania ČS  a to  TU Zvolen, v termíne 24.3.2018 (sobota).    
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Bod 6 - Rôzne. 

Matrikár klubu M. Balkovský v tomto bode predložil nasledovný zoznam nových žiadateľov o členstvo 
v SKCHJ.   
Igor Tománek – Považská Bystrica, Michal Murgaš – Banská Bystrica, JUDr. Vladimír Truhlík –Spišská 
Nová Ves, Maroš Repaský – Kokošovce, Jozef Kováč – Dlžín, Ing. Michal Jurčo – Liptovský Hrádok, 
Milan Mračna – Revúca, Tomáš Kiss – Veľké Dvorníky, Juraj Antl – Medzev, Martin Sklenář – Velká 
Losenice (ČR), Martin Kučírek – Hosťová (ČR), Vladimír Šoka – Červeník, Dušan Mikuš – Mariková, 
Michal Bauček – Rapovce, Peter Fedor - Trstená. 
Všetci žiadatelia mali splnené podmienky pre prijatie do SKCHJ a zo strany členov výboru nebol 
vznesený žiadny podnet, ktorý by bránil ich prijatiu. Výbor teda hlasoval o ich kolektívnom prijatí 
s výsledkom 6 hlasov za – 0 proti – 0 sa zdržalo. Z výsledku hlasovania možno konštatovať, že všetci 
žiadatelia sa ku dňu 17.1.2018 stali novými členmi SKCHJ a výbor im želá veľa kynologických 
úspechov.   
 

Výbor sa na podnet Chovateľskej rady zo dňa 2.11.2017 zaoberal riešením očakávaného vrhu feny 

Heidy z Bôrickej cesty majiteľa Ing. T. Nágla. CHR na uvedenom zasadaní 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. Výbor navrhované riešenie Chovateľskej rady schválil hlasovaním 

s výsledkom 6 hlasov za – 0 proti – 0 sa zdržalo. 

Výbor na návrh Chovateľskej rady zo dňa 2.11.2017 rokoval o: 

1. Navrhovaných samostatných poplatkoch pre členov SKCHJ za:  

- chovný zvod vo výške 10 EUR,  

- vyhotovenie DNA profilu jedinca 35 EUR (v plnej výške podľa aktuálnej ceny). 

2. Potrebe 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.   

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

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

Všetky navrhované riešenia bez výhrad schválil hlasovaním s výsledkom 6 hlasov za – 0 proti – 0 sa 

zdržalo. Schválením uvedených poplatkov sa SKCHJ bude riadiť od 17.1.2018. 

Ekonóm klubu M. Nagy má za povinnosť zapracovať odhlasované poplatky do pripravovanej 

Ekonomickej smernice. 

 

Výbor diskutoval tiež o návrhu Chovateľskej rady  o zavedenie povinného testu na prítomnosť Merle 

génu, vzhľadom na narastajúci počet tigrovaných jedincov v chove a s ním spojené možné riziká.  

Táto povinnosť sa bude týkať majiteľa tigrovanej (nositeľ merle génu) chovnej suky resp. 

pochádzajúcej z vrhu, kde sa vyskytli tigrované jedince pre požadovaného partnera na krytie, kde je 

predpoklad, že tento by mohol byť nositeľom merle génu. (Merle gén je gén s neúplnou dominanciou 

t.j. jeho účinok sa nemusí prejaviť vo fenotype a spôsobuje hluchotu, slepotu a sterilitu 
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v homozygotnom stave. Reglement FCI zakazuje párenie jedincov, ktoré sú nositeľmi tohto génu 

medzi sebou). 

 

Výbor ukladá CHR tiež úlohu vypracovať položkovitý cenník pre chovateľský servis pre nečlenov 

SKCHJ. Tento je potrebné vypracovať v spolupráci s ekonómom klubu, ktorý ho následne zapracuje 

do Ekonomickej smernice.        

 

Bod 7 - Uznesenie. 

Tajomník klubu V. Rusnák doplnil na základe podnetov členov výboru detaily do zápisnice a navrhol 

osvedčený postup  elektronického pripomienkovania a následného odhlasovania jej finálneho znenia 

počas stanovenej lehoty. Odsúhlasenú finálnu podobu zápisnice zašle v elektronickej podobe 

ostatným členom výboru a tiež predsedovi, ktorý zabezpečí jej zverejnenie na klubovej stránke.  

 
 

Bod 8 - Záver. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie výboru predsedom SKCHJ ukončené. 
 
 
 Zapísal dňa 19.1.2018 tajomník SKCHJ V. Rusnák 


