
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov 

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

 

 

Zápisnica 
z Členskej schôdze SKCHJ. 

 

Miesto konania: TÚ Zvolen 

Dátum:  24. 3. 2018 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba Pracovného predsedníctva  

3. Voľba Mandátovej komisie a návrhovej komisie 

4. Voľba Volebnej a sčítacej komisie 

5. Správa Mandátovej komisie 

6. Správa o činnosti výboru klubu 

7. Správa o hospodárení 

8. Správy členov výboru a poradcov chovu 

9. Správa dozornej rady 

10. Správa z rozhodnutí orgánov a organizácii SPZ a SKJ 

11. Schválenie Stanov SKCHJ 

12. Schválenie Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ 

13. Schválenie Disciplinárneho poriadku SKCHJ 

14. Voľba Disciplinárnej komisie SKCHJ 

15. Správa Volebnej komisie  

16. Diskusia, rôzne 

17. Správa Návrhovej komisie a schválenie Uznesenia z Členskej schôdze SKCHJ 

18. Ukončenie 

 

Bod 1.  

Otvorenie 

Zasadnutie Členskej schôdze SKCHJ otvoril predseda Ing. Ján Dobšinský, ktorý privítal všetkých 

prítomných, predniesol krátky príhovor a následne plénum oboznámil s programom, ktorým sa 

Členská schôdza bude riadiť. Ján Tulák navrhol doplnenie programu o potvrdenie do funkcie člena 

výboru (tlačového referenta), O.Špitálskeho.  

 

Členská schôdza hlasovala o predloženom návrhu J. Tuláka. 

Hlasovanie:    za – 80/ proti - 0 / zdržalo sa – 0  

Navrhnutý bod bol hlasovaním prijatý a zaradený do programu (bod 15). 

 

Následne ČS hlasovala o navrhnutom programe doplnenom o bod 15. 

Hlasovanie:    za – 80/ proti - 0 / zdržalo sa – 0  

Navrhnutý program bol hlasovaním prijatý. 

 



Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:   Zuzana Paserinová, Andrej Lörincz. 

Hlasovanie:    za – 80/ proti - 0 / zdržalo sa – 0  

 

 

Bod 2.  

Voľba Pracovného predsedníctva  

Za členov pracovného predsedníctva boli navrhnutí: 

Ing. Ján Dobšinský, Ing. Miroslav Stanovský CSc., Mgr. Ivana Cigáňová. 

Hlasovanie:    za– 80/ proti - 0 / zdržalo sa – 0 

Všetci navrhnutí členovia boli zvolení do Pracovného predsedníctva. 

 

Bod 3.  

Voľba Mandátovej a návrhovej komisie 

Za členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí: 

Martin Zachar, Vladimír Rusnák, Ing. Martin Balkovský. 

Hlasovanie:    za – 80/ proti - 0 / zdržalo sa – 0  

Všetci navrhnutí členovia boli zvolení do Mandátovej a návrhovej komisie. 

 

Bod 4.  

Voľba Volebnej a sčítacej komisie 

Za členov Volebnej a sčítacej komisie boli navrhnutí: 

Ing. Ľubomír Kmeťo, Rudolf Rosinec, Branislav Sojka. 

Hlasovanie:    za –80/ proti - 0 / zdržalo sa – 0  

Všetci navrhnutí členovia boli zvolení do Volebnej a sčítacej komisie. 

 

Bod 5.  

Správa Mandátovej a sčítacej komisie 

Matrikár Klubu Ing. Martin Balkovský, ktorý spravoval Prezenčnú listinu  a člen Mandátovej a sčítacej 

komisie oboznámil prítomných členov, že na Členskej schôdzi je podľa Prezenčnej listiny prítomných 

80 členov s platným hlasovacím právom, z celkového počtu 499 členov (ku dňu konania ČS), čo 

predstavuje 16,03%.ČS je uznášania schopná a bola riadne zvolaná výborom Klubu. Riadiť sa bude 

platným Organizačným poriadkom zo dňa 16.8.1992 a jeho novelou z 24.4.2017. 

 

Bod 6. 

Správa o činnosti výboru klubu 

V bode vystúpil predseda Klubu Ing. Ján Dobšínský, ktorý sa prihovoril prítomným členom Klubu. 

Príhovor je zverejnený v Klubovom spravodajcovi, a priložený je tiež k zápisnici v Prílohe č.2. 

Bod 7.  

Správa o hospodárení 

Správu o hospodárení za rok 2017 odprezentoval ekonóm Klubu Ing. Martin Nagy prečítaním 

príspevku k danej téme a odpoveďami na vznesené otázky z radov pléna. Príspevok je zverejnený 

Klubovom spravodajcovi a priložený je tiež k Zápisnici a tvorí Prílohu č. 3.  

 

Bod 8.  

Správy členov výboru a poradcov chovu 

Hlavný poradca chovu a poradca chovu pre jazvečíky hrubosrsté  Ing. Miroslav Stanovský CSc. 

predniesol krátku správu o chove hrubosrstých jazvečíkov. Vo svojom príspevku poukázal na výhrady 

voči chovateľom, ktorí si často neplnia svoje povinnosti v tom, že nezasielajú príslušnému poradcovi 

chovu správu o narodení šteniat. Nesplnením si tejto povinnosti poradca chovu stráca presný prehľad 

o množstve narodených šteniec,  prehľad o aktuálnom stave v chove a nemôže korektne 



vyhodnocovať chovateľské aktivity  Klubu. Verejne vyzval člnov Klubu, aby pristupovali k tejto 

povinnosti zodpovednejšie. K správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Správu o chove a informácie o dianí v chove jazvečíkov hladkosrstých štandardných a všetky malé 

rázy predniesla poradkyňa chovu pre tento typ jazvečíkov Ing. Marcela Fidrichová.  

 

Bod 9.  

Správa dozornej rady 

Správu o činnosti DR za rok 2017 prečítal predseda DR Ivan Ďuríček. K správe neboli vznesené žiadne 

otázky. Správa je priložená k Zápisnici a tvorí Prílohu č. 4. 

 

Bod 10.  

Správa z rozhodnutí orgánov a organizácii SPZ a SKJ 

V tomto bode sa k prítomným prihovoril Ing. Ján Dobšinsky, ktorý informoval o činnosti KR SPZ. 

Spomenul zasadnutie predsedníctva KR SPZ, ktoré zasadalo v januári 2018. Tlmočil, že predsedníctvo 

KR SPZ je dôrazne proti organizovaniu brlohárskych akcií (verejných tréningov), ktoré sa pravidelne 

organizujú a majú čoraz väčší rozmach. Verejne vyzval prítomných, aby upustili od brlohárskych akcií 

ktoré sú mimo oficiálne schváleného kynologického kalendára a vyslovil, že KR SPZ ako i SKCHJ budú 

mať pri prípadnom disciplinárnom riešení nulovú toleranciu s organizátormi  takýchto akcií. 

Ing. J. Dobšínský v ďalšom informoval o zrušení vydávania kartičiek, pri dosiahnutí titulov pri 

výstavných akciách.  

 

Bod 11.  

Schválenie Stanov SKCHJ 

Výbor SKCHJ predložil ČS na schválenie nové Stanovy SKCHJ, v znení v akom boli  v priebehu roka 

zverejnené na klubovej web stránke k pripomienkovaniu a doplnené o zapracované pripomienky. 

K predloženému návrhu Stanov boli podané pozmeňujúce návrhy: 

§3, odst.1, písm. b) – doplniť text „a ďalších kynologických akcií“ 

Hlasovanie:    za - 80/ proti - 0 / zdržalo sa – 0  

Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

§3, doplniť o nový odst. „týranie  jazvečíkov“. 

Hlasovanie:    za – 72/ proti - 4 / zdržalo sa – 4  

Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

§5, odst.6, prvú vetu opraviť na „ Výbor Klubu vydá členom členský preukaz SKCHJ a členský preukaz 

pre kolektívneho člena SPZ.“ 

Hlasovanie:    za – 81/ proti - 0 / zdržalo sa – 0  

Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

§5, odst.10, sa vypúšťa časť textu v prvej vete „ a následným schválením Výboru klubu.“ 

Hlasovanie:    za – 60/ proti - 9 / zdržalo sa – 3  

Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

§8, odst. 6, písm.p) vypustiť a body 1. 2.. 3. Preznačiť na p. r. s.  

Hlasovanie:    za – 7/ proti - 66 / zdržalo sa – 8 

Pozmeňujúci návrh nebol prijatý.  

 

§9, odst. 4, doplniť o „f) výbor má v období medzi schôdzami rozhodovaciu právomoc Členskej 

schôdze. Takéto rozhodnutie výboru má platnosť iba do termínu konania najbližšej ČS, ktorá musí  

hlasovaním potvrdiť platnosť rozhodnutia výboru pre budúce obdobie.  

Hlasovanie:    za – 80/ proti - 0 / zdržalo sa – 1  



Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

§10,odst. 6,písm. n vypustiť.  

Zvolením Disciplinárnej komisie sa tento bod automaticky vylučuje. O návrhu sa nehlasovalo. 

 

§13, odst.1, vypustiť koniec vety „a zainteresovaných osôb.“ 

Hlasovanie:    za – 80/ proti - 0 / zdržalo sa – 1  

Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

Prijatím  posledného pozmeňujúceho návrhu bol podaný návrh na prijatie Stanov hlasovaním. 

Hlasovanie:    za – 69/ proti - 0 / zdržalo sa – 0     

ČS hlasovaním schválila predložený návrh Stanov doplnený o uvedené pozmeňovacie návrhy. 

Schválené Stanovy nadobudli platnosť dňom 24.3.2018. 

 

Bod 12.  

Schválenie Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ 

Výbor SKCHJ predložil v tomto bode ČS na schválenie Chovateľský a zápisný poriadok, ktorého 

navrhované znenie bolo v priebehu roka zverejnené na klubovej web stránke k pripomienkovaniu. 

K obsahu CHaZP  nemal nikto z pléna pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Hlasovanie:    za – 69/ proti - 0 / zdržalo sa – 0     

ČS hlasovaním schválila Chovateľský a zápisný poriadok v predloženom znení bez zmien. Schválený 

CHaZP nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.3.2018. 

 

Bod 13.  

Schválenie Disciplinárneho poriadku SKCHJ 

Výbor SKCHJ predložil v tomto bode ČS na schválenie Disciplinárny poriadok, ktorého navrhované 

znenie bolo v priebehu roka zverejnené na klubovej web stránke k pripomienkovaniu. K obsahu DP sa 

boli podané pozmeňovacie návrhy: 

 

§6, odst. 1, bod 1, vypustiť celý obsah písm. d) a e). 

Hlasovanie:    za – 37/ proti - 17 / zdržalo sa – 11 

Body 

d) dočasný zákaz chovu na plemene jazvečík alebo na vymenovaných jedincoch plemena jazvečík na 

dobu určitú, maximálne na 5 rokov, 

e) trvalý zákaz chovu na plemene jazvečík alebo na vymenovaných jedincoch plemena jazvečík,  

boli hlasovaním zrušené a z návrhu vypustené. 

Následne sa hlasovalo o schválení predloženého Disciplinárneho poriadku, upraveného 

o odhlasovaný pozmeňujúci návrh.  

Hlasovanie:    za – 68/ proti - 0 / zdržalo sa – 1  

ČS hlasovaním schválila predložený Disciplinárny poriadok, upravený o odhlasovaný pozmeňujúci 

návrh. Schválený DP nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.3.2018. 

 

Bod 14.  

Voľba Disciplinárnej komisie SKCHJ 

Ing. Ján Dobšinský za výbor Klubu navrhol nasledovných kandidátov za členov Disciplinárnej komisie: 

Ing. Ivan Fazekaš PhD. – predseda , MUDr. František Juhás - člen, Mg. Martin Komada - člen, Ing. 

Peter Lakanda - člen, Jozef Mikuláš - člen. 



Z radov pléna nebol podaný žiadny návrh. Ing. Ľ. Kmeťo, za volebnú a sčítaciu komisiu navrhol, aby sa 

o každom navrhnutom kandidátovi hlasovalo osobitne o čom nechal hlasovať. 

Hlasovanie:    za – 69/ proti - 0 / zdržalo sa – 0 /    

Návrh bol prijatý. 

 

Následne sa hlasovalo o voľbe navrhnutých kandidátov: 

Ing. Ivan FAZEKAŠ PhD. – kandidát na predsedu DK.  

Hlasovanie:    za - 67 / proti - 0 / zdržalo sa – 2 

MUDr. František Juhás – kandidát na člena DK.  

Hlasovanie:    za - 67 / proti - 0 / zdržalo sa – 2 

Mg. Martin Komada - kandidát na člena DK.  

Hlasovanie:    za - 68 / proti - 0 / zdržalo sa – 1 

Ing. Peter Lakanda - kandidát na člena DK.  

Hlasovanie:    za - 67 / proti - 0 / zdržalo sa – 2 

Jozef Mikuláš - kandidát na člena DK.  

Hlasovanie:    za - 68 / proti - 0 / zdržalo sa – 1 

 

Bod 15.  

Potvrdenie do funkcie člena výboru – tlačový referent  

V priebehu roka 2017 odstúpil z funkcie člena výboru Patrik Lutter, ktorý zastával funkciu tlačový 

referent. Výbor na túto funkciu na svojom zasadnutí 26.8.2017 kooptoval  Olivera Špitálskeho, ktorý 

funkciu zastával až do konania riadnej ČS. Výbor Klubu v tomto bode podal návrh na hlasovanie, 

ktorým by Členská schôdza potvrdila Olivera Špitálskeho vo funkcii člena výboru do ďalšieho obdobia.    

Hlasovanie:    za - 68 / proti - 0 / zdržalo sa – 1    

Oliver Špitálsky bol hlasovaním potvrdený do funkcie člena výboru – tlačový referent. 

Bod 16.  

Správa Volebnej komisie  

a. Členská schôdza voľbou v bode 14 zvolila: 

 Ing. Ivana Fazekaša PhD. – za predsedu DK SKCHJ.  

b. Členská schôdza voľbou v bode 14 zvolila:  

MUDr. Františka Juhása, Mgr. Martina Komadu,  Ing. Petra Lakandu a Jozefa Mikuláša za členov 

DK SKCHJ. 

c. Členská schôdza hlasovaním v bode 15 potvrdila výborom navrhnutého a zvoleného člena výboru 

Olivera Špitálskeho za právoplatného člena výboru vo funkcii – tlačový referent. 

Bod 17.  

Diskusia, rôzne 

Diskusiu začal Š.Bada, ktorý vzniesol  pripomienku k téme Skúšobný poriadok pre skúšky v BL. 

Upozornil na nekorektné celkové výsledné hodnotenie psov pri uvedených skúškach, kde jedinec 

s plným počtom bodov je často v konečnom  poradí hodnotený horšie, ako jedinec, ktorý získal nižší 

počet bodov. Takúto skutočnosť považuje za nesprávnu a diskriminujúcu, čo podľa neho nie je 

korektné a prispieva to k skresľovaniu celkových výsledkov pri skúškach v BL.  

Na otázku odpovedal Ing. Dobšínský, ktorý argumentoval, že v súčasnej dobe, kedy  sa skúšky v BL 

z pohľadu vyšších kynologických orgánov a ochranárskych organizácii dostávajú do úzadia nie je 

priestor pre úpravu Skúšobných poriadkov pre skúšky v BL.   

I. Oslej diskutoval na tému organizovanie Klubových výstav. Jeho pripomienka smerovala k tomu, aby 

sa všetky Klubom organizované výstavy riadili rovnakými ekonomickými pravidlami. Klub by si od 

organizátora mal prenajímať iba výstavnú plochu.  Všetky ostatné položky by mali byť výlučne 

v Klubovej réžii. Na príspevok reagoval Ing. J. Dobšínský, ktorý potvrdil, že zo strany výboru sa už 



prijali príslušné opatrenia, aby sa klubové akcie týmito pravidlami riadili, čo potvrdil aj ekonóm klubu 

Ing. M. Nagy. 

 

Ing. J. Dobšínský v bode odprezentoval problematiku Merle génu (M lokus) (tigrované sfarbenie), 

ktorá sa začala bytostne dotýkať niektorých skupín jazvečíkov, vzhľadom na narastajúci počet 

tigrovaných jedincov v chove a s ním spojené možné riziká a zdôraznil  dôležitosť pre budúci chov. 

Problematikou sa v priebehu roka už zaoberala Chovateľská rada a výbor Klubu, ktorý zaviedol 

povinné  testovanie Merle génu jedincov pred vystavením odporúčania na párenie, kde je 

predpoklad, že by títo mohli byť nositeľmi Merle génu. Účelom je zabezpečenie plnenia podmienky 

reglementu FCI, ktorý zakazuje párenie jedincov – nositeľov tohto génu, pre majiteľa tigrovanej 

chovnej suky resp. suky pochádzajúcej z vrhu, kde sa vyskytli tigrované jedince alebo kde je 

predpoklad, že tento by mohol byť nositeľom Merle génu.) Náklady za test bude v plnej miere znášať 

majiteľ.  

 

Ing. I. Fazekaš sa dožadoval informácie akým spôsobom sa má dopracovať k Certifikátu o DNA profile 

svojho psa.  

Po odobratí vzoriek Klub technicky zabezpečuje vyhodnotenie vzorky cez zmluvné testovacie 

laboratórium. Spätne Klub obdrží Certifikát, ktorý zakladá ku karte testovaného jedinca. Klub na 

požiadanie majiteľa jedinca,  kópiu Certifikátu zasiela. Súčasťou príspevkov bola aj informácia o prijatí 

rozhodnutia výboru o plnej úhrade nákladov spojených s testom DNA profilu, ktoré bude znášať 

v plnej výške majiteľ (žiadateľ o test) a ktorý predstavuje čiastku 35 EUR. 

 

V diskusii sa neobišiel ani kontroverzný bod organizovania klubových akcií na Východnom Slovensku.  

Ing. J. Dobšínský reagoval v mene výboru, ktorý navrhuje a schvaľuje plán kynologických akcií, že 

výbor súhlasí s organizovaním klubových akcií na Východe Slovenska a podporí ich, ale lokality, kde sa 

akcie majú konať musia v plnej miere spĺňať kritéria pre usporiadanie daného druhu skúšky, 

predovšetkým zazverenosť revíru daným druhom zveri. Na uvedený príspevok reagoval  A. Papcún, 

ktorý sa ponúkol k organizácii takéhoto podujatia na Východnom Slovensku. 

 

Bod 17.  

Správa Mandátovej a návrhovej komisie a schválenie Uznesenia z Členskej schôdze SKCHJ 

Člen Mandátovej a návrhovej komisie Vladimír Rusnák prečítal návrh na schválenie Uznesenia z ČS.  

O prečítanom návrhu sa následne hlasovalo. 

Hlasovanie:    za - 69 / proti - 0 / zdržalo sa – 0    

Členská schôdza hlasovaním prijala návrh a Uznesenie sa stalo právoplatným. 

Bod 18. Ukončenie 

V tomto bode predseda Klubu všetkým prítomným poďakoval za účasť, aktivitu, korektný prístup 

a zasadnutie členskej schôdze SKCHJ ukončil. 

 

 

 

Zapísal 5.4. 2018    Vladimír Rusnák - tajomník SKCHJ 

 

 

Overovateľ zápisnice - Zuzana Paserinová .....................................................................                     

 

 

Overovateľ zápisnice - Andrej Lörincz  ..................................................................... 


