
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov  

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 

Miesto konania: Zlaté Moravce  

Dátum:  16.10.2018 

Prítomní: Ing. J. Dobšínsky, Ing. M. Stanovský, V. Rusnák, Ing. M. Balkovsky, O. 

Špitálsky, I. Ďuríček (predseda DR).  

Prezenčná listina je priložená k zápisnici formou prílohy. 

Program: 

1. Zahájenie, kontrola uznášaniaschopnosti. 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia. 

3. Informácia o činnosti od posledného zasadnutia výboru.  

4. Príprava zostávajúcich pracovných a výstavných akcií na rok 2018: 

 návrh na delegovanie rozhodcov na zostávajúce akcie SKCHJ 

 určenie zodpovedných osôb za jednotlivé klubové akcie za rok 2018 

 určenie vodičov na MFS a návrh rozhodcov za SKCHJ. 

5. Návrh klubových podujatí a ich termínov na rok 2019. 

6. Rôzne – úprava fin. smernice, zahraničné skúšky (výstavy). 

7. Diskusia. 

8. Uznesenie. 

9. Záver. 

K bodu č. 1 - Zahájanie, kontrola uznášaniaschopnosti. 

Zasadnutie výborovej schôdze klubu otvoril predseda, ktorý privítal všetkých prítomných. Na zasadnutí 

výboru sa zúčastnilo 5 členov výboru klubu (2 sa ospravedlnili). Schôdza bola uznášania schopná. 

Prítomný bol tiež predseda DR. 

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia. 

V tomto bode tajomník oboznámil prítomných z úlohami z predchádzajúcich období a stavom ich 

plnenia.   

K bodu č.3 - Informácia o činnosti od posledného zasadnutia výboru.  

Tajomník prečítal v tomto bode zápisy zo zasadnutí výboru Per Rollam  od posledného riadneho 

zasadnutia.  Kompletné zápisy sú priložené k tejto zápisnici formou príloh. Výpisy sú uvedené 

v následovnom.   

1. Korešpondenčné zasadnutie  výboru SKCHJ zo dňa 1.3.2018. 

Výbor SKCHJ hlasoval o návrhu programu Členskej schôdze, ktorá sa konala 24.3.2018 vo Zvolene.  

Výbor hlasovaním prijal navrhnutý program schôdze. 

2. Korešpondenčné zasadnutie výboru SKCHJ zo dňa 17.4.2018. 

Predmetom korešpondenčného zasadnutia výboru SKCHJ bolo schválenie Smernice SKCHJ 

o poskytovaní chovateľského servisu (pre nečlenov Klubu). Súčasťou Smernice boli  aj Prílohy: 

 Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu. 

 Sadzobník poplatkov za poskytnutie chovateľského servisu pre nečlenov SKCHJ.   

Smernica bola schválená v predloženom návrhu, vrátane predložených Príloh. 



3. Korešpondenčné (Per rollam) zasadnutie výboru SKCHJ zo dňa 27.6.2018. 

Členovia výboru SKCHJ hlasovali o návrhu na vydelegovanie dvoch rozhodcov (z toho jedného zo 

zahraničia) za SKCHJ na MSBL, ktoré sa konali 7 ÷ 8.VII.2018 v Podolí. Požiadavku vzniesol 

kynologický odbor SPK.  

Návrh bol hlasovaním prijatý v predloženej forme. 

4. Korešpondenčné (Per rollam) zasadnutie výboru SKCHJ zo dňa 14.8.2018. 

Predmetom korešpondenčného zasadnutia výboru SKCHJ bolo:  

a) prijatie nových členov podľa návrhu predloženého.  

Návrh bol schválený v predloženom znení bez zmien a žiadatelia sa dňom 14.8.2018 stali platnými 

členmi SKCHJ.  

b) Schválenie návrhu rozhodcov na Klubové BL, ktoré sa konali  26.8.2018 v Malackách. 

Návrh bol schválený v predloženom znení bez zmien. 

5. Korešpondenčné (Per rollam) zasadnutie výboru SKCHJ zo dňa 22.8.2018. 

Predmetom korešpondenčného zasadnutia bolo riešenie návrhu na úhradu nákladov pre rozhodcov 

a vodičov psov pri štartoch na zahraničných skúškach.  

Predložený návrh, v rozsahu v akom bol predložený, nebol prijatý. 

 

6. Korešpondenčné (Per rollam) zasadnutie výboru SKCHJ zo dňa 24.8.2018. 

Predmetom korešpondenčného zasadnutia výboru SKCHJ bolo schválenie návrhu rozhodcov na SHOJ, 

ktoré sa konali  v Mostovej 1.9.2018. 

Návrh bol schválený v predloženom znení bez zmien. 

 

7. Korešpondenčné (Per rollam) zasadnutie výboru SKCHJ zo dňa 6.9.2018. 

Predmetom korešpondenčného zasadnutia výboru SKCHJ bolo schválenie návrhu rozhodcov na Klubové 

BL, ktoré sa konali  23.9.2018 vo Veľkej Vsi. 

Návrh bol schválený v predloženom znení bez zmien. 

8. Korešpondenčné (Per rollam) zasadnutie výboru SKCHJ zo dňa 20.9.2018. 

Predmetom korešpondenčného zasadnutia výboru SKCHJ bolo:  

a) prijatie nových členov podľa návrhu predloženého.  

Návrh bol schválený v predloženom znení bez zmien. Všetci žiadatelia sa dňom 20.9.2018 stali členmi 

SKCHJ. 

b) schválenie žiadosti Ing. Martina Fíka PhD. o vydanie odporúčania SKCHJ za čakateľa na 

rozhodcu pre posudzovanie exteriéru pre plemená jazvečík.  

Návrh bol schválený a Ing. Martinovi Fíkovi PhD., SKCHJ vydá odporúčanie  na menovanie za   

čakateľa na rozhodcu pre posudzovanie exteriéru psov pre IV. Skupinu FCI – jazvečík.  

 

K bodu 4 - Príprava zostávajúcich pracovných a výstavných akcií na rok 2018 

 

KFDJ  Bratislava CACT, r.CACT, KV, CCT     20.10.2018  

Za organizáciu skúšok je zodpovedný Ing. M. Nagy. 

Rozhodcovský zbor bol už vydelegovaný.  

KSDJ  Duchonka  CACT, r.CACT, KV, CCT              10-11.11.2018 

Za organizáciu skúšok je zodpovedný Ing. Dobšínsky, ktorý tiež navrhne rozhodcovský zbor pre skúšky a 

návrh rozpošle všetkým členom výboru SKCHJ k odsúhlaseniu (per rollam) v dostatočnom časovom 

predstihu, aby kynologický odbor SPK mohol vydelegovať výborom odsúhlasených rozhodcov. 

 



MFS           1-2.12.2018 

Členovia výboru riešili výber vodičov, ktorí budú reprezentovať SKCHJ na MFS a vybral:  

1. O. Špitálskeho – Xaver z Haneberk,  

2. Martina Matejku – Omega zo Šraneckých borín, 

3. Dušan Mikuš – Baron od Carovej (ako 1. náhradník),  

4. víťaz KSDJ 2018 (ako 2. náhradník).   

Do rozhodcovského zboru výbor navrhol 1. MVDr. F. Kluknavského a  2. J. Nevedela. (preverí J. 

Dobšinský). 

MSDJ  VL Malacky CACIT, CACT, KV, CCT    15-16.12.2018 

Za organizáciu skúšok sú zodpovední O. Špitálsky a V. Rusnák, ktorí tiež navrhnú rozhodcovský zbor pre 

skúšky a návrh rozpošle všetkým členom výboru SKCHJ k odsúhlaseniu (per rollam) v dostatočnom 

časovom predstihu, aby kynologický odbor SPK mohol vydelegovať výborom odsúhlasených rozhodcov  

 

K bodu č. 5 - Návrh podujatí pre rok 2019. 

Výbor klubu sa zaoberal v tomto bode návrhmi klubových podujatí na rok 2019. Členovia výboru 

predložili návrhy klubových podujatí na rok 2019. Tento bod bol prejednaný, ale doriešený nebol hlavne 

z dôvodu nádväznosti na iné podujatia, ktoré ešte nemajú stanovený termín. Jednotliví členovia boli 

poverení jednať so zástupcami dotknutých organizácii a dojednať podrobnosti. Bod je potrebné 

dopracovať detailne do štádia, aby navrhnutý zoznam akcií mohol byť predložený na odsúhlasenie KR 

SPZ a následne zapracovaný do Termínovaného kynologického kalendára. 

 

K bodu č.6 – Rôzne. 

1. Na návrh predsedu klubu sa výbor zaoberal otázkou kompenzácie nákladov pri reprezentácii klubu na 

zahraničných skúškach. 

Výbor sa uzniesol hlasovaním na rozhodnutí, že: 

a) účastníkovi, ktorý bol vyslaný výborom SKCHJ na akciu za účelom reprezentácie klubu, vzniká 

nárok na kompenzáciu štartovného v plnej výške, 

b) SKCHJ bude refundovať cestovné náklady v hodnote 0,10 EUR/km v prípade ak automobil bude 

obsadený jedným alebo dvomi vyslanými účastníkmi. V prípade ak bude automobil obsadený tromi 

alebo viacerými vyslanými účastníkmi, cestovné bude refundované v hodnote 0,2 EUR/km.  

Výhody si v oboch prípadoch môže uplatniť iba: 

a) člen SKCHJ,  

b) na podujatie vopred schválených výborom klubu, 

c) na akcie schválené výborom klubu. 

2. Tajomník odprezentoval požiadavku člena klubu K. Čermáka, ktorý ho písomne požiadal 

o zorganizovanie doplňujúcich vlohových skúšok (SHOJ) pre svoju  fenu za účelom splnenia 

požiadaviek chovnosti. Výbor požiadavku zamietol a to hneď z viacerých dôvodov. Koniec roka je 

kalendár už plne obsadený inými skúškami, problematické zaradenie skúšky do termínovaného 

kynologického kalendára, nedostupnosť vhodného revíru a tiež z ekonomických dôvodov. 

3. Matrikár  predložil zoznam nasledovných žiadateľov o členstvo v SKCHJ. 

Všetci žiadatelia boli hlasovaním prijatý ku dňu 16.10.2018 za členov SKCHJ. 

4. Matrikár vzniesol požiadavku na zasielanie výpisu z bankového účtu k 5. dňu v mesiaci pre seba a tiež 

poradcov chovu. Uvedenú požiadavku potrebuje pre pružnejšie reagovanie pri správe členskej 

základne resp. chovateľský servis.  

 

 



K bodu č. 7 - Diskusia.  

1. V súvislosti z predchádzajúcou témou pri riešení členskej základne (ochrana osobných údajov) sa 

diskusia posunula na riešenie problémov ohľadne ochrany osobných údajov, ktoré sa objavili pri 

správe členskej databázy, zverejňovanie osobných údajov, správe údajov na prihláškach, zverejňovaní 

výsledkov, databáze chovných jedincov atď. V súvislosti s uvedenou problematikou bol poverený 

predseda klubu vypracovaním smernice pre spracovávanie a zverejňovanie osobných údajov pri 

činnosti klubu, ktoré bude v súlade s nariadením GDPR.  

2. Predseda DR požadoval vysvetlenie ohľadne problému s určením, resp. s nedostavením sa rozhodcu 

na výber do chovu, ktorý sa konal  pri klubovej výstave v Malackách. 

K bodu č. 8 - Uznesenie. 

V tomto bode tajomník zrekapituloval údaje zapísané na zasadnutí výboru a  oboznámil všetkých, že 

spracovaný  zápis zo zasadnutia rozpošle elektronicky všetkým členom výboru.   

 

K bodu č. 9 - Záver. 

V tomto bode bolo zasadnutie ukončené.  

 

 

V Zlatých Moravciach  16.10.2018     zapísal: Vladimír Rusnák  

         tajomník SKCHJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


