
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov  

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 

Miesto konania: Zlaté Moravce  

Dátum:  27.11.2018 

Prítomní: Ing. J. Dobšínsky, Ing. M. Stanovský, V. Rusnák, Ing. M. Balkovský, Ing. M. 

Nagy, I. Ďuríček (predseda DR).  

O. Špitálsky a Ing. M. Kováč sa vopred ospravedlnili, 

Prezenčná listina je priložená k zápisnici formou prílohy. 

Program: 

1. Zahájenie, kontrola uznášaniaschopnosti. 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia. 

3. Príprava MSDJ.  

4. Rokovanie o výbere kandidátov na funkciu výcvikára. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Uznesenie. 

8. Záver. 

K bodu č. 1 - Zahájanie, kontrola uznášaniaschopnosti. 

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

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

schopná.  

 

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. Z posledného zasadnutia výboru, ktoré sa konalo 16.10.2018 zostali na členom výboru úlohy:  

- doriešiť návrh kynologických akcií na rok 2019, 

- dopracovať smernicu pre zapracovanie GDPR nariadenia pre potreby činnosti SKCHJ. 

K druhej úlohe (GDPR smernici) sa vyjadril predseda, ktorý bol poverený na poslednom zasadnutí 

výboru SKCHJ jej spracovaním, že na úlohe sa pracuje a je v stave pred dokončením. K téme začala 

krátka diskusia. Matrikár klubu odprezentoval, že  v mesiaci december zverejní na klubovej web stránke 

databázu členskej základne za účelom, aby si každý člen mohol skontrolovať plnenie svojich úhrad 

členských príspevkov. Zoznam členov SKCHJ bude zverejnený v takom formáte (mená a priezviská 

uvedené v tvare iniciálok), aby neboli porušené pravidlá GDPR.  

V ďalšom členovia výboru klubu podrobne preberali plán klubových akcií na rok 2019. Doplnili do 

návrhu posledné návrhy akcií a chýbajúce termíny. Následne celý návrh akcií prijali hlasovaním. Návrh 

bol prijatý a bude následne postúpený na schválenie predsedníctvu KR. Schválený návrh klubových akcií: 

Chovné skúšky SHOJ 

+ preškolenie rozhodcov na SHOJ 

Branč     6.4.2019         

Piešťany  13.4.2019        

Trstice   20.4.2019         



Hriadky  27.4.2019         

Mostová    7.9.2019        

Neurčené 14.9.2019   (iba v prípade záujmu)       

 

Chovné skúšky BLJ 

Široké – CACT, CCT,KV      19.5.2019   

Malacky - CCT, KV       25.8.2019   

Veľká Ves – CCT, KV       15.9. 2019   

MSBLJ - CACIT, CACT, CCT, KV  Zákopčie  8-9.6.2019   

MFV -   CACT, CCT, Víťaz MFS  Važec   6-7.7.2019   

KFJD CACT, CCT, KV   Piešťany  12.10. 2019   

KSDJ CACT, CCT, KV   Rozhanovce  2-3.11.2019   

KSDJ CACT, CCT, KV   Strháre   9-10.11.2019 (iba v prípade záujmu)  

MDSJ CACIT, CACT, CCT  Veľký Klíž  16-17.11.2019   

FSMP – Pohár SKCHJ, CACT   Trstené pri Hornáde 31.8.2018 

LSMP – Pohár SKCHJ, CACT  Trstené pri Hornáde   1.9.2018 

Králik     Boleráz   25.5.2019    

FSbDR 20, 40     miesto neurčené 5-6.10.2019   

InterVGP    Divín   6.10.2019 

VÝSTAVY + výber do chovu 

Biacovce – KV, CAC, CC      18.5. 2019   

Sielnica - VŠKV, CC      20.6.2019   

Malacky - CAC, CC,      24.8.2019   

Miesto neurčené - VŠKV,     29.11.2019   

 

Výbor v rozprave k tomto bode riešil klubové výstavy, na ktorých každým rokom intenzívne pribúda 

počet vystavovateľov.  Už aj posledná výstava v roku, ktorá sa v minulosti usporadúvala iba v prípade 

záujmu a naplnenia istých kapacít a konala sa v Bernolákove, už začína mať kapacitné problémy. Tiež 

rozvrhnutie termínov výstav nie je ideálne. Z uvedených dôvodov členovia výboru hľadali spôsoby ako 

narastajúci záujem o výstavy riešiť.  Debata bola ukončená s víziou, že uvedenú problematiku budú 

členovia výboru sledovať a pripravia návrhy riešenia tohto problému.  

 

K bodu č.3 – Príprava MSDJ.  

Za rozhodcov na MSDJ boli navrhnutí:  

Ing. Martin Kováč – HR, MUDr. Pavol Brečka - R, Ing. Tomáš Tomašec - R, Jozef Nevedel - R, Jozef 

Mikuláš - R,  Ad Bekkers (NL) - R.  

Navrhnutí rozhodcovia boli hlasovaním potvrdení. O ich vydelegovanie kynologický odbor požiada 

tajomník.    

K MSDJ boli rozdelené povinnosti. Za osoby zodpovedné  za priebeh skúšok boli určený O. Špitálsky 

a V. Rusnák. 

  

K bodu č.4 – Rokovanie o výbere kandidátov na funkciu výcvikára. 

Členovia výboru diskutovali na tému obsadenie funkcie výcvikára klubu, nakoľko súčasný výcvikár Ing. 

M. Kováč na funkciu pred časom abdikoval a bude ju vykonávať len do konania najbližšej Výročnej  

členskej schôdze, na ktorej bude zvolený nový výcvikár. Členovia výboru rokovali o možných 



kandidátoch na túto funkciu a určili si kolektívnu úlohu osloviť viacerých členov klubu, ktorí by 

potenciálne mali záujem venovať sa tejto činnosti a zastávať túto náročnú funkciu. V krátkej rozprave na 

túto tému bola predložená ako alternatíva aj nová vízia vykonávania funkcie výcikára, ktorá spočíva 

v tom, že činnosť výcvikára bude vykonávať nie jedna osoba, ale komisia zložená z 3 členov resp. 1+3 

členovia (výcvikár + traja členovia rady). Cieľom bolo rozdeliť veľké množstvo povinností, ktoré musí 

výcikár zvládať na viac ľudí. K takémuto formátu výbor pristupuje z dôvodu neustáleho nárastu 

povinností na funkciu výcvikára.  

 

K bodu č.5 – Rôzne. 

Predseda klubu predložil žiadosť Ing. Petra Lakandu o vydanie odporúčania SKCHJ za čakateľa na 

rozhodcu pre posudzovanie exteriéru pre plemená jazvečík.  

Návrh bol schválený a Ing. Petrovi Lakandovi, SKCHJ vydá odporúčanie  na menovanie za   čakateľa na 

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

K bodu č. 7 - Diskusia.  

Tento bod bol vypustený, nakoľko členovia výboru diskutovali o jednotlivých bodoch programu a nové 

body otvorené neboli. 

 

K bodu č.8 - Uznesenie. 

Tajomník v bodoch zhrnul témy, o ktorých sa rokovalo a spracovanú písomnú verziu rozpošle členom 

výboru, ktorí sa zasadnutia zúčastnili. Zápisnica zo zasadnutia bude následne zverejnená. 

 

K bodu č. 9 - Záver. 

V tomto bode bolo zasadnutie ukončené.  

 

 

V Zlatých Moravciach  27.11.2018     zapísal: Vladimír Rusnák  

         tajomník SKCHJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


