
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov  

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 

Miesto konania: Zlaté Moravce  

Dátum:  11.2.2019 

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

Špitálsky, Ing. M. Nagy, I. Ďuríček (predseda DR).  

Prezenčná listina je priloţená k zápisnici vo forme prílohy. 

Program: 

1. Zahájenie, kontrola uznášaniaschopnosti. 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia. 

3. Informácia o činnosti od posledného zasadnutia výboru.  

4. Príprava VČS. 

5. Klubové podujatia  na rok 2019. 

6. Diskusia, rôzne. 

7. Uznesenie. 

8. Záver. 

K bodu č. 1 - Zahájanie, kontrola uznášaniaschopnosti. 

Zasadnutie výborovej schôdze klubu otvoril predseda Ing. Ján Dobšinský, ktorý privítal všetkých 

prítomných. Na zasadnutí výboru sa zúčastnilo 6 členov výboru klubu. Schôdza bola uznášania schopná. 

Prítomný bol tieţ predseda DR jeden člen DR. 

 

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

Predseda Ing. J. Dobšínsky oboznámil členov výboru z obsahom zasadnutia WUT a FCI, ktoré sa 

uskutočnilo 2. a 3.februára 2019 vo Švédsku. Zasadnutia sa osobne zúčastnil a zo zasadnutia spracuje 

a zverejní príspevok.    

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

Tajomník V. Rusnák prečítal v tomto bode zápis z korešpondenčného - elektronického zasadnutia výboru 

SKCHJ zo dňa 31.1.2019. 

Predmetom korešpondenčného zasadnutia výboru SKCHJ bolo prijatie nových členov podľa návrhu 

predloţeného matrikárom klubu Ing. Balkovským.  

Návrh bol schválený v predloţenom znení bez zmien a ţiadatelia sa dňom 31.1.2019 stali riadnymi 

členmi SKCHJ.  

 

K bodu 4 - Príprava VČS 2019. 

K danej téme padol návrh na zorganizovanie VČS v Ţiline v termíne 24.3.2019. VČS sa bude riadiť 

nasledovným programom:   

1. Otvorenie. 

2. Voľba Pracovného predsedníctva.   

3. Voľba Mandátovej 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, SKJ, WUT, FCI. 

11. Voľba výcvikára. 

12. Správa Volebnej komisie.  

13. Diskusia, rôzne. 

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

15. Ukončenie. 

Tajomník V. Rusnák pripraví pozvánku na zasadnutie VČS v termíne, aby táto mohla byť zverejnená 

včas na klubovej web stránke a Fb profile SKCHJ.  

Na VČS bude vyhodnotená súťaţ TOP pracovný a TOP výstavný jazvečík, ktorú vyhlásil výbor klubu 

SKCHJ aj na rok 2019. Diplomy pre víťazov zabezpečí O. Špitálsky a poháre zabezpečí Ing. M. Nagy. 

Splnenie kritéria pre získanie Odznaku vodiča jazvečíkov SKCHJ vyhodnotí Ing. J. Dobšínsky.  

Tlačový referent O. Špitálsky poţiadal členov výboru, aby mu v čo najkratšom čase dodali príspevky za 

oblasť, ktorú riadia v klube. Príspevkov sa doţadoval z dôvodu ich zverejnenia v klubovom spravodaji, 

ktorého vydanie sa pripravuje ešte do VČS.   

 

K bodu č. 5 – Klubové podujatia  na rok 2019. 

V dobe od návrhu klubových podujatí na rok 2019, ktorý bol vypracovaný ešte v októbri 2018  nastali 

zmeny. Tieto boli vyvolané od usporiadajúcich organizácii. Členovia tieto zmeny prerokovali, 

zapracovali do návrhu a následne hlasovaním potvrdili, čím nadobudli právoplatnosť.  Kalendár podujatí 

je po zmenách nasledovný: 

 

Chovné skúšky SHOJ 

Branč         6.4.2019   zodpovedný  Ing. J.Dobšinsky   

Piešťany      13.4.2019 zodpovedný  V. Rusnák   

Trstice      20.4.2019  zodpovedný  Ing. M. Nagy   

Hriadky      27.4.2019  zodpovedný  Ing. M. Stanovský  

Mostová        7.9.2019 zodpovedný  O. Špitálsky   

Neurčené     14.9.2019  (len v prípade záujmu)   

    

Chovné skúšky BLJ 

Široké – CACT, CCT,KV      19.5.2019   

Malacky - CCT, KV        25.8.2019   

Veľká Ves – CCT, KV        29.9.2019   

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

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

KFJD - CACT, CCT, KV   Piešťany  20.10.2019   

KSDJ - CACT, CCT, KV   Rozhanovce  9-10.11.2019   

MDSJ CACIT, CACT, CCT   Veľký Klíţ  23-24.11.2019   

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    

Európsky pohár FCI Veľká cena brlohárov (GPE) 2019-02-21 

CACIT, CACT     miesto neurčené 4-6.10.2019 



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   

 

V. Rusnák predniesol návrh, aby kaţdé podujatie, ktoré sa bude konať v kalendárnom roku 2019 malo 

určenú osobu z radov členov výboru. Určená osoba bude podujatie organizačne riadiť a bude zodpovedná 

za jej prípravu.  Výbor navrhol a hlasovaním potvrdil členov výboru, ktorí budú riadiť jednotlivé skúšky 

SHOJ, ktoré sa konajú ako prvé uţ v apríli. Za skúšky ostané, ktoré sa budú konať neskôr uţ bude 

zodpovedný výcvikár, ktorý vzíde z voľby na VČS.  Výbor sa z návrhom stotoţnil a hlasovaním potvrdil 

členov výboru zodpovedných za akcie. Členovia výboru zodpovední za uvedené akcie sú uvedení 

v kalendári akcií v predchádzajúcom bode.   

 

K bodu č.6 – Rôzne. 

a) V tomto bode tajomník poukázal na otvorenú úlohu z predchádzajúcich období a to problematikou 

zverejňovania osobných údajov (zoznam členov, údaje v databáze) a chýbajúcu smernicu o nakladaní 

s osobnými údajmi spĺňajúci kritéria GDPR. Túto úlohu sa opätovne podujal vyriešiť predseda Ing. J. 

Dobšínsky. Termín 24.3.2019 (VČS). 

b) Členovia výboru v ďalšom opätovne rokovali o návrhu na personálne obsadenie funkcie výcvikára. Po 

viacerých návrhoch sa dohodli, ţe Výbor SHCHJ navrhne na funkciu výcvikára Členskej schôdzi 

Olivera Špitálskeho.      Hlasovanie 5- za návrh, 0 – proti, 1 – sa zdrţal. 

c) Výboru SKCHJ boli predloţené a to hneď dva návrhy na spoluprácu formou sponzorstva od výrobcov 

krmiva pre psov. Výbor túto ponuku uvítal a poveril Ing. Dobšínskeho a O. Špitálskeho, aby 

samostatne začali jednanie na uvedenú tému z firmami, od ktorých prišli návrhy a pripravili konkrétne 

návrhy. Termín 30.4.2019 

d) Podobný návrh prišiel aj z časopisu Poľovníctvo a Rybárstvo. Členovia výboru prijali i túto ponuku 

a poverili Ing. Nagyho, aby viedol rovnaké rokovanie a pripravil návrh spolupráce.   Termín 30.4.2019 

K bodu č. 7 - Uznesenie. 

V tomto bode tajomník V. Rusnák zrekapituloval údaje zapísané na zasadnutí výboru a  oboznámil 

všetkých, ţe spracovaný  zápis zo zasadnutia rozpošle elektronicky všetkým členom výboru.   

 

K bodu č. 8 - Záver. 

V tomto bode bolo zasadnutie ukončené.  

 

 

V Zlatých Moravciach  14.2.2019     zapísal: Vladimír Rusnák  

         tajomník SKCHJ 

 

 

 


