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Zápisnica 

zo zasadnutia Chovateľskej rady (ďalej len „CHR“) 

Miesto konania: Nitra 

Dátum konania: 23.01.2019 

Prítomní:  Ing. Miroslav Stanovský, CSc. – predseda CHR, hlavný poradca chovu 

Ing. et Ing. Ján Dobšinský – poradca chovu 

Ing. Marcela Fidrichová – poradca chovu 

Mgr. Ivana Cigáňová – administrátor 

Ing. Bc. Vladimír Poljak – administrátor 

Bc. Martina Jamrišková – administrátor 

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková – administrátor  

Ing. Viera Jamrišková – zapisovateľ 

I. Program zasadnutia 

1 Otvorenie, 

2 Informácie poradcov chovu, 

3 Výnimky pri odporúčaní na párenie, 

4 Informácia zo zasadnutia Výboru klubu, 

5 Klubové výstavy v roku 2019, návrh rozhodcov, 

6 Výbery do chovu v roku 2019, návrh komisií, 

7 Rôzne, 

8 Záver. 

II. Priebeh zasadnutia 

Bod 1 – Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda CHR M. Stanovský. Na úvod privítal členov CHR, poďakoval 

im za spoluprácu v uplynulom roku a zaželal všetko dobré v novom roku. Následne skonštatoval, 

že CHR je uznášania schopná. Písaním zápisnice poveril V. Jamriškovú. 

Bod 2 – Informácie poradcov chovu 

Hlavný poradca chovu M. Stanovský upozornil na skutočnosť, že veľa majiteľov chovných súk sa 

pri výbere krycích psov upriamilo len na 4 konkrétnych psov. Vidí v tom dosť veľký problém, 

nakoľko tieto psy doteraz nemali potomstvo a nevie teda zhodnotiť čo do chovu prinesú. 

Na jedného z týchto psov už vystavil 6 odporúčaní na párenie, pričom k dispozícii je dosť iných 

kvalitných chovných psov. Preto sa to snaží majiteľom chovných súk vysvetliť a zatiaľ nemal 

problém s tým, že by si nenechali poradiť. Ďalej informoval, že v tomto chovateľskom roku už 

vystavil 37 odporúčaní na párenie. 

Poradca chovu M. Fidrichová vyhodnotila spoluprácu s chovateľmi ako dobrú, vyzdvihla tú 

skutočnosť, že si v súvislosti s krycími psami nechajú poradiť a všetko vysvetliť. V tomto 

chovateľskom roku vystavila 14 odporúčaní na párenie a 4 práve spracúva. 
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Poradca chovu J. Dobšinský tiež skonštatoval, že nemá s majiteľmi chovných súk žiadne problémy. 

Doteraz vystavil 5 odporúčaní na párenie. 

Poradcovia chovu sa stretávajú s oneskorenými žiadosťami majiteľov chovných súk o vystavenie 

odporúčania na párenie suky. Platnosť vystaveného odporúčania je pritom celý chovateľský rok, 

a preto ak majú majitelia súk záujem v chovateľskom roku pripustiť svoju suku, tak by si žiadosť 

mali podať už v predstihu a nie až vtedy, keď sa suka začne honcovať. Taktiež nie všetci chovatelia 

si plnia povinnosť v súvislosti s hlásením vrhu poradcom chovu, vrh nahlásia iba na plemennú 

knihu. Poradca chovu potom nemá žiadne informácie a musí čakať na plemennú knihu. 

V súvislosti so správami do spravodajca sa poradcovia chovu dohodli, že každý spracuje svoju 

agendu. 

Bod 3 – Výnimka pri odporúčaní na párenie 

SKCHJ bola doručená žiadosť o schválenie výnimky pri odporúčaní na párenie: 

Jakub Halász, majiteľ hrubosrstej trpasličej suky Héra Du-Pa Zexov dvor, narodenej 26.10.2010 

požiadal o výnimku s odôvodnením, že je suka síce veterán, ale je v dobrej kondícii a vo veľmi 

dobrom zdravotnom stave. Doteraz mala len 2 vrhy (2 a 5 šteniat), pričom ako krycích psov 

uviedol hrubosrstých trpasličích psov Fendi Line Pro-Euro a Kasius z Chotára. 

Predseda CHR M. Stanovský po diskusii vyzval prítomných na hlasovanie. Hlasovanie členov CHR 

s hlasovacím právom (predseda CHR a poradcovia chovu): 

Za:  3 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Na základe výsledkov hlasovania predseda CHR M. Stanovský konštatoval, že CHR prijala 

uznesenie v nasledujúcom znení: 

CHR schvaľuje výnimku pri odporúčaní na párenie pre suku Héra Du-Pa Zexov dvor. 

P. Jamrišková v súvislosti so schvaľovaním výnimiek pri odporúčaní na párenie navrhla, aby bola 

do Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ zapracovaná zmena, a to taká, že výnimky 

schvaľujú hlavný poradca chovu spolu s poradcami chovu a nie CHR, aby sa zjednodušila 

a urýchlila práca poradcov, ktorí teraz musia pri schvaľovaní výnimiek žiadosti posielať aj 

administrátorom. S návrhom hlavný poradca chovu ako aj poradcovia chovu súhlasili s tým, že 

požiadali P. Jamriškovú o prípravu návrhu zmeny Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ. 

Dokument bude predložený najbližšej Členskej schôdzi na schválenie. 

Bod 4 – Informácia zo zasadnutia Výboru klubu 

J. Dobšinský poskytol prítomným informácie zo zasadnutia Výboru klubu konaného dňa 

27.11.2018, na ktorom bol schválený návrh plánu výstav na rok 2019 a tento bol následne 

predložený predsedníctvu Kynologickej rady SPZ na schválenie. CHR zobrala informácie 

na  vedomie. 

Bod 5 – Klubové výstavy v roku 2019, návrh rozhodcov 

CHR navrhla na plánované výstavy na rok 2019 nasledovných rozhodcov: 
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 Klubová výstava jazvečíkov s udeľovaním CAC/CAJC, CC/CCJ, Klubový víťaz/Klubový víťaz 

mladých 

Miesto a termín konania:  Bijacovce, 18.05.2019 

Rozhodcovia:   Miroslav Stanovský, SK 

František Homola, SK 

Náhradník:   Kristina Tar, UA 

 Špeciálna výstava jazvečíkov s udeľovaním CC/CCJ, Víťaz špeciálnej výstavy/Víťaz špeciálnej 

výstavy mladých (bez CAC/CAJC) 

Miesto a termín konania:  Sielnica, 20.06.2019 

Rozhodcovia:   Ľudmila Fintorová, SK 

Viera Staviarska, SK 

 Špeciálna výstava jazvečíkov s udeľovaním CAC/CAJC, CC/CCJ, Víťaz špeciálnej výstavy/Víťaz 

špeciálnej výstavy mladých 

Miesto a termín konania:  Malacky, 24.08.2019 

Rozhodcovia:  Miloš Kašpar, CZ 

Imrich Šimonič, SK 

 Špeciálna výstava jazvečíkov s udeľovaním CC/CCJ, Víťaz špeciálnej výstavy/Víťaz špeciálnej 

výstavy mladých (bez CAC/CAJC) 

Miesto a termín konania:  zatiaľ neurčené (alternatíva aj Bernolákovo), 29.11.2019 

Rozhodca:   Eva Felszeghyová, SK 

Rozhodcov osloví J. Dobšinský. Plán výstav na rok 2019 bude po schválení predsedníctvom 

Kynologickej rady SPZ uverejnený na webovom sídle SKCHJ. 

Bod 6 – Výbery do chovu v roku 2019, návrh komisií 

Výbery do chovu sa v roku 2019 uskutočnia pri každej výstave SKCHJ. CHR sa predbežne dohodla 

a navrhla komisie pre jednotlivé výbery do chovu v nasledovnom zložení: 

 Bijacovce, 18.05.2019:  J. Dobšinský, M. Fidrichová, P. Jamrišková, V. Jamrišková 

 Sielnica, 20.06.2019:  I. Šimonič, J. Dobšinský, P. Jamrišková, V. Jamrišková 

 Malacky, 24.08.2019  A. Cwieceková, M. Fidrichová, P. Jamrišková, M. Jamrišková 

 zatiaľ neurčené, 29.11.2019 vzhľadom na termín konania bude zloženie navrhnuté  

neskôr 

I. Šimoniča a A. Cwiecekovú prizve do komisií J. Dobšinský, v prípade, že sa nebudú môcť v danom 

termíne zúčastniť, CHR operatívne navrhne ďalších členov komisií. 

Bod 7 – Rôzne 

1 V súvislosti s plánovanými výstavami v Bijacovciach a Sielnici I. Cigáňová uviedla, že tieto 

organizačne zabezpečí (propozície, katalógy, posudkové listy, atď.) avšak na samotných 

výstavách sa nebude môcť v daných termínoch zúčastniť. Preto požiadala, aby niekto zariadil 

odvoz potrebného materiálu a vecných cien z Nitry do Bijacoviec. Túto požiadavku zabezpečí 

J. Dobšinský. 

2 J. Dobšinský požiadal P. Jamriškovú o vypracovanie zoznamu jedincov, ktorí boli predvedení 

na výbere do chovu v Bernolákove.  
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3 CHR vzniesla kritiku v súvislosti s výbermi do chovu, ktoré sa uskutočnili v Malackách 

a Bernolákove. Zároveň M. Fidrichová požiadala, aby na každej výstave v roku 2019 bol vždy 

prítomný jeden člen Výboru klubu a aby oficiálne výstavu otvoril. 

4 CHR sa opätovne zaoberala aj dlhými dobami dodávania certifikátov DNA. V tejto veci 

J. Dobšinský osloví Dr. Jakabovú z VetGene a dohodne sa s ňou na ďalšom postupe, aby sa doby 

dodania skrátili. 

5 J. Dobšinský zabezpečí vo VetGene paličky na odbery vzoriek na stanovenie DNA v množstve 

100 ks pre každého poradcu chovu. 

6 M. Fidrichová upozornila, že ak by sa výber do chovu uskutočnil v Bernolákove, bude nutné 

zabezpečiť lepšie osvetlenie a tiež koberce, nakoľko podlaha nie je vyhovujúca. 

6 J. Dobšinský upozornil na skutočnosť, že v databáze sú neoznačené jedince, ktoré už uhynuli. 

7 J. Dobšinský informoval o tom, že Členská schôdza sa uskutoční buď v termíne 24.03.2019 

(nedeľa) alebo 30.03.2019 (nedeľa) v Žiline. 

Bod 8 – Záver 

Predseda CHR M. Stanovský poďakoval členom CHR za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

V Nitre 23.01.2019                   Zapísal: Ing. Viera Jamrišková 


