
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov 

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

 

 

Zápisnica 
z Výročnej členskej schôdze SKCHJ. 

 

Miesto konania: Žilina 

Dátum:   24. 3. 2019 

Prítomní:  89 členov SKCHJ s platným hlasovacím právom 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba pracovného predsedníctva  

3. Voľba mandátovej komisie  

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Voľba volebnej a sčítacej komisie 

6. Správa mandátovej komisie 

7. Správa o činnosti výboru klubu 

8. Správa o hospodárení 

9. Správy členov výboru a poradcov chovu 

10. Správa dozornej rady 

11. Správa z rozhodnutí orgánov a organizácii SPZ, SKJ, WUT, FCI 

12. Voľba výcvikára  

13. Správa volebnej komisie  

14. Diskusia, rôzne 

15. Schválenie Uznesenia z Výročnej členskej schôdze SKCHJ 

16. 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.  

Hlasovanie o programe VČS:     za – 89/ proti - 0 / zdržali sa – 0  

Navrhnutý program bol hlasovaním prijatý. 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:   R. Rosinec, J. Gažúr. 

Hlasovanie:       za – 89/ proti - 0 / zdržali sa – 0  

 

Bod 2.  

Voľba pracovného predsedníctva  

Za členov pracovného predsedníctva boli navrhnutí: Ing. Dobšínský, Ing. Stanovský, V. Rusnák, I. 

Ďuríček.  

Hlasovanie:       za – 89/ proti - 0 / zdržali sa – 0  

Všetci navrhnutí členovia boli hlasovaním zvolení do pracovného predsedníctva. 

 



Bod 3.  

Voľba mandátovej komisie 

Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí: Ing. Martin Balkovský,  Andrej Lörincz a Karol Čermák. 

Hlasovanie:       za – 89/ proti - 0 / zdržalo sa – 0  

Všetci navrhnutí boli hlasovaním zvolení za členov do mandátovej komisie. 

 

Bod 4.  

Voľba návrhovej komisie 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Tomáš Čuka, Mgr. Patrícia Jamrišoková a Ing. Maroš 

Dráb. 

Hlasovanie:       za – 89/ proti - 0 / zdržali sa – 0  

Všetci navrhnutí boli hlasovaním zvolení za členov do návrhovej komisie. 

 

Bod 5.  

Voľba volebnej a sčítacej komisie 

Za členov Volebnej a sčítacej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Kmeťo, Mgr. Anton Papcún a Ján 

Fúry.  

Hlasovanie:       za –89/ proti - 0 / zdržali sa – 0  

Všetci navrhnutí boli hlasovaním zvolení za členov do volebnej a sčítacej komisie. 

 

Bod 6. 

Správa mandátovej komisie 

Ing. Martin Balkovský s Správe mandátovej komisie informoval, že na Výročnej členskej schôdzi je 

podľa Prezenčnej listiny prítomných 89 členov s platným hlasovacím právom, z celkového počtu 544 

členov (ku dňu konania VČS), čo predstavuje 16,36%. Konštatoval, že VČS je uznášania schopná.  

 

Bod 7. 

Správa o činnosti výboru klubu 

V tomto bode vystúpil tajomník V. Rusnák a podal stručnú informáciu o počte zasadnutí výboru 

klubu. V krátkom príspevku sa odvolal na klubovú web stránku, na ktorej sa priebežne uverejňujú 

zápisnice zo všetkých zasadnutí výboru.  

Bod 8.  

Správa o hospodárení 

Správu o hospodárení SKCHJ za rok 2018 odprezentoval Ing. Martin Nagy, ekonóm Klubu, prečítaním 

príspevku k danej téme. Príspevok bude zverejnený v Spravodajcovi a priložený je tiež k Zápisnici a 

tvorí Prílohu.  

 

Bod 9.  

Správy členov výboru a poradcov chovu 

V tomto bode vystúpili so svojimi príspevkami všetci traja poradcovia chovu:  

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

 Poradca chovu pre jazvečíky hladkosrsté štandardné a všetky miniatúrne rázy Ing. Marcela 

Fidrichová. 

 Poradca chovu pre jazvečíky dlhosrsté Ing. Ján Dobšinský. 

Všetky prednesené správy budú prístupné v Spravodajcovi a tiež tvoria Prílohy tejto zápisnice. 

 

Bod 10.  

Správa dozornej rady 

Správu o činnosti DR za rok 2018 prečítal predseda DR Ivan Ďuríček. K správe neboli vznesené žiadne 

otázky. Správa bude obsahom klubového Spravodajcu a je priložená k Zápisnici formou Prílohy. 

 



Bod 10.  

Správa z rozhodnutí orgánov a organizácii SPZ, SKJ, WUT, FCI 

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

z apríla 2018, kde KR SPZ rozhodla, že termíny skúšok poľovnej upotrebiteľnosti sa budú do budúcna 

upravovať tak, aby sa konali v súlade s termínom odstrelu poľovnej zveri pre daný typ skúšky. 

Termíny skúšok sa tiež budú korigovať tak, aby sa vo vyššej miere prihliadalo na ochranu prírody a 

minimalizovalo rušenie, prioritne s prihliadaním na kladenie mláďat. 

Podal informáciu o podmienkach prijímania psov na skúšky so zadávaním CACIT. 

Pripomenul pripravované zmeny v kritériach selekcie jazvečíkov do veľkostných rázov podľa obvodu 

hrudníka. 

Krátku informáciu podal ohľadne zasadnutia FCI a WUT z februára 2019.  

V poslednom informoval, že SKCHJ bude 5.-6. októbra 2019 organizátorom Veľkej ceny brlohárov, so 

zadávaním titulu CACIT.  

 

V tomto bode boli vyhlásené výsledky súťaže o TOP pracovný a TOP výstavný jazvečík.  

Víťazom súťaže TOP pracovný jazvečík sa stal: 

1. XAVER z Heneberk , majiteľ Oliver Špitálsky. 

2. CAYENNE OD NEBOJSKÉHO KAŠTIEĽA, majiteľ Oliver Špitálsky a Tereza Krettková 

3. CIRUS RADAVA, majiteľ Martin Matejka. 

 

Víťazom súťaže TOP výstavný jazvečík sa stal: 

1. BILLY JEAN LUARAN, majiteľ Pavol Ulman 

2. HOMER KAMENNÝ POTOK, majiteľka JUDr. Jarmila Polakovičová 

3. ANTONIO BANDERAS MAGIK RAINBOW, majiteľka Mgr. Kristína Freyer Lukáčová. 

 

V ďalšom boli vyhlásený členovia SKCHJ, ktorí splnili podmienky pre získanie odznaku “vodič 

jazvečíka“ . V roku 2019 splnili podmienky:  

 Ing. Bc. Vladimír Poljak  - zlatý odznak  

 Ing. et Ing. Ján Dobšinský - zlatý odznak  

 Ing. Ján _Mokrý – strieborný odznak  

 Ing. Maroš Dráb – strieborný odznak  

 

Bod 11.  

Voľba výcvikára  

Pred voľbou sa konalo hlasovanie o spôsobe voľby: 

Hlasovanie:  za verejne 79 / za tajné 5 / zdržali sa 1 / nehlasovali 4  

Hlasovaním plénum rozhodlo, že voľba bude verejná. 

 

Za kandidátov na volenú funkciu člen výboru SKCHJ – výcvikár boli z radov členskej základne SKCHJ 

navrhnutí MVDr. František Kluknavský a Radovan Babiak. 

Hlasovanie:      F. Kluknavský   25 hlasov 

R. Babiak  59 hlasov  

nehlasovali  5  

 

Bod 12.  

Správa volebnej komisie  

Ing. Ľ. Kmeťo za volebnú komisiu konštatoval, že plénum hlasovaním zvolilo do funkcie výcvikár 

Radovana Babiaka, ktorý sa súčasne stal novým členom výboru SKCHJ. 

 

 

 



Bod 13.  

Diskusia, rôzne.  

V bode diskusia sa začala široká rozprava na tému podmienky uchovňovania jazvečíkov králičích 

a trpazličích veľkostných rázov. Táto téma bola otvorená už v roku 2018 na podnet skupiny 

chovateľov dotknutých jedincov. Problematike sa následne venovala na svojom zasadnutí 

chovateľská rada v roku 2018. Od tohto termínu bola téma otvorená a prebiehala verejná diskusia. 

Na výročnej členskej schôdzi tému otvorila vo svojom príspevku aj poradkyňa chovu Ing. M. 

Fidrichová. V diskusii sa do témy zapojili  MVDr. V. Pískay, Ing. J. Dobšínský, M. Štefek, Ing. Š. Štefík, 

K. Čermák, Ing. V. Poljak, I. Oslej, Ing. Stanovský a mnohí ďalší. Všeobecne sa jednalo o zmiernenie 

podmienok pre uchovňovanie jazvečíkov miniatúrnych rázov. V  návrhoch niektorí diskutujúci 

požadovali úplné zrušenie všetkých pracovných skúšok pre tieto jedince, ako podmienku pre 

zaradenie do chovu.  

 

Výsledkom dlhej diskusie bol návrh, aby jazvečíky trpazličie a králičie pre získanie chovnosti spnili 

jednu z nasledovných podmienok: 

1. Jedna klubová výstava s ocenením minimálne veľmi dobrý + akákoľvek pracovná skúška, ktorá sa 

skúša podľa skúšobného poriadku SPK/SPZ, resp. SKCHJ. 

2. tri výstavy (2 klubové + 1 minimálne celoštátna), s výsledným hodnotením výborný.  

Hlasovanie:      za – 55 / proti - 20 / zdržali sa – 10 / nehlasovali 4 

Hlasovaním bola potvrdená navrhnutá zmena chovných podmienok pre trpazličie a králičie jazvečíky. 

 

 

3. Následne k prijatej zmene chovných podmienok podal Ing. Ľ. Kmeťo návrh, aby v prípade párenia 

týchto jedincov mal aspoň jeden z dvojice skúšky z výkonu (t.j. jedna klubová výstava s ocenením 

minimálne veľmi dobrý + akákoľvek pracovná skúška, ktorá sa skúša podľa skúšobného poriadku 

SPK/SPZ, resp. SKCHJ).  

Hlasovanie:      za – 54 / proti - 6 / zdržali sa – 23 / nehlasovali 6  

 

MVDr. V. Pískay otvoril diskusiu na tému chudozubosti jazvečíkov štandardného rázu a navrhol 

zmenu pre získanie chovnosti. Predložil návrh, aby sa toleroval chýbajúci zub M3 a P1.  

K návrhu sa vyjadrili odmietavo Ing. Štefík, Ing. Dobšínský, hlavný poradca chovu Ing. Stanovský aj 

ďalší diskutujúci. Následne sa o návrhu hlasovalo. 

Hlasovanie:      za – 4 / proti - 70 / zdržali sa – 10 / nehlasovali 5  

Predložený návrh nebol prijatý. 

 

Ivan Oslej v ďalšom príspevku žiadal vysvetlenie dôvodu zmeny počtu párení chovného psa na   

maximálne 5 krát ročne. Na otázku odpovedal Ing. Stanovský a zdôvodnil ho ako rozhodnutie 

chovateľskej rady. 

Na príspevok reagoval aj Ing. Poljak s tým, že Chovateľská rada o tom diskutovala ale nerozhodla. 

Uviedol, že toto rozhodnutie je v kompetencii poradcu chovu pre konkrétne plemeno a že nie je 

potrebne toto schvaľovať členskou schôdzou. K názoru, že takéto rozhodnutia sú v právomoci 

poradcu chovu sa priklonilo viacero prítomných z radov pléna. 

   

MVDr. F. Kluknavský navrhol úpravu prístupu na klubovú web stránku formou prístupových údajov 

(meno, heslo) samostatných pre každého člena, čím sledoval sprístupnenie osobných údajov 

k databáze a tiež členskej základni. 

Ing. Dobšínský odpovedal, že už je spracovaná smernica, ktorá rieši problematiku spracovávania 

osobných údajov členskej základne a podpisujú sa už tlačivá, kde členovia dávajú resp. nedávajú 

súhlas so spracovaním osobných údajov, čím SKCHJ naplnil požiadavku GDPR a osobné údaje budú 

opäť prístupné. Týmto je otázka spracovávania a zverejňovania osobných údajov vyriešená a návrh 

MVDr. Kluknavského je irelevantný.  



 

MVDr. V. Pískay sa v ďalšom príspevku dožadoval, aby bola správa o hospodárení spracovaná 

detailnejšie a aby bola doplnená o ďalšie údaje. Nakoľko nebol v čase vznesenia príspevku prítomný 

ekonóm na príspevok reagoval tajomník V. Rusnák, že správa o hospodárení má štandardný formát 

ako tomu bolo i po minulé roky. V takomto formáte bude zverejnená i v Spravodajcovi. Navyše 

účtovnú agendu kontrolovala osobne DR, ktorá nemala výhrady. 

Neskôr (po prestávke) reagoval na požiadavku aj ekonóm Ing. Nagy, ktorý uviedol, že na požiadanie 

môže pripraviť konkrétnejšie údaje, požadoval však presnejšiu definíciu údajov, ktorú má do správy 

zapracovať. Požiadal plénum, aby  požiadavky definovali kolektívne, nakoľko nie je možné vypracovať 

viacero takýchto zostav s odlišnými požiadavkami.   

 

Po tomto príspevku bola diskusia ukončená.  

 

Bod 15.  

Schválenie Uznesenia z Členskej schôdze SKCHJ. 

V tomto bode Vladimír Rusnák prečítal návrh na schválenie Uznesenia z ČS.  

O prečítanom návrhu sa následne hlasovalo. 

Hlasovanie:    za - 85 / proti - 0 / zdržali sa – 0 / nehlasovali 4   

Členská schôdza hlasovaním prijala návrh a Uznesenie sa stalo právoplatným. 

Bod 16.  

Ukončenie 

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

a zasadnutie členskej schôdze SKCHJ ukončil. 

 

 

 

Zapísal 29.3. 2019    Vladimír Rusnák - tajomník SKCHJ 

 

 

Prílohy:  

Uznesenie z VČS. 

Správa DR SKCHJ. 

Ekonomické zhodnotenie činnosti klubu za rok 2018 

  

 

Overovateľ zápisnice – Rudolf Rosinec              .....................................................................                     

 

 

Overovateľ zápisnice – Ján Gažúr              ..................................................................... 


