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Zápisnica 

zo zasadnutia Chovateľskej rady (ďalej len „CHR“) 

Miesto konania: Zlaté Moravce 

Dátum konania: 14. 11. 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 

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková – administrátor  

Ing. Viera Jamrišková – zapisovateľ 

Ospravedlnený: Bc. Martina Jamrišková – administrátor 

I. Program zasadnutia 

1 Otvorenie, 

2 Nový štandard FCI-Standard Nᵒ 148 – zmena podmienok pre zaradenie do chovu pre jazvečíky 

všetkých rázov, 

3 Klubové výstavy v roku 2020 – návrh plánu výstav a rozhodcov, 

4 Výbery do chovu v roku 2020 – návrh komisií, 

5 Výnimky pri odporúčaní na párenie, 

6 Záver. 

II. Priebeh zasadnutia 

Bod 1 – Otvorenie 

Zasadnutie otvoril predseda CHR M. Stanovský. Na úvod privítal členov CHR a skonštatoval, že 

CHR je uznášaniaschopná, pričom písaním zápisnice poveril V. Jamriškovú. Následne odovzdal 

slovo J. Dobšinskému, ktorý zasadnutie ďalej viedol. 

Bod 2 – Nový štandard FCI-Standard Nᵒ 148 – zmena podmienok pre zaradenie do chovu 

pre jedince všetkých rázov 

CHR sa zaoberala novým štandardom FCI-Standard Nᵒ 148, ktorý bol dňa 07. 11. 2019 zverejnený 

na webovom sídle Fédération Cynologique Internationale. Po diskusii zapracovala 

do Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ zmenu podmienok pre zaradenie do chovu 

pre jedince všetkých rázov podľa nového štandardu. 

J. Dobšinský vyzval prítomných na hlasovanie k zapracovanej zmene podmienok. Hlasovanie 

členov CHR s hlasovacím právom (predseda CHR a poradcovia chovu): 

Za:  3 

Proti:  0 

Zdržali sa:  0 
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Na základe výsledkov hlasovania J. Dobšinský konštatoval, že CHR v nadväznosti na platné znenie 

nového štandardu FCI-Standard Nᵒ 148 prijala nasledovné uznesenie: 

Pôvodné znenie Chovateľského a zápisného 
poriadku SKCHJ 

navrhuje nahradiť znením 
 

§ 4 ods. 2 písm. d) bod 1. 
výstavné ocenenie minimálne „veľmi 
dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej 
výstave SKCHJ; vek v deň výstavy minimálne 12 
mesiacov, 

§ 4 ods. 2 písm. d) bod 1. 
výstavné ocenenie minimálne „veľmi 
dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej 
výstave SKCHJ; vek v deň výstavy minimálne 15 
mesiacov, 

§ 4 ods. 2 písm. d) bod 2. 
úspešné absolvovanie výberu do chovu vo veku 
minimálne 12 mesiacov, po absolvovaní 
predpísanej výstavy, 

§ 4 ods. 2 písm. d) bod 2. 
úspešné absolvovanie výberu do chovu vo veku 
minimálne 15 mesiacov, po absolvovaní 
predpísanej výstavy, 

§ 5 ods. 4 písm. c)  
vek – minimálne 12 mesiacov u jazvečíkov 
štandardného rázu, minimálne 15 mesiacov 
u jazvečíkov trpasličieho/králičieho rázu, 

§ 5 ods. 4 písm. c)  
vek – minimálne 15 mesiacov u jazvečíkov 
všetkých rázov, 
 

§ 5 ods. 4 písm. d)  
výstavné ocenenie minimálne „veľmi 
dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej 
výstave SKCHJ; vek v deň výstavy – minimálne 12 
mesiacov u jazvečíkov štandardného rázu, 
minimálne 15 mesiacov u jazvečíkov 
trpasličieho/králičieho rázu,  

§ 5 ods. 4 písm. d)  
výstavné ocenenie minimálne „veľmi 
dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej 
výstave SKCHJ; vek v deň výstavy – minimálne 15 
mesiacov u jazvečíkov všetkých rázov, 
 

§ 5 ods. 6 
Nutné, nie však postačujúce podmienky, pre 
úspešné absolvovanie výberu do chovu: 
a) pes musí mať obidva normálne vyvinuté 

semenníky úplne zostúpené v miešku, 
b) jazvečíky štandardného rázu: 

1. hmotnosť do 9,9 kg, 
2. obvod hrudníka nad 35 cm, 
3. zhryz nožnicový, chrup úplný, 
4. prípustné chyby – žiadne, 

c) jazvečíky trpasličieho/králičieho rázu: 
1. obvod hrudníka – trpasličí ráz nad 30 do 35 

cm, králičí ráz do 30 cm; nie je prípustná 
žiadna tolerancia, 

2. zhryz nožnicový, chrup úplný, 
3. prípustné chyby – môžu chýbať najviac dva 

zuby z kategórie M3 a P1. 
 

§ 5 ods. 6 
Nutné, nie však postačujúce podmienky, pre 
úspešné absolvovanie výberu do chovu: 
a) pes musí mať obidva normálne vyvinuté 

semenníky úplne zostúpené v miešku, 
b) jazvečíky štandardného rázu: 

1. obvod hrudníka: 
 psy: nad 37 cm – až do 47 cm, 
 suky: nad 35 cm – až do 45 cm, 

2. zhryz nožnicový, chrup úplný, 
3. prípustné chyby – žiadne, 

c) jazvečíky trpasličieho rázu: 
1. obvod hrudníka: 

 psy: nad 32 cm – až do 37 cm, 
 suky: nad 30 cm – až do 35 cm, 

2. zhryz nožnicový, chrup úplný, 
3. prípustné chyby – môžu chýbať najviac 

dva zuby z kategórie M3 a P1. 
d) jazvečíky králičieho rázu: 

1. obvod hrudníka: 
 psy: nad 27 cm – až do 32 cm, 
 suky: nad 25 cm – až do 30 cm, 

2. zhryz nožnicový, chrup úplný, 
3. prípustné chyby – môžu chýbať najviac 

dva zuby z kategórie M3 a P1. 

 

CHR predloží podľa § 3 ods. 2 písm. e) Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ návrh na zmenu 

podmienok chovnej spôsobilosti Výboru klubu. 

CHR sa tiež dohodla, že v rámci výberov do chovu sa bude uskutočňovať aj váženie jedincov 

štandardných rázov, ktoré sa bude vyhodnocovať. 
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Bod 3 – Klubové výstavy v roku 2020 – návrh plánu výstav a rozhodcov 

CHR navrhla pre rok 2020 plán klubových výstav a rozhodcov nasledovne: 

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

výstavy mladých (bez CAC/CAJC) 

Miesto a termín konania:  Nitra, 21. 02. 2020 (piatok) 

Rozhodcovia:   Róbert Kanás, SK 

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

výstavy mladých (bez CAC/CAJC) 

Miesto a termín konania:  Bijacovce, 16. 05. 2020 (sobota) 

Rozhodcovia:   Wojciech Burski, PL 

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

špeciálnej výstavy mladých  

Miesto a termín konania:  Sielnica, 27. 06. 2020 (sobota) 

Rozhodcovia:   Petra Brožová, CZ 

Lenka Burešová, CZ 

 Klubová výstava jazvečíkov s udeľovaním CAC/CAJC, CC/CCJ, Klubový víťaz/Klubový víťaz 

mladých 

Miesto a termín konania:  Malacky, 15. 08. 2020 (sobota) 

Rozhodcovia:   Michael Schindler, AT 

Jan Coufal, CZ 

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

výstavy mladých (bez CAC/CAJC) 

Miesto a termín konania:  zatiaľ neurčené, 28. 11. 2020 (sobota) 

Rozhodca:   Marcela Fidrichová, SK 

Rozhodcov osloví J. Dobšinský. Plán výstav na rok 2020 bude po schválení predsedníctvom 

Kynologickej rady SPZ uverejnený na webovom sídle SKCHJ. 

Bod 4 – Výbery do chovu v roku 2020 – návrh komisií 

Výbery do chovu sa v roku 2020 uskutočnia pri každej výstave SKCHJ. CHR sa predbežne dohodla 

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

 Nitra, 21. 02. 2020:   I. Šimonič, M. Stanovský, P. Jamrišková, V. Jamrišková 

 Bijacovce, 16. 05. 2020:  J. Dobšinský, M. Fidrichová, P. Jamrišková, V. Jamrišková 

 Sielnica, 27. 06. 2020:  J. Dobšinský, M. Fidrichová, P. Jamrišková, V. Jamrišková 

 Malacky, 15. 08. 2020:  J. Dobšinský, M. Fidrichová, P. Jamrišková, V. Jamrišková 

 miesto neurčené, 28. 11. 2020: I. Šimonič, J. Dobšinský, P. Jamrišková, V. Jamrišková 

I. Šimoniča prizve J. Dobšinský, v prípade, že sa nebude môcť v danom termíne zúčastniť, CHR 

operatívne navrhne ďalších členov komisií.  
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Bod 5 – Výnimky pri odporúčaní na párenie 

CHR schválila všetky doručené žiadosti o výnimky pri odporúčaní na párenie.  

Bod 6 – Záver 

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

 

 

V Zlatých Moravciach dňa 14. 11. 2019                Zapísal: Ing. Viera Jamrišková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


