
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov  

 
Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 

Miesto konania: Zlaté Moravce  

Dátum:  3.6.2020 

Prítomní: J. Dobšinský, M. Stanovský, V. Rusnák, M. Balkovský, R. Babiak, M. Nagy. 

Prezenčná listina je k Zápisnici priložená formou prílohy. 

 

Program: 

1. Zahájenie, kontrola uznášania schopnosti. 

2. Správa o činnosti od posledného zasadnutia výboru, kontrola uznesení. 

3. Úprava termínov zostávajúcich podujatí SKCHJ na rok 2020. 

4. Prijatie nových členov. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

K bodu č. 1 - Zahájanie, kontrola uznášania schopnosti. 

Zasadnutie výborovej schôdze klubu otvoril predseda SKCHJ J. Dobšinsky privítaním a krátkym 

príhovorom.  Na zasadnutí výboru sa zúčastnili 6 členovia výboru klubu. Zasadnutie bolo uznášania 

schopné. Jeden člen sa ospravedlnil.  

 

K bodu č. 2 - Správa o činnosti od posledného zasadnutia výboru, kontrola uznesení. 

Posledné zasadnutie výboru SKCHJ sa konalo 19.2.2020.  Následne bol vyhlásený mimoriadny stav 

a výbor nemohol riadne zasadať. V čase mimoriadneho stavu vyvolaného pandémiou COVID 19 boli 

zakázané všetky spoločenské akcie a bol vydaný zákaz zhromažďovania sa a organizovania 

spoločenských podujatí. Výbor riešil vzniknutú situáciu korešpondenčne 24.3.2020 vyhlásením.   

Vzhľadom na mimoriadne opatrenia štátu, ktorými sme všetci viazaní výbor SKCHJ prijíma nasledovné 

uznesenie: 

1/ posúva termín konania členskej schôdze SKCHJ do doby, kým nebudú zrušené obmedzenia zo strany 

štátu, 

2/ nezorganizuje plánované podujatia SKCHJ, ktoré sú v termínovej kolízii s mimoriadnymi opatreniami 

štátu, resp. presunie organizáciu niektorých podujatí na neskorší termín ak to opatrenia štátu dovolia. 

 

K bodu č.3 - Úprava termínov zostávajúcich podujatí SKCHJ na rok 2020. 

Chovné skúšky SHOJ 

 29. 8.2020  Branč 

 30.8.2020  Branč 

 5.9.2020  Mostová 

 6.9.2020  Trstice 

 

Chovné skúšky BLJ 

 28.6.2020  Ražňany 

 26.9.2020  Veľká Ves 

 3.10.2020  Hontianske Nemce 

 



Medzinárodné skúšky – KV, CACIT, CACT, CCT 

 22÷23.8.2020  MSBLJ - Turá Lúka  

 21.÷22.11.2020  MSDJ - Hontianske Nemce  

Medzinárodné skúšky – KV, CACT, CCT 

 30.8.2020 – MLSMP – Veľká Ves 

 24.10.2020 – MFDJ – Bratislava 

Skúšky s udeľovaním titulov - CACT, CCT 

 22÷23.8.2020  - MFV - Turá Lúka (Víťaz MFV) 

 16.8.2020 – KBL – Malacky (Víťaz KBL) 

 7.÷8.11 – KSDJ – Veľký Krtíš (Víťaz MDSJ) 

 

Medzinárodné skúšky  

 Termín neurčený – WUT SchwPoR 20/40 – Čičmany – Gápeľ - CACT 

 19.÷20.9.2020 – Európsky pohár FCI GPE, Loučeň, ČR - CACIT 

 

Výstavy 

 27.6.2020  - ŠV, CC – Veľký Šariš 

 Termín nateraz neurčený – KV, CAC, CC – Sielnica 

 15.8.2020 – ŠV, CAC, CC - Malacky  

 28.11.2020 – ŠV, CC - Zlaté Moravce 

Výstava v Sielnici sa z pôvodného termínu presúva na iný termín, ktorý v čase konania zasadnutia nebol 

známy. V prípade ak by sa výstava v Sielnici nekonala, SKCHJ usporiada výstavu na inom mieste 

v regióne Stredného Slovenska. Výbor bude o tomto včas informovať. 

K bodu č.4 - Rôzne. 

a) Matrikár SKCHJ M. Balkovský predložil nasledovný zoznam žiadateľov o členstvo v SKCHJ: 

1. Ján Polkabla – Slovinky 

2. MUDr. František Filo – Bratislava 

3. MUDr. Karel Wolf – Česká republika 

4. Jiří Wanie – Česká republika 

5. Anatoliy Skrynnyk – Ukrajina 

6. Mykhaylo Trachulk – Ukrajina 

7. Ing. Pavel Sládek - Česká republika 

Všetci žiadatelia boli dňom 3.6.2020 prijatí za členov SKCHJ. 

 

b) Zúčastnení členovia Výboru SKCHJ diskutovali na tému Členská schôdza. Tá sa mala pôvodne konať 

28.3.2020 vo Zvolene. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu sa v stanovenom termíne nekonala. 

Po uvoľnení podmienok pre organizovanie spoločných podujatí sa však kalendáre podujatí nahustili na 

ostatnú časť roka. Zvolať Členskú schôdzu, kde sa bilancuje predchádzajúci rok na koniec leta či jeseň 

už nie je celkom zmysluplné a tak sa výbor uzniesol na rozhodnutí, že Členská schôdza sa v roku 2020 

neuskutoční.    

 

c) Z dôvodu neuspokojivých výsledkov z minuloročných MSDJ prijal výbor nasledovné kritéria na výber 

na KSDJ: 

1. vek v čase konania podujatia min. 2 roky, 

2. známka z odvahy v diviačom oplotku min. 3, dúrenie diviak min. 3, hľadanie min. 3. Známky sa 

budú akceptovať zo skúšok PUP.  



Na MSDJ budú pre výber limitné nasledovné kritéria: 

1.  vek v čase konania podujatia min. 2 roky, 

2. absolvovanie SD resp. KSDJ min. II.cena, 

3. známka z odvahy v diviačom oplotku min. 3 získaná na KSDJ resp. výbere organizovanom 

SKCHJ, dúrenie diviak min. 3, hľadanie min. 3. Známky z dúrenia a hľadania sa budú akceptovať 

zo skúšok PUP.  

 

d) Výbor sa uzniesol tiež na tom, že pri výbere na Klubové akcie sa budú uprednostňovať psi, ktorí sú 

v majetku slovenských členov SKCHJ. 

 

e) Výbor SKCHJ poveril M. Nagyho a O. Špitálskeho zabezpečením dodania 2 ks klubovej zástavy, 

ktorá bude slúžiť propagačným účelom SKCHJ.  Termín do 11.7.2020. 

 

f) Získané ocenenia Top pracovný jazvečík, ktorý sa tradične vyhlasuje na Členskej schôdzi sa vyhlási 

na MSBLJ. 

 

g) Získané ocenenia Top výstavný jazvečík, ktorý sa tradične vyhlasuje na Členskej schôdzi sa vyhlási na 

Špeciálnej výstave 15.8.2020 v Malackách. 

 

K bodu č. 5 - Záver. 

V tomto bode boli zrekapitulované body, ktoré sa na zasadnutí prejednávali a zasadnutie bolo ukončené.  

 

 

V Zlatých Moravciach 3.6.2020     zapísal: Vladimír Rusnák  

            tajomník SKCHJ 

 

 

 


