
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov  

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 

Miesto konania: Zlaté Moravce  

Dátum:  15.5.2019 

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

Prezenčná listina je priloţená k zápisnici formou prílohy. 

Program: 

1. Zahájenie, kontrola uznášaniaschopnosti. 

2. Organizačná príprava MSBLJ, návrh na vydelegovanie rozhodcov. 

3. Prerokovanie návrhu o odvolanie člena chovateľskej rady.  

4. Rôzne. 

5. 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 5 členov výboru klubu. Dvaja členovia sa ospravedlnili. 

Schôdza bola uznášania schopná. Predseda DR, ktorý bol na zasadnutie pozvaný, sa zasadnutia 

nezúčastnil. Na zasadnutie boli prizvaní štyria členovia klubu. 

 

K bodu č. 2 - Organizačná príprava MSBLJ, návrh na vydelegovanie rozhodcov. 

   Výbor v tomto bode preberal podrobnosti týkajúce sa organizácie klubovej akcie MSBLJ, ktorá sa bude 

konať 8. a 9. júna 2019 v Zákopčí a prijal nevyhnutné opatrenia na jej organizačné zvládnutie. Súčasne 

poveril jednotlivých členov výboru konkrétnymi úlohami.  

Za rozhodcov boli navrhnutí: Vladimír Rusnák – HR., Ján Gaţúr – R, Gabriel Ostatník – R. 

Hlasovanie:     za 5 členovia, proti 0, zdrţali sa 0. 

Konštatujem, ţe návrh bol prijatý bez zmien.     

Výcvikár klubu R. Babiak bol poverený, aby poţiadal kynologický odbor SPK o vydelegovanie 

schválených rozhodcov pre uvedené podujatie.  

 

K bodu č.3 - Prerokovanie žiadosti o odvolanie člena chovateľskej rady.  

   Dňa 4.mája 2019 bol všetkým členom výboru SKCHJ elektronicky doručený Návrh na odvolanie člena 

Chovateľskej rady Ing. Bc. Vladimíra Poljaka a ţiadosť o informácie v súvislosti s odporúčaním Ing.  Bc. 

Vladimíra Poljaka za čakateľa. Návrh predloţili členky Chovateľskej rady Mgr. et Mgr. Patrícia 

Jamrišková, Bc. Martina Jamrišková a členka SKCHJ Ing. Viera Jamrišková.   

Výbor predloţený písomný návrh najskôr prediskutoval. V neľahkej debate prebral detaily, ktoré boli 

v predloţenom návrhu Ing.  Bc. V. Poljakovi vytknuté. Veľká váha sa v diskusii pri prejednávaní tohto 

bodu prikladala názorom Ing. Stanovskeho – predsedu Chovateľskej rady a Ing. Dobšínskeho - člena 

Chovateľskej rady.  Navrhovateľky aj dotknutá osoba Ing. Bc. V. Poljak boli na zasadnutie výboru 

pozvaní a všetci sa ho tieţ zúčastnili. Výbor si vypočul dôvody zo strany navrhovateliek, ktoré ich viedli 

k podaniu tohto návrhu a tieţ obhajobu zo strany Ing. Bc. V. Poljaka.  Ing. Bc. V. Poljak v závere svojej 

obhajoby abdikoval na funkciu člena Chovateľskej rady, čo podloţil aj písomne. Vyjadril istú ľútosť nad 



vzniknutou situáciou, odovzdal klubové materiály, ktoré spravoval pri výkone funkcie a poprial všetkým 

úspešnú prácu do budúcna. 

Predseda SKCHJ mu v mene výboru aj SKCHJ poďakoval za odvedenú prácu v Chovateľskej rade 

a následne informoval navrhovateľky o vzdaní sa členstva v Chovateľskej rade zo strany Ing. Bc. V. 

Poljaka. Týmto výbor SKCHJ povaţuje danú vec za vyriešenú.    

Dokumenty „Návrh na odvolanie člena Chovateľskej rady Ing. Bc. Vladimíra Poljaka a ţiadosť 

o informácie v súvislosti s odporúčaním Ing.  Bc. Vladimíra Poljaka za čakateľa“ a „Vzdanie sa pozície 

člena chovateľskej rady klubu“, sú priloţené formou príloh k originálu tejto zápisnice.  

 

K bodu č.4 – Rôzne. 

1. Predseda Ing. J. Dobšínsky informoval, ţe 11.5.2019 sa v Štembergu (Česká republika) konala WUT 

súťaţ jazvečíkov na 20 a 40 hodinovej pofarbenej stope SchwPoR 20/40 bez doprovodu rozhodcov. 

SKCHJ reprezentovali Ing. Dobšínsky, Ing. M. Ţihlavník a T. Kreteková. Členom výpravy bol aj 

slovenský rozhodca Ing. P. Antalík.  

 Ing. M. Ţihlavník so sukou Gaja z Hradskej Hory sa umiestnil na 40-hodinovej stope s dvomi 

nájdenými markermi na 3. mieste 

 Ing. Dobšínsky so sukou Zara z Poiplia sa umiestnil na 20-hodinovej stope s piatimi nájdenými 

markermi na 2. mieste 

 T. Kreteková so sukou CAYENNE od Nebojského kaštieľa na 20-hodinovej stope s jedným 

nájdeným markerom a najlepším časom, neobstála.  

Výbor odobril prefinancovanie nákladov pre dotknutých členov podľa schválenej finančnej smernice z 

16.10.2018. 

2. Výbor krátko riešil personálne obsadenie voľného miesta v Chovateľskej rade. Navrhol kandidáta, 

ktorý bude oslovený a v prípade súhlasu z jeho strany ho výbor pri najbliţšom zasadnutí hlasovaním 

rozhodne o jeho potvrdení do funkcie. 

3. V tomto bode bola určená komisia zloţená z členov výboru Ing. Stanovský, Ing. Balkovský a R. 

Babiak, aby preverili technicky stav nory vo Vaţci, kde sa bude konať MFV a súčasne boli poverení, 

aby viedli rokovania ohľadne organizačných príprav na uvedené podujatie.  

 

K bodu č. 5 - Záver. 

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

 

 

V Zlatých Moravciach  16.5.2019     zapísal: Vladimír Rusnák  

         tajomník SKCHJ 

 

 

 


