
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov  

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 

Miesto konania: Zlaté Moravce  

Dátum:  25.9.2019 

Prítomní: Ing. et Ing. J. Dobšinský, Ing. M. Stanovský, V. Rusnák, Ing. M. Balkovský, R. 

Babiak, Ing. M. Nagy. 

Mgr. I. Baková  – členka DR. 

viď. Prezenčná listina, ktorá je k Zápisnici priložená formou prílohy. 

 

Program: 

1. Zahájenie, kontrola uznášania schopnosti. 

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

3. Organizačná príprava zostávajúcich podujatí SKCHJ za rok 2019. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

K bodu č. 1 - Zahájanie, kontrola uznášaniaschopnosti. 

Zasadnutie výborovej schôdze klubu otvoril predseda SKCHJ Ing. et Ing. J. Dobšinsky privítaním 

a krátkym príhovorom.  Na zasadnutí výboru sa zúčastnili 6 členovia výboru klubu. Jeden člen sa 

ospravedlnil. Zasadnutie bolo uznášania schopné. Prítomná  bola aj členka DR Mgr. I. Baková.  

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

Tajomník V. Rusnák, oboznámil s bodmi z minulých zasadnutí, z ktorých jednotlivým členom výboru 

vznikali  nasledovné povinnosti: 

a) Ing. J. Dobšínský a O. Špitálsky boli poverení viesť jednania ohľadne možnej spolupráci (sponzorstva) 

SKCHJ pri organizovaní klubových akcií resp. pri zabezpečovaní vecných cien na tieto akcie 

(zasadnutie z 11.2.2019). 

Ing. J. Dobšínský uviedol, že k dohode s potenciálnym partnerom pre uvedené akcie nedošlo.  

O. Špitálsky na zasadnutí nebol prítomný. 

K uvedenému bodu vystúpila Mgr. I. Baková a ponúkla obdobnú spoluprácu s iným partnerom 

(dodávateľom krmiva). Následne ju výbor poveril, aby budúcu spoluprácu predjednala s týmto 

subjektom v termíne do 1.11.2019 a sprostredkovala stretnutie predsedu SKCHJ v tejto veci na MVP 

v Bratislave.    

b) Dojednanie dohody medzi SKCHJ a redakciou Poľovníctvo a rybárstvo (PaR). Úlohou bol poverený 

Ing. M. Nagy (zasadnutie z 11.2.2019). Ten uviedol, že k došlo k dohode a redakcia bude uverejňovať 

články o činnosti SKCHJ a v najbližšej dobe bude v časopise PaR všeobecne predstavený SKCHJ. 

Predseda klubu ponúkol, že bude zastupovať klub pri komunikácii s redakciou  a príprave uvedeného 

článku.  

c) Klub nemá doposiaľ dopracovanú smernicu (GDPR) určujúcu spracovávanie osobných údajov 

členskej klubovej základne. Úlohou bol poverený predseda klubu (zasadnutie  z 16.10.2018). 

Smernica nebola doposiaľ spracovaná, úloha pretrváva. 

Nakoniec tohto bodu tajomník podal informáciu o zasadaniach per rollam (elektronické hlasovanie) od 

posledného riadneho zasadnutia, ktoré pojednávali o schválení navrhnutých rozhodcoch na jednotlivé 

klubové akcie a príjmaní žiadateľov o členstvo v SKCHJ. 

 



K bodu č.3 - Organizačná príprava zostávajúcich podujatí SKCHJ za rok 2019. 

a) Predseda klubu informoval o stave pripravenosti a aktuálnemu stavu prihlásených Veľkej ceny 

brlohárov, ktorá sa bude konať 6.10.2019 v Kalinove. 

b) Za organizáciu KFDJ, ktoré sa budú konať 19.10.2019 bude organizačne zodpovedný V. Rusnák. 

Výberom jedincov,  návrhom rozhodcov a ich následným vydelegovaním bol poverený výcvikár R. 

Babiak. 

c) V ďalšom výbor vzal na vedomie konečné rozhodnutie, že KSDJ, ktoré sa mali konať  9.÷10.11.2019 

v Rozhanovciach sú s konečnou platnosťou zrušené pre daný región z dôvodu rozhodnutia regionálnej 

veterinárnej správy. Rokovalo sa o potenciálne novom mieste organizovania týchto skúšok. R. Babiak 

bol poverený preveriť možnosť organizovať týchto skúšok v inom regióne. 

 

K bodu č.4 - Rôzne. 

a) V. Rusnák krátko zbilancoval klubové skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov (SHOJ). Ide o skúšky, 

ktoré treba absolvovať, aby sa splnila jedna z podmienok pre zaradenie jedinca do chovu. To 

vysvetľuje, skutočnosť že o tieto skúšky je v posledných rokoch veľký záujem, čo   klub ťažko zvláda, 

nakoľko revírov s požadovaným zazverením zajacmi vzhľadom k záujmu je  obmedzený. 

Z uvedeného navrhol, aby sa na tento typ skúšok robil výber s podmienkou, že záujemca o skúšku už 

musí mať absolvovaný výber do chovu a musí byť zaradení do zoznamu „Kandidát chovu“.     

Hlasovanie:     za 6 členovia, proti 0, zdržali sa 0. 

Hlasovaním bol návrh prijatý.  

b) Následne bol podaný návrh na zmenu pravidiel pri skúškach SHOJ s nasledovnou zmenou: 

Jedinec sa môže štartovať na skúškach tohto typu maximálne 2 x v jednom kalendárnom roku, spolu 

však najviac 3 štarty.    

Hlasovanie:     za 6 členovia, proti 0, zdržali sa 0. 

Hlasovaním bol návrh prijatý.  

c) Členovia výboru predložili návrhy na zostavu štartujúcich na vrcholnom podujatí SPZ - Medzinárodné 

duričské skúšky brlohárov, ktoré sa budú konať 7.÷8.12.2019 v Dolnej Marikovej. Hlasovaním boli 

potvrdení nasledovní vodiči: 

 Ing. Martin Matejka  - CIRUS RaDaVa, 

 Ing. Martin Balkovský – ALICA z Dvora nad Jazerom, 

 Rudolf Rosinec -  KVID Kamenné Hony, 

 Ing. Martin Nagy – DAFY Korybako. 

Hlasovanie:     za 6 členovia, proti 0, zdržali sa 0. 

d) V závere tohto bodu bola prijatá úloha pre všetkých členov výboru, pripraviť do najbližšieho 

zasadnutia návrhy kynologických akcii na rok 2020. Táto téma bude hlavným bodom programu 

budúceho zasadnutia výboru. 

 

K bodu č. 5 - Záver. 

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

 

 

V Zlatých Moravciach 25.9.2019     zapísal: Vladimír Rusnák  

            tajomník SKCHJ 


