
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov  

 
Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHJ. 

 

Miesto konania: Zlaté Moravce  

Dátum:  16.9.2020 

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

Prezenčná listina je k Zápisnici priložená formou prílohy. 

 

Program: 

1. Zahájenie. 

2. Informácia o činnosti od posledného zasadnutia výboru. 

3. Ekonomické vyhodnotenie skúšok organizovaných klubom v roku 2020. 

4. Príprava zostávajúcich pracovných a výstavných akcií na rok 2020: 

5. Rôzne 

6. Uznesenie. 

7. 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 5 členovia výboru klubu. Zasadnutie bolo uznášania 

schopné. Dvaja sa ospravedlnili. 

 

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

a) Posledné riadne zasadnutie výboru SKCHJ sa konalo 3.6.2020. Na tomto zasadnutí: 

 výbor poveril M. Nagyho a O. Špitálskeho úlohou zabezpečiť 2 ks klubovej zástavy, ktorá bude 

slúžiť propagačným účelom SKCHJ. K úlohe sa vyjadril prítomný M. Nagy s tým, že na zástave 

sa pracuje je spracovaný grafický návrh a jej výroba sa pripravuje . Úloha pretrváva. 

 získané ocenenia Top pracovný jazvečík, ktorý sa vyhlasuje na Členskej schôdzi sa vyhlási na 

MSBLJ. Úloha splnená. 

 získané ocenenia Top výstavný jazvečík, ktorý sa vyhlasuje na Členskej schôdzi sa vyhlási na 

Špeciálnej výstave 15.8.2020 v Malackách (Lábe). Podľa vyjadrenia J. Dobšinského sa výstavy 

v Malackách (Láb) nezúčastnili členovia SKCHJ, ktorí získali ocenenie a tak sa odovzdanie 

ocenenia presúva na výstavu v Zlatých Moravciach 28.11.2020. 

b) V tomto bode predseda J. Dobšinsky podal informácie zo zasadania Kynologickej rady SPZ, ktorá 

zaviazala chovateľské kluby prerokovaním návrhu Poriadku pre menovanie rozhodcov a čakateľov 

SPZ ako i medzinárodných rozhodcov SPZ a SKJ.  

K bodu sa detailne diskutovalo, pričom členovia výboru vyslovili názor, že navrhovaný proces 

prijímania nových rozhodcov z výkonu v znení v akom ho rieši navrhovaný Poriadok je príliš zdĺhavý 

a rozdelenie do kategórii je nedôstojné. Jednoznačne všetci zaujali odmietavé stanovisko, aby práce 

v poli (SHOJ) posudzovali iba rozhodcovia s kvalifikáciou pre JSMP resp. VSMP, ktorý sa v návrhu 

objavil. SKCHJ by prijatím takéhoto pravidla vznikla situácia, že Klub nebude mať dostatočné 

množstvo rozhodcov s požadovanou kvalifikáciou a SHOJ, ktoré sú kľúčové pre výber do chovu budú 

musieť posudzovať rozhodcovia, ktorí nie sú z členskej základne SKCHJ.    

c) Predseda tiež podal informácie o ďalších prejednávaných bodoch na zasadnutí KR SPZ: 

Návrh Smernice pre vystavovanie pracovných certifikátov. 

Návrh na zmenu Poriadku udeľovania titulov CACIT, R.CACIT, CACT, R.CACT.  



K bodu č.3 - Ekonomické vyhodnotenie skúšok organizovaných klubom v roku 2020. 

Akcia  Chovný zvod 

KBLJ Ražňany 28.6.2020 skúšky sa neskutočnili neuskutočnil sa 

KBLJ Stupava 16.8.2020 2,44 2,44 

MSBLJ + MFV -40,51 - 

MLSMP/JGDT  30.8.2020 -100 - 

ŠV Nitra 268,92 202 

ŠV Veľký Šariš 27.6.2020 426,04 výsledky ešte neboli 

spracované 

ŠV Láb 15.8.2020 1647,87 764 

 

K téme sa ekonóm M. Nagy vyjadril detailnejšie hlavne k MSBLJ + MFV. Upozornil na skutočnosť, že 

akcia (resp. réžia na obe akcie) sa účtovala spoločne a nie je možné vyúčtovanie oddeliť. Pričom MSBLJ 

bola pri podrobnejšom rozbore nákladov zisková, zatiaľ čo MFV sa výrazne prepadla do záporných 

hodnôt.    

 

K bodu č.4 - Príprava zostávajúcich pracovných a výstavných akcií na rok 2020. 

a) V tomto bode boli prerokované zostávajúce klubové akcie SKCHJ. 

 BLJ – 3.10.2020 – Hontianske Nemce, boli odhlasovaní rozhodcovia: 

M. Stanovský – HR, M. Zachar – R 

 BLJ – 10.10.2020 – Kvetnica, boli odhlasovaní rozhodcovia: 

  S. Knižka – HR, Malíková – R 

 MFDJ – 17.10.2020 –Bratislava, boli odhlasovaní rozhodcovia: 

M. Kováč – HR, Š. Bada – R 

 MFSbDR – 23.-24.10 – Koprovica, boli odhlasovaní rozhodcovia: 

M. Stanovský – HR, R. Babiak - R, + ďalší traja, ktorí budú vybratí dodatočne 

 KSDJ – 7.-.8.11.2020 – Kvašov – boli navrhnutí: 

J. Nevedel, J. Mikuláš, J. Babuša, Polák, M. Matejka, R. Babiak. O konečnej zostave bude výbor 

ešte hlasovať.  

b) Z dôvodu zavedenia opatrení ohľadne AMO je potrebné zmeniť aj miesto konania MSDJ. Nakoľko 

nové miesto doposiaľ ešte nebolo určené bola stanovená úloha pre všetkých členov  Výboru hľadať 

možné miesto, kde by sa MDSJ mohli zorganizovať. 

c) Vzhľadom k situácii s COVID 19 Výbor rozhodol na rok 2020 vypustiť podmienku výberu účastníkov 

v diviačom oplôtku pre akciu MSDJ. 

d) Na konci tohto bodu bola vznesená spoločná úloha pre všetkých členov výboru, pripraviť návrh na 

klubové akcie na kalendárny rok 2021, nakoľko sa blíži termín odovzdania návrhov.  

 

K bodu č.5 - Rôzne. 

e) M. Nagy predložil návrh, aby pre MSDJ bol vyhotovený putovný pohár pre víťaza týchto skúšok 

rovnako ako je tomu pri MSBLJ. J. Dobšinský navrhol zriadiť rovnaký pohár pre všetky klubové 

skúšky, kde sa zadáva titul CACIT, resp. CACT. Členovia výboru rozhodli 4 hlasmi za variantu 

vyhotoviť putovný pohár iba pre súťaž MSDJ. 

 

f) Členovia výboru sa zaoberali pripomienkou členov Chovateľskej rady ohľadne delegovania Ing. Bc. 

V. Poljaka za rozhodcu na KV, ktorá sa konala 15.8.2020 v Lábe. Členovia Chovateľskej rady, ktorí 

adresovali svoju nespokojnosť namietali, že V. Poljak nebol schválený výborom SKCHJ tak, ako to 

určujú Stanovy klubu.  

 



J. Dobšinsky podal k pripomienke vysvetlenie: 

„Rozhodca bol zo strany nášho klubu riadne a včas prostredníctvom SKJ vydelegovaný. Túto 

skutočnosť nám potvrdilo aj SKJ, aj s komunikáciou s ČMKU. O odmietnutí delegovania zo strany 

rozhodcu nikto z kompetentných nemal informáciu. Predseda sa o odmietnutí delegácie dozvedel až na 

poslednú chvíľu. Preto, z časových dôvodov zvolil predseda klubu J. Dobšinsky po komunikácii 

s predsedom Chovateľskej rady M. Stanovským variantu vydelegovať V. Poljaka a to aj bez 

upovedomenia členov výboru a následného odsúhlasenia tohto návrhu“.  

Stanovisko členov výboru k uvedenej situácii bolo také, že napriek časovej tiesni, do ktorej sa 

organizátor výstavy dostal, bola zanedbaná povinnosť predložiť návrh členom výboru na odsúhlasenie. 

Výbor SKCHJ týmto dôrazne upozorňuje Chovateľskú  radu na povinnosť predkladať výboru  návrhy 

rozhodcov na výstavy, na  ich odsúhlasenie, nakoľko konečné rozhodnutie o návrhu rozhodcu 

prináleží  v zmysle platných Stanov výlučne do právomoci výboru.         

 

g) Následne bola vznesená pripomienka k zápisniciam zo zasadnutia Chovateľskej rady, ktoré nie sú 

doručované Výboru klubu ako to stanovuje Chovateľský a zápisný poriadok. Rovnaká pripomienka sa 

objavila aj v správe DR, ktorá bola zverejnená v poslednom Spravodaji, kde bola namietaná absencia 

zverejňovania zápisníc z rokovaní Výboru SKCHJ. J. Dobšinsky, ktorý spravuje resp. ako jediná 

osoba komunikuje s administrátorom klubovej webovej stránky navrhol, aby túto povinnosť 

vykonával tlačový referent, nakoľko táto činnosť spadá do jeho portfólia. Členovia hlasovaním 

potvrdili, že poverujú tlačového referenta O. Špitálskeho správou klubovej webovej stránky 

s okamžitou platnosťou.       

 

K bodu č. 6 - Uznesenie. 

V tomto bode boli zrekapitulované body, ktoré sa na zasadnutí prejednávali. 

 

K bodu č. 7 - Záver. 

V poslednom bode bolo zasadnutie ukončené.  

 

 

V Zlatých Moravciach 16.9.2020     zapísal: Vladimír Rusnák  

            tajomník SKCHJ 

 

 

 


