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Zápisnica 

zo zasadnutia Chovateľskej rady SKCHJ (ďalej len „CHR“) 

Miesto konania: Zlaté Moravce 

Dátum konania:  14.03.2018 

Prítomní:  Ing. et Ing. Ján Dobšinský, Ing. Marcela Fidrichová, Mgr. Ivana Cigáňová,                   

Ing. Bc. Vladimír Poljak, Mgr. Bc. Patrícia Jamrišková, Bc. Martina 

Jamrišková 

Ospravedlnený:  Ing. Miroslav Stanovský, CSc. 

I. Program zasadnutia 

1. Zahájenie, 

2. Informácia zo zasadnutia výboru, 

3. Klubové výstavy v roku 2018, 

4. Chovné zvody v roku 2018, komisie, 

5. Chovateľský a zápisný poriadok SKCHJ, 

6. Rôzne, 

7. Uznesenie, 

8. Záver. 

II. Priebeh zasadnutia 

Bod 1. – Zahájenie 

Zasadnutie CHR otvoril a viedol zástupca predsedu CHR J. Dobšinský. Na úvod privítal všetkých 

prítomných, poďakoval im za spoluprácu v uplynulom roku a poprial všetko dobré v novom roku. 

Následne skonštatoval, že zasadnutie CHR je uznášania schopné, prečítal program zasadnutia, ktorý 

členovia CHR schválili bez pripomienok. Písaním zápisnice poveril P. Jamriškovú. 

Bod 2. – Informácia zo zasadnutia výboru 

Zástupca predsedu CHR J. Dobšinský poskytol prítomným informácie zo zasadnutia Výboru SKCHJ 

konaného dňa 17.01.2018, ktoré CHR zobrala na vedomie. 



 
 

 

 

Bod 3. – Klubové výstavy v roku 2018 

SKCHJ bude organizovať v roku 2018 výstavy nasledovne: 

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

špeciálnej výstavy mladých 

Miesto a termín konania:  Betliar, 26.05.2018 

Rozhodcovia:   M. Fidrichová – štandardné hrubosrsté jazvečíky 

J. Dobšinský – ostatné plemená jazvečíkov 

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

mladých 

Miesto a termín konania:  Sielnica, 16.06.2018 

Rozhodcovia:   Tomáš Říha, CZ – štandardné hrubosrsté jazvečíky 

Miloš Kašpar, CZ (čaká sa na odpoveď) – ostatné plemená jazvečíkov 

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

výstavy mladých (bez CAC/CAJC) 

Miesto a termín konania:  Malacky, 25.08.2018 

Rozhodcovia:  zatiaľ v riešení – štandardné hrubosrsté jazvečíky 

Petra Brožová, CZ – ostatné plemená jazvečíkov 

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

výstavy mladých (bez CAC/CAJC) 

Miesto a termín konania:  Bernolákovo, 30.11.2018 

Rozhodca:   zatiaľ v riešení 

I. Cigáňová uviedla, že propozície na Špeciálnu výstavu jazvečíkov v Betliari a Klubovú výstavu 

jazvečíkov v Sielnici sú pripravené, len do nich treba doplniť spôsob prihlasovania, t. j. či bude 

prebiehať elektronicky alebo sa budú prihlášky posielať poštou a rozhodcu do Sielnice. Následne 

môžu byť zverejnené na webovej stránke SKCHJ. 

CHR sa v rámci prípravy Špeciálnej výstavy jazvečíkov v Betliari a Klubovej výstavy jazvečíkov                          

v Sielnici zaoberala personálom do výstavných kruhov, t. j. zabezpečením vedúceho a zapisovateľa                     

do každého kruhu. 

Bod 4. – Chovné zvody v roku 2018, komisie 

Výbery do chovu sa v roku 2018 uskutočnia pri každej výstave SKCHJ. CHR navrhla členov komisie 

pre výber do chovu nasledovne: 

 Betliar, 26.05.2018 – M. Stanovský, I. Šimonič, V. Poljak 



 
 

 

 Sielnica, 16.06.2018 – M. Fidrichová, J. Dobšinský, V. Poljak 

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

CHR operatívne navrhne druhého člena komisie. 

CHR sa dohodla, že členov komisie pre výber do chovu v Malackách a Bernolákove navrhne neskôr, 

vzhľadom na termín ich konania. 

Bod 5. – Chovateľský a zápisný poriadok SKCHJ 

CHR podrobne prerokovala a pripomienkovala pracovnú verziu Chovateľského a zápisného poriadku 

SKCHJ. Pripomienky členov CHR boli následne zapracované do návrhu Chovateľského a zápisného 

poriadku SKCHJ. 

Bod 6. – Rôzne 

1. CHR prediskutovala a pripomienkovala pracovnú verziu Stanov SKCHJ. Pripomienky členov CHR 

budú zapracované do návrhu Stanov SKCHJ. 

2. Zástupca predsedu CHR J. Dobšinský poskytol prítomným nasledovné informácie: 

 Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty na zasadnutí dňa 14.12.2017 schválilo zrušenie 

vydávania kartičiek CAC, CAJC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOB, BOS, BOJ 

navýstavách na Slovensku a zavedenie povinnosti uvádzať na posudkovom liste pri neudelení titulu 

alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU. Taktiež schválilo povinnosť 

organizátorov klubových a špeciálnych výstav uvádzať v názve výstavy informáciu, či je výstava S 

alebo BEZ udeľovania CAC/CAJC. Celé znenie uznesenia Prezídia SKJ je uverejnené na webovej 

stránke SKCHJ. 

 V Štrasburgu sa konalo dňa 4.02.2018 zasadanie WUT, bez účasti zástupcu SKCHJ, nakoľko 

SKCHJ nebola doručená pozvánka. V tejto súvislosti J. Dobšinský oslovil tajomníka WUT, ktorý 

mu prisľúbil zaslať správu z predmetného zasadnutia, ktorá bude následne zverejnená na webovej 

stránke SKCHJ. 

 Dňa xx.xx.2018 sa konalo zasadnutie Pléna zboru rozhodcov, ktoré schválilo J. Dobšinského                             

za zástupcu pre IV. skupinu FCI do Rady zboru rozhodcov. 

 SKCHJ navrhol V. Poljaka za čakateľa na funkciu rozhodcu pre exteriér pre plemená IV. skupiny 

FCI. Návrh schválila Kynologická Rada Slovenského poľovníckeho zväzu a následne tiež 

Predsedníctvo Zboru rozhodcov Slovenskej kynologickej jednoty. 

3. M. Fidrichová vzniesla požiadavku, aby bola na webovej stránke SKCHJ uverejnená informácia                    

pre chovateľov v súvislosti s párením so zahraničným psom, t. j. aké doklady musí chovateľ suky 

predložiť k zahraničnému psovi, s ktorým bude páriť a do akého termínu – zabezpečí J. Dobšinský. 



 
 

 

 

4. P. a M Jamriškové upozornili na skutočnosť, že jedincom trpasličích/králičích rázov: 

 komisia po úspešnom absolvovaní výberu do chovu nie vždy zapíše do preukazu o pôvode psa 

obvod hrudníka, 

 sa pri zaraďovaní do chovu prideľuje registračné číslo v tvare číslo/rok T, čím nie je odlíšený 

jedinec trpasličí od jedinca králičieho, pričom v starších preukazoch o pôvode psa bolo                               

pri jedincoch králičích uvádzané písmeno K a trpasličích T. 

V súvislosti s vyššie uvedeným CHR: 

 zapracovala do Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ povinnosť zapisovať obvod 

hrudníka jedincom trpasličieho/králičieho rázu do preukazu o pôvode psa, 

 sa dohodla na prideľovaní registračného čísla tak, ako bolo predtým zaužívané, t. j. pri 

jedincoch trpasličích sa bude uvádzať písmeno T a králičích písmeno K. 

5. M. Jamrišková predložila k nahliadnutiu rozpracovaný návrh novej databázy a novej webovej 

stránky SKCHJ. 

Bod 7. – Uznesenie 

Všetci prítomní členovia CHR odsúhlasili návrhy CHR vo vyššie uvedených bodoch. Vypracovaná 

zápisnica bude všetkým členom CHR zaslaná elektronicky. 

Bod 8. – Záver 

Zástupca predsedu CHR J. Dobšinský poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

 

 

 

V Zlatých Moravciach 14.03.2018      Zapísal: Mgr. Bc. Patrícia 

Jamrišková 


