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ZÁPISNICA 

z mimoriadneho zasadnutia Chovateľskej rady („CHR“) a hlasovania per rollam 

Dátum konania:  od 16.01.2021 do 20.01.2021 

Oslovení:  Ing. Miroslav Stanovský, CSc. – predseda CHR, hlavný poradca chovu 

Ing. et Ing. Ján Dobšinský – poradca chovu 

Ing. Marcela Fidrichová – poradca chovu 

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková – administrátor 

Bc. Martina Jamrišková – administrátor 

Ing. Viera Jamrišková – zapisovateľ 

I. Program zasadnutia 

Žiadosť o výnimku pri odporúčaní na párenie 

II. Priebeh zasadnutia 

Vo štvrtok dňa 14.01.2021 zaslal Ing. Marián Kováč („M. Kováč“) poradcovi chovu J. Dobšinskému 

elektronicky (mailom) žiadosť o výnimku pri odporúčaní na párenie. Predmetnú žiadosť preposlal 

poradca chovu v sobotu dňa 16.01.2021 všetkým členom CHR na vyjadrenie. 

M. Kováč v žiadosti neuviedol z akého dôvodu o výnimku žiada, len k nej priložil 7 príloh, a to 1. stranu 

preukazu o pôvode psa, 2. stranu preukazu o pôvode psa, posudkový list z KVJ Láb zo dňa 15.08.2020, 

bonitačnú kartu zo dňa 15.08.2020, rozhodcovskú tabuľku z BL Ladice zo dňa 27.06.2020, 

rozhodcovskú tabuľku z FSMP Bratislava zo dňa 13.09.2020 a potvrdenie o úhrade platby za výnimku. 

Z týchto príloh vyplynulo, že výnimku žiada pre krytie štandardnej dlhosrstej suky GIGI Fa-dy, 

narodenej 06.08.2016, SPKP 7115. 

Z vyjadrení členov CHR v súvislosti s predmetnou žiadosťou vyplynulo, že je nevyhnutné, aby CHR 

najprv zadefinovala a prijala jasné pravidlá, za ktorých sa budú výnimky udeľovať, a to z dôvodu 

zachovania princípu rovnosti pri ich udeľovaní (rovnaká situácia, rovnaké rozhodnutie CHR). 

Predseda CHR M. Stanovský a poradca chovu J. Dobšinský na základe vyjadrení členov CHR 

a aktuálneho stavu pandémie COVID-19 navrhli uznesenie v nasledujúcom znení: 

„Do 31.05.2021, resp. ak budú uvoľnené opatrenia pre konanie hromadných podujatí skôr, do tej doby: 

Dočasne udeľovať jednorazovú výnimku pre krytie súk plemien jazvečíkov, na základe žiadosti majiteľa 

suky, ktoré majú splnené nasledujúce požiadavky: 

Normálny ráz: 

 kandidát chovu, 

 absolvované skúšky v brlohárení (BL), 

 absolvovaná aspoň jedna z povrchových skúšok, ktoré predpisuje Chovateľský a zápisný poriadok 

SKCHJ. 

Trpasličie a králičie rázy: 

 kandidát chovu. 
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Každá žiadosť musí obsahovať doklady, ktoré potvrdzujú splnenie vyššie uvedených požiadaviek 

a podlieha schváleniu CHR. CHR má právo v odôvodnených prípadoch neudeliť výnimku aj pri splnení 

uvedených podmienok.“ 

Po vyjadrení členov CHR k návrhu uznesenia sa uskutočnilo per rollam hlasovanie členov CHR 

s hlasovacím právom (predseda CHR a 2 poradcovia chovu): Za: 3, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Na základe 

výsledkov hlasovania CHR navrhované uznesenie prijala. 

Po prijatí uznesenia prebehlo tiež per rollam hlasovanie členov CHR s hlasovacím právom (predseda 

CHR a 2 poradcovia chovu) k udeleniu výnimky pri odporúčaní na párenie pre suku M. Kováča : Za: 3, 

Proti: 0, Zdržali sa: 0. Na základe výsledkov hlasovania CHR žiadosti M. Kováča vyhovela 

a výnimku pre krytie suky GIGI Fa-dy udelila. 

Elektronická komunikácia z mimoriadneho zasadnutia CHR tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Bratislave 20.01.2021                  Zapísal: Ing. Viera Jamrišková 


