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Slovenský klub chovateľov jazvečíkov,  Štefánikova 10, 811 05 Bratislava            

 

Zápisnica  

zo zasadnutia výboru SKCHJ.  

 

Miesto konania:  Tesárske Mlyňany 

Dátum konania:  12.5.2021 

Prítomní:  7 členov výboru, predseda DR, 3 hostia, viď. Prezenčná listina priložená 

k dokumentu formou Prílohy č.1.  

 

1. Zahájenie.  

Zasadnutie výboru SKCHJ bolo v roku 2021 prvým riadnym zasadnutím a otvoril ho predseda J. 

Dobšinsky krátkym úvodným príhovorom a privítaním prítomných. Zasadnutie bolo zvolané na 

základe požiadavky väčšiny členov výboru SKCHJ. 

 

2. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia. 

a. V tomto bode tajomník V. Rusnák predniesol informáciu o všetkých 12 korešpondenčných 

zasadnutiach (per rollam), ktoré sa v roku 2021 konali. 

b. Zhodnotil tiež kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí: 

− Úloha zo zasadnutia z 3.6.2020, kde výbor poveril M. Nagyho a O. Špitálskeho zabezpečením 

dodania 2 ks klubovej zástavy, ktorá bude slúžiť propagačným účelom SKCHJ.  Termín do 

11.7.2020. Úloha nesplnená. Zabezpečenie výroby klubovej zástavy prebral na seba J. Dobšinský. 

Termín do konania MSBLJ (31.7.2021).  

− Úloha zo zasadnutia z 3.6.2020, kde výbor rozhodol, že získané ocenenia Top pracovný jazvečík, 

ktorý sa tradične vyhlasuje na Členskej schôdzi sa vyhlási na MSBLJ. Úloha splnená. 

− Úloha zo zasadnutia z 3.6.2020, kde výbor rozhodol, že získané ocenenia Top výstavný jazvečík 

2019, ktorý sa tradične vyhlasuje na Členskej schôdzi sa vyhlási na Špeciálnej výstave 15.8.2020 

v Malackách. Úloha nesplnená. Tlačový referent O. Špitálsky bol poverený úlohou zabezpečiť 

diplomy k uvedenej akcii. Ocenenia budú odovzdané pri najbližšej výstavnej klubovej akcii resp. 

členskej schôdzi.  

c. Tlačový referent O. Špitálsky podal informáciu k otázke Spravodaj SKCHJ za rok 2020. Uviedol, 

že práce na jeho príprave prebiehajú, ale ešte stále nemá príspevky od jednotlivých prispievateľov 

a to je dôvod prečo Spravodaj doteraz nebol vydaný ani postúpený do tlače . Úloha pretrváva.  

 

3. Výročná členská schôdza. 

Výbor sa po krátkej diskusii ku konaniu Členskej schôdze uzniesol na rozhodnutí, že Členská schôdza 

sa v roku 2021 uskutoční len v prípade ak to dovolia pandemické opatrenia. Nakoľko sa pandemické 

opatrenia neustále menia a s nimi aj termíny jednotlivých podujatí, je pomerne obtiažne nájsť voľný 

termín, v ktorom by sa Členská schôdza mohla uskutočniť. Napriek uvedenej skutočnosti bol 

stanovený predbežný termín konania Členskej schôdze na 1.9.2021,  v priestoroch TÚ, vo Zvolene. 

Konečné rozhodnutie o tom či sa uvedená akcia uskutoční a v navrhnutom termíne, Výbor SKCHJ 

ešte s konečnou platnosťou rozhodne podľa aktuálnych pandemických opatrení. Informácie k tejto 

téme budú uvedené na klubovej web a Fb stránke v dostatočnom predstihu. 
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4. Kalendár klubových akcii na rok 2021. 

 

Pracovné akcie: 

SHOJ  

4.9. -   Mostová 

Termín neurčený -  Branč 

 

KBLJ 

15.8. -   Stupava    

 

MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY- KV, CACIT, CACT, CCT 

31.7 ÷ 1.8. -  MSBLJ, Turá Lúka,  

20.-21.11. -  MSDJ, miesto neurčené (podľa situácie ohľadom AMO) 

 

MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY- KV, CACT, CCT 

Prvá polovica októbra -  MFSbR (SchwPoR/20), Kyslinky 

30.10. -  MFDJ, Bratislava 

 

KLUBOVÉ SKÚŠKY- CACT,CCT 

25.9. - KBLJ, Veľká Ves     

31.7 ÷ 1.8 - MFV, Turá Lúka,  

28.8. - LSMP, Veľká Ves  

 

Výstavné akcie: 

26.06. - Lednické Rovné, ŠV, CAC 

07.08. - Sielnica ŠV, CC 

24.07. - Veľký Šariš KV, CAC, CC 

14.08. - Malacky ŠV, CC 

27.11. - Zlaté Moravce, ŠV, CC 

 

5. Rôzne - Diskusia: 

a. V bode diskusia bola otvorená téma Skúšky hlasitosti a odvahy (SHOJ), ktoré SKCHJ 

každoročne opakovane organizuje v jarných a v prípade záujmu tiež v jesenných termínoch. 

Skúšky sa organizujú hlavne z dôvodu získania informácii o vrodených vlastnostiach jazvečíkov 

a na základe overených vlohových vlastností zaraďuje jedincov do zoznamu Kandidátov chovu. 

Po prijatí zákona o ochrane zvierat sa tieto skúšky dostali do potenciálneho rozporu s uvedeným 

zákonom v disciplíne Odvaha. Z dôvodu vylúčenia vzniknutého rozporu a zosúladenia skúšky 

SHOJ s nadradenou národnou legislatívou, boli podané dva varianty: 

• V. Rusnák navrhol variant s úplným vylúčením disciplíny zo skúšky, čím by sa pravidla 

priblížili pravidlám okolitých krajín. Známka z disciplíny Odvaha (potrebná pre zaradenia do 

chovu), by sa akceptovala z DS (odvaha v diviačom oploku), resp. zo skúšky KBLJ 

z disciplíny Odvaha. 

• Druhým variantom, bol návrh, aby mačka, na ktorej sa disciplína Odvaha pri SHOJ skúša, 

bola nahradená líškou.     

Hlasovaním (1/0/6 za 1. variant a 6/1/0 za II. variant) bol prijatý druhý variant. Výbor zabezpečí, 

aby prijatá zmena bola zapracovaná do skúšobného poriadku skúšok SHOJ. Termín do 30.6.2021.  

 

b. V tomto bode v ďalej predložil matrikár M. Balkovský šesť nových žiadostí o členstvo v SKCHJ:  

• JUDr. Michaela Malatová - Malacky 

• Ladislav Gáll - Veľký Biel 

• Ján Šoltés - Ľubica 

• Peter Bolebruch - Ducové 

• Rastislav Halaj - Predajná 

• Maroš Leštach – Henckovce 



3 
 

Členovia výboru hlasovaním 7 hlasov za prijatie rozhodli, že všetci žiadatelia o členstvo boli dňom 

12.5.2021 prijatí za členov SKCHJ. 

 

c. Z dôvodu neustále sa meniacich vstupných podmienok, ktoré majú vplyv na ekonomický 

výsledok klubových podujatí, boli prijaté zmeny štartových poplatkov a odmeny pre personál, 

ktorý sa podieľa na organizovaní skúšok.  

Zoznam položiek zosumarizuje a zapracuje do Ekonomickej smernice ekonóm M. Nagy a zašle 

tajomníkovi vo forme, v akej budú zapísané do Zápisnice z tohto zasadnutia. (K termínu 

zverejnenia zápisnice 25.5.2021 bola Ekonomická smernica spracovaná a tvorí Prílohu č.6 tejto 

zápisnice). Správca web ju zverejní na klubovej stránke SKCHJ. 

 

d. Návrh rozhodcov na podujatia SKCHJ: 

17 ÷ 18.7 - MSBL, Turá Lúka,    HR: M. Stanovsky, R: V. Rusnák 

31.7 ÷ 1.8. -  MSBLJ, Turá Lúka,   HR: Martin Kováč, R: Marián Kováč, D. Palík 

31.7 ÷ 1.8 - MFV, Turá Lúka,  HR: P. Antalík, R: B. Kosorinký, Š. Bada 

Výcvikár R. Babiak zabezpečí úkony potrebné pre vydelegovanie rozhodcov na uvedené podujatia. 

 

6. Diskusia ohľadne podania Žiadosti o vyhlásenie neplatnosti výberu do chovu a výnimky pre 

krytie z 24.3.2021. 

 

7. Stanovisko k Žiadosti o riešenie situácie a vykonanie nápravy v súvislosti s výbermi do 

chovu z 3.5.2021. 

K bodom 5. a 6. boli všetci členovia výboru SKCHJ vyzvaní ešte v predstihu pred konaním 

riadneho zasadnutia formou elektronickej pošty. Predkladateľom žiadostí opísaných v bodoch 5. 

a 6. boli V. Jamrišková a členky Chovateľskej rady P. Jamrišková a M. Jamrišková. Pri 

prerokovávaní týchto bodov na zasadnutí, si obe uvedené žiadosti odprezentovali pred výborom 

žiadateľky osobne.  

Tajomník, ako zvolávateľ zasadnutia  Výboru vyzval v predstihu Chovateľskú radu o stanovisko 

k podanej žiadosti, nakoľko problematika riadenia chovu a organizácia Chovných zvodov spadá 

primárne do jej predmetu činnosti. Chovateľská rada do termínu konania zasadnutia Výboru 

zvolaná nebola resp. Výboru nebolo doručené jej stanovisko, ale k veci sa vyjadrili jednotliví 

členovia Chovateľskej rady (J. Dobšinsky, M. Fidrichová, I. Baková) a Výbor mal ich stanoviská 

k dispozícii už pred zasadaním. 

Pri riešení týchto bodov nastala intenzívna diskusia, predkladanie faktov a konfrontácia udalostí. 

K vyriešeniu problému  zaujal stanovisko aj prítomný predseda DR I. Ďuríček.  

Napriek všetkému sa nepodarilo dosiahnuť zmier v danej veci a každým ďalším príspevkom sa 

riešenie vzďalovalo. V závere už diskusia neviedla k žiadnemu racionálnemu  vyriešeniu problému. 

Situáciu ešte skomplikovala požiadavka predkladateliek Žiadostí, ktoré požadovali, aby z dôvodu 

zaujatosti boli z hlasovania vylúčení dotknutí členovia výboru M. Stanovský, J. Dobšinský a M. 

Balkovský.  

Na základe veľkých názorových rozdielov k riešeniu vzniknutého problému, sa člen Chovateľskej 

rady J. Dobšinský vzdal funkcie člena CHR. 

Výbor v tomto momente už nebol v stave racionálne vyhodnotiť predložené žiadosti a vyžiadal si 

14 dňový čas na vyslovenie stanoviska. O konečnom stanovisku rozhodne Výbor v elektronickom 

hlasovaní v dohodnutom termíne.  

 

Po uplynutí dohodnutého termínu k téme vyjadrili svoj názor traja členovia Výboru. Z obsahu 

jednotlivých vyjadrení možno konštatovať, že obe žiadosti Výbor zamietol a: 

Žiadosti o vyhlásenie neplatnosti výberu do chovu a výnimky pre krytie z 24.3.2021 a 

Žiadosti o riešenie situácie a vykonanie nápravy v súvislosti s výbermi do chovu z 3.5.2021 

nevyhovel.    
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8. Uznesenie. 

Výbor SKCHJ na svojom zasadnutí 12.5.2021: 

 

Poveril: 

a. J. Dobšinskeho zabezpečením výroby klubovej zástavy. Termín do 31.7.2021.  

b. O. Špitálskeho zabezpečením výroby diplomov pre podujatie TOP výstavný jazvečík. 

c. M. Stanovského zabezpečením priestorov na TÚ vo Zvolene, na termín 1.9.2021, za účelom 

konania Členskej schôdze. 

d. M. Nagyho zapracovaním zmien štartovného a odmien pre personál podieľajúci sa na organizácii 

klubových podujatí, do Ekonomickej smernice. 

e. V. Rusnáka spracovaním pozvánky na naplánovanú Členskú schôdzu. 

  

Vzal na vedomie: 

Rezignáciu J. Dobšinskeho na funkciu člena Chovateľskej rady ku dňu 12.5.2021. 

 

Prijal: 

a. Šiestich žiadateľov za členov SKCHJ. 

b. Zmenu v Skúšobného poriadku skúšok SHOJ, v disciplíne Odvaha. 

c. Zmeny poplatkov týkajúce sa štartovného na klubových podujatiach a odmien pre personál 

podieľajúci sa na organizácii týchto podujatí. 

 

Zamietol: 

a. Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti výberu do chovu a výnimky pre krytie z 24.3.2021. 

b. Žiadosť o riešenie situácie a vykonanie nápravy v súvislosti s výbermi do chovu z 3.5.2021 

 

9. Záver. 

V tomto bode boli zrekapitulované body, ktoré boli predmetom zasadnutia, ktoré bolo následne 

ukončené.  

 

Prílohy:  

1. Prezenčná listina,  

2. Pozvánka s programom,  

3. Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti výberu do chovu a výnimky pre krytie z 24.3.2021 (e-mail). 

4. Žiadosť o riešenie situácie a vykonanie nápravy v súvislosti s výbermi do chovu z 3.5.2021 (e-

mail). 

5. Stanoviská jednotlivých členov Chovateľskej rady (J. Dobšinský, M. Fidrichová, I. Baková) k 

Žiadosti o riešenie situácie a vykonanie nápravy v súvislosti s výbermi do chovu z 3.5.2021 (e-

mail). 

6. Ekonomická smernica. 

 

 

 

Zapísal  dňa 25.5.2021    V. Rusnák - tajomník SKCHJ 

 

 


