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Slovenský klub chovateľov jazvečíkov, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

 

Dodatok k zápisnici zo zasadnutia výboru SKCHJ zo dňa 12.5.2021. 

 

Výbor SKCHJ sa na svojom riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 12.5.2021 v Tesárskych Mlyňanoch 

zaoberal v bode 6 a 7: 

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

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

Výbor sa vyriešeniu oboch ţiadostí venoval na zasadnutí, ale nedospel k záveru. Na konečné 

rozhodnutie si zobral 14 dňovú lehotu.  

Predkladateľky oboch ţiadostí poţadovali o vylúčenie z hlasovania k predmetným ţiadostiam M. 

Stanovského, J. Dobšinského a M. Balkovského, z dôvodu stretu záujmov (jedná sa o osoby, ktoré 

samotné výbery do chovu riadili a podpísali výsledky výberov v bonitačných kartách).   

V stanovenej lehote 14 dní sa k danej veci vyjadrili iba dvaja členovia výboru zo štyroch 

zostávajúcich. Členovia výboru, ktorí sa k obom ţiadostiam vyjadrili, dali na vedomie svoju mieru 

nesúhlasu  so spôsobom zorganizovania oboch výberov a tieţ so spôsobom zapísania výsledkov do 

bonitačných kariet, zrušenie oboch výberov so spätnou platnosťou však zamietli. 

Dňa 25.5.2021 bola vyhotovená zápisnica a prijaté uznesenie z tohto zasadnutia Výboru, kde sa 

v uznesení konštatovalo, ţe Výbor SKCHJ predkladateľkám ţiadostí nevyhovel a oba návrhy 

zamietol.  

 Dňa 4.6.2021 k uţ odsúhlasenej Zápisnici a k nej prijatému Uzneseniu podal J. Dobšinský námietku, 

kde namietal, ţe hlasovanie bolo neplatné z dôvodu, ţe sa do hlasovania nezapojila nadpolovičná 

väčšina členov výboru, čím sa hlasovanie stáva neplatným. Pripomienka bola samozrejme relevantná 

a o skutočnosti, na ktorú J. Dobšinský upozornil, a na uvedenú skutočnosť bolo prihliadané uţ pred 

vznesením námietky J.Dobšinskym. Celkový počet hlasujúcich boli štyria členovia Výboru, pretoţe 

traja boli z hlasovania vylúčení.  

Konečný verdikt – zamietnutie ţiadostí bol však prijatý z dôvodu neplatnosti hlasovania, čím zostalo  

v platnosti pôvodné rozhodnutie zástupcov určených Chovateľkou radou (2 rozhodcovia M.Stanovský, 

J. Dobšinský a jeden člen Výboru M. Balkovský).  

Nakoľko však obaja členovia výboru, ktorí sa k ţiadostiam vyjadrili zamietavo, nevznikala ani 

teoretická šanca (ani pri hlasovaní zostávajúcich dvoch členov Výboru v prospech oboch ţiadostí) na  

kladné vybavenie niektorej zo ţiadostí, nakoľko nadpolovičná väčšina sú 3 hlasy, ktoré uţ nebolo 

moţné dosiahnuť.     

Napriek uvedenej uţ aj tak značne zloţitej a neprehľadnej situácii a po niekoľkonásobnej urgencii sa 

k téme s časovým odstupom vyjadrili (hlasovali, per rollam) aj zostávajúci dvaja členovia Výboru, 

ktorí taktieţ odmietli zrušenie napadnutých výberov do chovu a to predovšetkým z dôvodu 

retroaktivity.  

Z vyššie uvedených skutočností je moţné konštatovať konečné stanovisko, ţe Výbor SKCHJ 

nevyhovel doručenej:   

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

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

a ponecháva v platnosti pôvodné rozhodnutie tak, ako bolo prijaté v Uznesení zo zasadnutia zo dňa 

25.5.2021, resp. ako rozhodla komisia, ktorá zabezpečovala a riadila napadnuté výbery do chovu.   

 

 

 

Zapísal  dňa 30.6.2021    V. Rusnák - tajomník SKCHJ 


