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Z á p i s n i c a  
z Výročnej členskej schôdze Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov,  

ktorá sa konala 1.9.2021 vo Zvolene. 

 

Bod 1. - Otvorenie. 

Zasadnutie Výročnej Členskej schôdze SKCHJ otvoril predseda Ing. Ján Dobšinský krátkym 

privítaním, súčasťou ktorého bol aj  krátky príhovor. Nechal hlasovať o Programe schôdze, ktorý bol 

uvedený v pozvánke z 18.05.2021. K zmene Programu neboli vznesené žiadne pripomienky a bol 

prijatý hlasovaním v plnom počte prítomných členov.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne zvolení:   I. Fazekaš a V. Hudec. 

 

Bod 2.  - Voľba Mandátovej a Návrhovej komisie. 

Za členov Mandátovej komisie boli navrhnutí: M. Balkovský,  P. Lakanda a V. Hrúzová. 

Všetci navrhnutí boli hlasovaním zvolení za členov do Mandátovej komisie. 

Následne M. Balkovský za Mandátovú komisiu informoval plénum Výročnej členskej schôdze, že na 

zasadnutí je prítomných 42 členov a 3 hostia. 

   

Za členov Návrhovej komisie boli navrhnutí: V.Rusnák, M. Fidrichová a M. Fik. 

Všetci navrhnutí boli hlasovaním zvolení za členov do návrhovej komisie. 

 

Bod 3. - Správa o činnosti výboru klubu. 

Správu o činnosti Výboru klubu za roky 2019 a 2020 predniesol tajomník SKCHJ V. Rusnák. 

Príspevok tvorí Prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

V tomto bode vystúpil predseda J. Dobšinský, ktorý informoval plénum, že O. Špitalský už nezastáva  

funkciu člena Výboru – tlačový referent.  Na tejto zmene sa Výbor SKCHJ uzniesol na svojom 

poslednom zasadnutí dňa 18.8.2021 a do funkcie kooptoval V. Jamriškovou. Týmto oznámením 

súčasne podal návrh, aby Členská schôdza vzala na vedomie zmenu vo funkcii člena Výboru SKCHJ 

a V. Jamriškovú potvrdila do funkcie člena Výboru.  

 

Bod 4. - Správa o hospodárení. 

Ekonóm Klubu M. Nagy na zasadnutí nebol prítomný a tak Správa o hospodárení odprezentovaná 

nebola. Správa o hospodárení je súčasťou klubového Spravodajcu, ktorý bol na Členskej schôdzi 

distribuovaný. 

 

Bod 5. - Správa dozornej rady. 

Správu za DR predniesol jej predseda I. Ďuríček. Presné znenie je citované v Zápise, ktorý tvorí 

Prílohu č.2 tejto Zápisnice. 

 

Bod 6. - Správa z rozhodnutí orgánov a organizácii KR SPZ, KR SPK, SKJ, WUT, FCI. 

V tomto bode sa slova ujal predseda J. Dobšínsky, ktorý informoval plénum o zmene štandardu pre 

jazvečíky, ktorý prijala WUT ešte v roku 2019. Upozornil na zmeny štandardu jazvečíka a to: 
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 Namiesto maximálnej hmotnosti štandardných jazvečíkov, je stanovený maximálny obvod 

hrudníka aj pre jazvečíky normálneho rázu a sú stanovené nové limitné hodnoty obvodu hrudníka 

aj pre malé rázy jazvečíkov, osobitne pre psy a suky. 

 Nový štandard toleruje biely znak na hrudi len do veľkosti 5 cm
2
. 

 Nový štandard presne definuje povolené sfarbenie u jednotlivých plemien jazvečíkov. Všetky 

ostatné farby sú diskvalifikujúce pre posúdenie exteriéru. 

SKCHJ sa na výstavách organizovaných SKCHJ a výberoch do chovu od novembra 2019 riadil 

aktuálnymi kritériami stanovenými v novom štandarde, ktoré boli zapracované do Chovateľského a 

zápisného poriadku SKCHJ. 

 

Bod 7. - Odovzdanie ocenení členom SKCHJ. 

Na základe návrhu Výboru bolo Slov. poľovníckym zväzom udelené vyznamenanie za činnosť, ktorú 

vykonali pre rozvoj slovenskej kynológie nasledovným členom SKCHJ:  

 Ing. Miroslav Stanovský, CSc.  - medaila Sv. Huberta, 

 Prof. Ing. Július Valtýni, DrSc.  - Zlatý kamzík, 

 Ing. Marcela Fidrichová  - striebornú medailu SPZ, 

 Ing. Martin Kováč   - striebornú medailu SPZ, 

 MUDr. Pavol Brečka   - bronzovú medailu SPZ, 

 Jozef Méri st.    - bronzovú medailu SPZ, 

 Ladislav Petržel   - bronzovú medailu SPZ, 

 Ing. Štefan Štefík   - pamätnú medailu prezidenta SPZ, 

 Peter Psotný    - pamätnú medailu prezidenta SPZ, 

 Rudolf Rosinec   - pamätnú medailu prezidenta SPZ, 

 Vladimír Hudec   - pamätnú medailu k 50. výročiu členstva v SPZ, 

 Vladimír Macek   - pamätnú medailu k 50. výročiu členstva v SPZ. 

Uvedené vyznamenania boli oceneným členom, ktorý boli prítomní na Členskej schôdzi aj slávnostne 

odovzdané.  

 

Bod 8. - Diskusia, rôzne. 

V bode diskusia vystúpili: 

F. Kluknavský s viacerými zásadnými pripomienkami ku klubovému životu. V príspevku vyjadril svoj 

názor na činnosť Výboru, ale aj Klubu samotného. V príspevku je viacero kritických pripomienok 

k činnosti a tiež isté návrhy na zmeny štruktúr v SKCHJ. Svoj príspevok vypracoval písomne a jeho 

presné znenie je súčasťou tejto zápisnice Príloha 3.  

P. Lakanda vzniesol niekoľko pripomienok:  

Zhodnotil, že nárast členov SKCHJ je veľkou zásluhou chovateľov, ktorí s novými majiteľmi 

šteniatok komunikujú aj po odbere šteniatka a snažia sa im následne pomôcť pri pracovnom, ale aj 

výstavnom využití jazvečíka. 

Odporúča výboru SKCHJ zvážiť možnosť rozšíriť okruh rozhodcov z výkonu, ktorí sú členmi klubu 

SKCHJ a mohli by byť delegovaní na posudzovanie pracovných skúšok organizovanými SKCHJ. 

Z dôvodu prijatia nového Zákona o ochrane zvierat, ktorý už neumožňuje odskúšať odvahu psa na 

povrchu na klietke s mačkou, navrhuje po úspešnom absolvovaní brlohárskych skúšok uznať predmet 

,,odvaha“ aj ako odvahu na povrchu. V praxi by to znamenalo, že po úspešnom absolvovaní BL 

skúšky by pes nemusel absolvovať disciplínu ,,odvaha“ na SHOJ.  

V bode diskusia sa otvorila téma organizovanie skúšok SHOJ viacerými prítomnými, ktorí  reagovali 

na zmeny v organizovaní skúšok SHOJ, aj na zmenu v disciplíne ,,odvaha“.  

Výbor, si ako reakciu na uvedenú tému určil úlohou pripraviť alternatívu ku skúške SHOJ v disciplíne 

,,odvaha“, ktorú by do budúcna mohla nahradiť disciplína ,,odvaha“ v diviačom oplôtku ako 

samostatná skúška resp. disciplína zo skúšky SD, alebo iných povrchových skúšok. 
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V. Poljak sa do diskusie zapojil otázkami: 

Vzdal O. Špitálsky na Výborovej schôdzi dňa 18.8.2021 oficiálne funkcie tlačového referenta klubu? 

Ak áno, tak akým spôsobom to urobil a či je táto skutočnosť zapísaná v Zápisnici zo zasadnutia 

Výboru? 

 Na otázku odpovedal J. Dobšínsky, že O. Špitálsky sa oficiálne vzdal funkcie člena Výboru SKCHJ.  

Prečo nie je zverejnená na webovej stránke klubu v stanovenej lehote Zápisnica zo zasadnutia 

Výboru? 

J. Dobšinsky odpovedal, že dokument bude zverejnený tak, ako je bežným zvykom. Úloha je v jeho 

kompetencii a že sa tak urobí v najbližšom čase.  

Máme ešte v tomto čase podpredsedu klubu a hlavného poradcu chovu? 

Aj na túto otázku odpovedal J. Dobšinsky, ktorý uviedol, že mu M. Stanovský písomne oznámil, že sa 

vzdáva funkcie hlavného poradcu chovu a podpredsedu SKCHJ. Uviedol, že táto informácia je veľmi 

čerstvá a osobne o tom spolu ešte nehovorili a tiež v tejto veci nie sú oficiálne informovaní ani 

členovia Výboru.  

 

Bod 10. - Návrh na schválenie Uznesenia z Výročnej členskej schôdze SKCHJ. 

Tajomník V. Rusnák zosumarizoval body, ktoré boli na zasadnutí Výročnej členskej schôdzi SKCHJ 

prebrané a prečítal k nim návrh Uznesenia, ktorý bol ešte doplnený o pripomienky. 

Následne bol doplnený návrh Uznesenia hlasovaním prijatý.  

 

Bod 11. - Ukončenie 

V tomto poslednom bode predseda Klubu všetkým prítomným poďakoval za účasť, vyzdvihol 

konštruktívny a korektný prístup a zasadnutie s prianim šťastného návratu domov Členskú schôdzu 

ukončil. 

Prílohy:  

1. Správa o činnosti výboru klubu. 

2. Zápis zo zasadnutia DR SKCHJ. 

3. Diskusný príspevok F. Kluknavského. 

4. Uznesenie z VČS. 

5. Prezenčná listina. 

6. Pozvánka. 

 

Zapísal 8.9. 2021    Vladimír Rusnák - tajomník SKCHJ 

 

 

overovateľ zápisnice – Ivan Fazekaš              .....................................................................                     

 

overovateľ zápisnice – Vladimír Hudec              ..................................................................... 

 

 

 

 

za výbor zobral na vedomie   ......................................................................... 
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Uznesenie  
z Členskej schôdze SKCHJ, ktorá sa konala dňa 1.9.2021 vo Zvolene. 

 

 

Členská schôdza SKCHJ: 

 

A. Konštatuje, že: 

1. Členská schôdza SKCHJ bola zvolaná riadne a včas Výborom SKCHJ podľa kritérií, ktoré 

určujú Stanovy SKCHJ. 

2. Členská schôdza sa riadila platnými Stanovami SKCHJ. 

 

Bod 1. - Otvorenie. 

ČS schvaľuje: 

1.  predložený program Členskej schôdze v znení, v akom bol navrhnutý v pozvánke bez zmien. 

2. Voľbu overovateľov zápisnice: I. Fazekaša a V. Hudeca.  

 

K bodu 2.  - Voľba Mandátovej a Návrhovej komisie. 

ČS schvaľuje: 

1. za členov Mandátovej komisie: M. Balkovskeho,  P. Lakandu a V. Hrúzovú. 

2. za členov Návrhovej komisie: V. Rusnáka, M. Fidrichovú a M. Fika. 

 

ČS berie na vedomie: 

1. Správu Mandátovej komisie, v ktorej odznelo, že na Výročnej členskej schôdzi je prítomných 

42 členov a 3 hostia. 

 

K bodu 3. - Správa o činnosti výboru klubu. 

ČS berie na vedomie a schvaľuje: 

1. Správu o činnosti Výboru klubu za roky 2019 a 2020, ktorú predniesol tajomník SKCHJ V. 

Rusnák. 

2. Správu poradkyne chovu pre jazvečíky krátkosrsté normálneho rázu a všetky miniaturne rázy,  

M. Fidrichovej. 

3. Správu poradcu chovu pre jazvečíky dlhosrsté J. Dobšinskeho. 

4. Zmenu vo funkcie člena Výboru SKCHJ – tlačový referent, v ktorej O. Špitálskeho nahradila 

V. Jamrišková.  

 

K bodu 5. - Správa dozornej rady. 

ČS berie na vedomie a schvaľuje: 

1. Správu DR za roky 2019 a 2020, ktorú predniesol jej predseda I. Ďuríček.  

 

K bodu 6. - Správa z rozhodnutí orgánov a organizácii KR SPZ, KR SPK, SKJ, WUT, FCI. 

ČS berie na vedomie a schvaľuje: 

1. Správu predsedu J. Dobšinskeho zo zasadania WUT 2019 o zmenách štandardu pre psov IV. 

Skupiny FCI.  

2. Správu predsedu J. Dobšinskeho zo zasadnutia KR SPZ z augusta 2021 o tom, že v roku rok 

2022 sa budú konať voľby do orgánov SKCHJ. 

3. Zmeny a doplnky Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ (zmena podmienok pre 

zaradenie do chovu pre jedince všetkých rázov podľa nového štandardu). 
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K bodu 7. - Odovzdanie ocenení členom SKCHJ. 

ČS berie na vedomie: 

1. Ocenenia, ktoré boli udelené členom SKCHJ. 

2. Výsledky súťaže Top výstavný jazvečík za rok 2019. 

3. Udelenie strieborneho odznaku Vodiča jazvečíkov I. Bakovej. 

 

K bodu 8. - Diskusia, rôzne. 

ČS berie na vedomie: 

1. Diskusné príspevky, ktoré odzneli na Členskej schôdzi. 

 

ČS poveruje: 

1. Výbor SKCHJ, aby prerokoval diskusné príspevky členov, ktoré odzneli na Členskej schôdzi. 

2. Výbor úlohou pripraviť alternatívu ku skúške SHOJ v disciplíne „odvaha“, ktorú by do 

budúcna nahradila disciplína „Odvaha v diviačom oplôtku“ ako samostatná skúška resp. 

disciplína Odvaha v diviačom oplôtku z klubových skúšok SD. 

 

 

 

 

zapísal vo Zvolene dňa 1.9.2021   Vladimír Rusnák  - tajomník SKCHJ 

 

 

Ing. Ján Dobšinský - predseda SKCHJ 

   

 


