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Slovenský klub chovateľov jazvečíkov, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

 

Zápisnica  
zo zasadnutia výboru SKCHJ zo dňa 26.1.2022. 

 

Zasadnutie výboru sa konalo kombinovanou formou. Časť členov sa zúčastnila prezenčne 

v mieste konania zasadnutia (Topoľčianky) a časť sa zúčastnila dištančne formou vzdialeného 

pripojenia.   

Dátum konania: 26.1.2022 

Prítomní:  7 členov výboru, 5 členov chovateľskej rady a jeden hosť,  

viď. Prezenčná listina priloţená k dokumentu formou Prílohy č.1.  

 
1. Zahájenie. 

Zasadnutie výboru SKCHJ bolo v roku 2022 prvým zasadnutím. Zvolané bolo na základe 

poţiadavky predsedu SKCHJ. O účasť na zasadnutí poţiadal aj člen SKCHJ V. Poljak. Na 
zasadnutí chcel vystúpiť s problematikou ohľadne výskytu geneticky podmieneného ochorenia očí – 

PRA (progresívna atrofia sietnice) v populácii našich jazvečíkov a moţnosti riešenia tohto problému. 

Členovia výboru pri zvolávaní zasadnutia súhlasili s poţiadavkou, ale podmienili ju prvotne  

prerokovať na úrovni chovateľskej rady a aţ následne s názormi členov chovateľskej rady ju 

predloţiť na zasadnutie výboru. 

Z uvedeného dôvodu zasadnutiu výboru predchádzalo zasadnutie chovateľskej rady, ktorá 

predloţila výboru návrh, aby bol do programu konferencie zaradený bod, v ktorom by bola 

konferencii  predloţená téma s očným ochorením jazvečíkov. Výbor prijal návrh chovateľskej 

rady a bod zaradil do programu konferencie. Bod by mal byť prediskutovaný na konferencii 

len vo vymedzenom časovom limite, aby nenarušil celkový priebeh konferencie. Výbor sa 

uzniesol na tom, ţe na konferencii predloţí návrh: 
a. testovať jedince, ktoré majú byť medzi sebou párené, 

b. akceptovať iba vzorky, ktoré boli jedincom odobraté na chovných zvodoch,   

c. testovanie vykonávať pre obe mutácie Cord1 aj Cord2. 

d. párené jedince nemôţu byť nositeľmi vlohy pre tú istú mutáciu. Jedince s chybným 

génom/génmi nemôţu byť pouţité v chove. 

Zároveň bolo dohodnuté, ţe J. Dobšinský osloví laboratórium ohľadom moţnostiúpravy ceny 

za PRA testy. 

 

2. Spravodaj  2021. 

K téme Spravodaj 2021 upozornila V. Jamrišková, ktorá je zodpovedná za jeho vypracovanie 

na blíţiaci sa termín uzávierky zaslania príspevkov (31.1.2022), ktoré majú byť zaradené do 

spravodaja. Informovala prítomných, ţe spravodaj sa uţ pripravuje a jeho vydanie je 

plánované v termíne, aby bol pripravený k distribúcii pre členov SKCHJ v deň konania 

konferencie.       

M. Nagy vystúpil s poţiadavkou na väčší formát písma a kvalitnejší papier. V. Jamrišková 

uviedla, ţe veľkosť písma bola rovnaká aj v predchádzajúcich spravodajcoch a takáto zmena 

by sa prejavila zvýšením nákladov na tlač. V otázke druhu papiera bude oslovená firma 

zabezpečujúca tlač. 

 

3. Príprava konferencie SKCHJ. 

Tajomník V. Rusnák informoval prítomných v tomto bode o moţnom termíne, v ktorom by sa 

konferencia mohla uskutočniť. Tieţ navrhol miesto konania VŠ poľnohospodársku v Nitre, 

kde máme uţ predbeţný súhlas s moţnosťou konania zo strany VŠ. Po krátkej  diskusii sa 

členovia výboru uzniesli na termíne 19.3.2022. M. Stanovský bol poverený úlohou prejednať 
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moţnosť konania konferencie na TU Zvolen. V nasledujúci deň (27.1.2022) bol oficiálne 

potvrdený variant s miestom konania vo Zvolene.  

Rozhodnutie výboru k danej téme: Konferencia SKCHJ sa bude konať 19.3.2022 vo 

Zvolene, so začiatkom o 09:30 hod. 

Tajomník následne predniesol návrh programu k plánovanej konferencii. Návrh bol doplnený 

o body, ktoré vzišli zo zasadnutia a následne prijatý. Pozvánka so schváleným programom je 

súčasťou tejto zápisnice (Príloha 2).    

 
4. Rôzne - diskusia: 

a. V bode Diskusia - rôzne predloţil matrikár M. Balkovský zoznam ţiadateľov o členstvo 

v SKCHJ:  

1. PharmDr. Blanka Malichová, MBA, MPM - Bratislava 

2. Róbert Vejčík - Veľký Lapáš 

3. Ing. Lucia Káčerová - Sľaţany 

4. Ján Klimiček - Jarok 

5. Ing. Radko Milkovič - Zborov 

Členovia výboru hlasovaním 7 hlasov za prijatie rozhodli, ţe všetci ţiadatelia o členstvo 

boli dňom 26.1.2022 prijatí za členov SKCHJ. 

Následne 27.1.2022 bol zoznam ţiadateľov doplnený o ďalších dvoch ţiadateľov: 
1. Ing. Adriána Fridrichová - Hrubá Borša 

2. Jozef Bartalos – Modra. 

O prijatí za členov SKCHJ hlasovali členovia výboru korešpondenčne (per rollam) a 6 

hlasmi (1 člen nehlasoval) prijali doplnený návrh na prijatie za členov SKCHJ.  
b. V ďalšom bola zo strany poradcu chovu pre jazvečíky hladkosrsté a jazvečíky miniatúrne M. 

Fidrichovej predloţená ku schváleniu Ţiadosť o vydanie výnimky pre P. Mráza – chovateľská 

stanica „Z Mrázovho dvora“ na dodatočné odporúčanie na párenie.   

Výbor sa s celým priebehom okolo uvedeného neţiaduceho spárenia oboznámil, vypočul 

si názor poradcu chovu a rozhodol ţiadateľovi vyhovieť a súhlasil s udelením výnimky.  
c. Návrh riešenia na organizovanie skúšok SHOJ. 

Členská schôdza na svojom poslednom zasadnutí 3.9.2021 poverila výbor spracovaním 

moţných variantov na organizovanie skúšky SHOJ konkrétne disciplíny „Odvaha“. 

Výbor sa touto problematikou zaoberal  opakovane.  
V diskusii na danú tému bol podaný návrh, aby SKCHJ poţiadal o právne stanovisko k danej 

problematike SPZ. Výbor následne poveril P. Jamriškovú spracovaním ţiadosti za SKCHJ.  
d. V tomto bode bol výbor informovaný od I. Bakovej o stave pripravenosti klubovej výstavy Zlaté 

Moravce, ktorá sa bude konať 29.1.2022. Výstava bola pripravená a následne boli zadelené 

posledné technicko-organizačné úlohy, aby výstava a chovný zvod, ktorý bude prebiehať 

paralelne s výstavou boli organizačne zvládnuté.  

 
5. Záver. 

Po poslednom príspevku v bode diskusia bolo prvé zasadnutie výboru SKCHJ v roku 

2022 ukončené.  

 

Prílohy:  
1. Prezenčná listina. 

2. Pozvánka na konferenciu.  

3. Ţiadosť o výnimku. 

4. Korešpondenčné hlasovanie k doplnenému zoznamu ţiadateľov o členstvo v SKCHJ. 

 

 

 

 

Zapísal  dňa 31.1.2022   V. Rusnák - tajomník SKCHJ 


