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Z Á P I S N I C A 

z Konferencie Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov 

Miesto konania: Technická univerzita Zvolen, T. G. Masaryka 24, Zvolen 

Dátum a čas konania: 19. marec 2022, od 9.45 do 16.00 hod. 

PROGRAM 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu konferencie 

3. Voľba pracovného predsedníctva 

4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 

5. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej a sčítacej komisie 

6. Prednesenie príspevkov: 

a) Správa o činnosti SKCHJ 

b) Správa o výsledkoch hospodárenia 

c) Správa výcvikára 

d) Správa matrikára o členskej základni 

e) Správy jednotlivých poradcov chovu 

f) Správa Dozornej rady o výsledkoch kontroly a plnenia uznesení 

7. Udelenie vyznamenaní, ocenení Top pracovný a výstavný jazvečík, Odznak vodiča 

8. Problematika progresívnej retinálnej atrofie („PRA“) a testovanie (PRA-cord1,  

PRA-cord2) 

9. Diskusia, rôzne: 

a) Zhodnotenie činnosti SKCHJ za predošlé volebné obdobie 

b) Smerovanie SKCHJ a návrhy hlavných úloh SKCHJ pre budúce obdobie 

10. Správa mandátovej komisie 

11. Návrhy a voľba kandidátov na funkcie: 

a) Členov Výboru SKCHJ (predseda, tajomník), predseda DR a predseda DK 

b) Zostávajúcich členov Výboru SKCHJ 

c) Zástupcov SKCHJ do KR SPZ 

d) Zástupcu SKCHJ do medzinárodných organizácií (WUT) 

e) Zostávajúcich členov DR a DK 

12. Správa volebnej komisie o výsledku volieb 

13. Predloženie návrhu uznesenia na schválenie 

14. Ukončenie 

 

 

Slovenský klub chovateľov jazvečíkov 

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 
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Bod č. 1 

Predseda Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov („SKCHJ“) Ján Dobšinský otvoril 

Konferenciu SKCHJ, privítal účastníkov a vyzval ich k minúte ticha, ktorou si uctili 

zosnulých členov SKCHJ. 

Bod č. 2 

Členovia klubu boli oboznámení s programom Konferencie SKCHJ. 

P. Linda Kovalická vzniesla návrh k programu v nasledujúcom znení: „presun bodu č. 8 

za bod č. 12“. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje presun bodu č. 8 za bod č. 12 programu Konferencie SKCHJ. 

za: 102 proti: 1 zdržali sa: 2 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje program Konferencie SKCHJ v znení, v akom bol navrhnutý 

v pozvánke s presunom bodu č. 8 za bod č. 12. 

za: 105 proti: 0 zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 

Bod č. 3 

Za členov pracovného predsedníctva boli navrhnutí – Ján Dobšinský, Martin Nagy, Ivan 

Ďuríček a Vladimír Rusnák. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje voľbu pracovného predsedníctva v navrhnutom zložení. 

za: 102 proti: 0 zdržali sa: 3 

Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 

Bod č. 4 

Predsedajúci Ján Dobšinský oboznámil prítomných s rokovacím a volebným poriadkom 

Slovenského poľovníckeho zväzu („SPZ“). 

Konferencia berie na vedomie rokovací a volebný poriadok SPZ. 

Bod č. 5 

Za členov mandátovej komisie boli nominovaní – Martin Balkovský, Roman Ragač a Ivan 

Pandula. 
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Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje voľbu mandátovej komisie v navrhnutom zložení. 

za: 103 proti: 0 zdržali sa: 2 

Uznesenie č. 4 bolo prijaté. 

Za členov volebnej a sčítacej komisie boli nominovaní – Ivan Ďuríček, Martina 

Jamrišková a Peter Antalík. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje voľbu volebnej a sčítacej komisie v navrhnutom zložení. 

za: 103 proti: 0 zdržali sa: 2 

Uznesenie č. 5 bolo prijaté. 

Za členov návrhovej komisie boli nominovaní – Patrícia Jamrišková, Michal Matečný 

a Igor Málik. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje voľbu návrhovej komisie v navrhnutom zložení. 

za: 102 proti: 0 zdržali sa: 3 

Uznesenie č. 6 bolo prijaté. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí – Jarmila Polakovičová a Viera Jamrišková. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje voľbu overovateľov zápisnice. 

za: 103 proti: 0 zdržali sa: 2 

Uznesenie č. 7 bolo prijaté. 

Za zapisovateľov boli navrhnutí – Blanka Malichová a Vladimír Rusnák. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje voľbu zapisovateľov. 

za: 103 proti: 0 zdržali sa: 2 

Uznesenie č. 8 bolo prijaté. 

Bod č. 6 

Predsedajúci Ján Dobšinský informoval, že jednotlivé správy sú publikované 

v Spravodajcovi SKCHJ za rok 2021, a preto navrhol, aby boli prednesené v skrátenej 

forme. 

a) Správu o činnosti SKCHJ predniesol predseda klubu, kde zhodnotil päťročné obdobie 

práce, zároveň poďakoval všetkým členom za spoluprácu. 
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Počas ostatného volebného obdobia sa zmenil štandard jazvečíka. Upustilo sa 

od váženia a veľkostný ráz a veľkostný limit jedinca sa určuje na základe merania 

obvodu hrudníka. Zároveň boli prehodnotené farby osrstenia a prípustné farebné 

vzory osrstenia jazvečíkov. Chovatelia by mali dobre poznať štandard, aby sa 

vyvarovali potomstva s nežiaducim sfarbením. 

Tajomník klubu Vladimír Rusnák zhodnotil činnosť Výboru SKCHJ, Chovateľskej 

rady a Dozornej rady. Zasadanie výboru prezenčne – 3x v roku 2021, zároveň 

stretnutia na kynologických akciách v priebehu roka, korešpondenčný spôsob 

hlasovania v roku 2021 – 30x, zo zasadaní a hlasovaní boli vyhotovené a publikované 

zápisnice. 

Vzhľadom k epidemiologickej situácii narástol počet žiadostí na párenie na výnimku 

a tým nápor na Chovateľskú radu a výbor. Podarilo sa v dostatočnom množstve 

zorganizovať skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov – 4x, skúšky v brlohárení – 3x 

a tým umožniť splniť podmienky pre zaradenie do chovu. Navyše boli zorganizované 

Medzinárodné lesné skúšky malých plemien, Memoriál Františka Vysloužila, 

Medzinárodné skúšky v brlohárení jazvečíkov. 

Naplánované klubové výstavy v roku 2021 boli uskutočnené až na novembrovú 

výstavu v Zlatých Moravciach, ktorá musela byť presunutá z dôvodu pandemickej 

situácie. Rovnako bolo umožnené záujemcom splniť podmienky pre zaradenie 

do chovu. 

Tajomník klubu poďakoval aktívnym členom za ich bezodplatnú prácu pre klub 

pri organizácii podujatí. 

b) Výsledky hospodárenia boli prednesené ekonómom klubu Martinom Nagyom. Prehľad 

hospodárenia a majetku klubu je uvedený v Spravodajcovi SKCHJ za rok 2021. 

Ekonóm poukázal na potrebu zakúpenia troch rozkladacích prístreškov v budúcom 

období za účelom využívania na exteriérové klubové akcie. 

c) Výcvikár klubu Radovan Babiak – ospravedlnený z rokovania konferencie 

zo zdravotných dôvodov. 

d) Matrikár klubu Martin Balkovský informoval o členskej základni SKCHJ: celkový 

počet členov 581, z toho zahraniční členovia – 53 CZ, 7 PL, 3 IT, 1 UA, 1 D. Informoval 

tiež o povinnosti uhrádzania členských poplatkov včas, najneskôr do 31.12. 

na nasledujúci kalendárny rok. 

Zároveň ako člen mandátovej komisie informoval, že podľa prezenčnej listiny je 

na Konferencii klubu prítomných 105 členov s hlasovacím právom („riadnych členov“) 

z celkového počtu 516 riadnych členov (ku dňu konania konferencie), čo predstavuje 

20,35 % riadnych členov, a teda konferencia je uznášaniaschopná. 

e) Poradcovia chovu pre jednotlivé plemená – Oliver Špitálsky, Marcela Fidrichová a Ján 

Dobšinský informovali o situácii v chove a ocenili, že sa nielen zvyšuje počet vrhov ale 

aj rozrastá chovateľská základňa o jedincov s výstavnými a pracovnými kvalitami. 

Poradca chovu Marcela Fidrichová zároveň apelovala na chovateľov, aby žiadosti 

o odporúčanie na párenie zasielali v dostatočnom časovom predstihu, nie až v čase 

hárania suky. 

f) Predseda Dozornej rady Ivan Ďuríček informoval, že pri kontrole hospodárenia 

vykonanej u ekonóma klubu neboli zistené žiadne pochybenia a zhodnotil činnosť 

Dozornej rady. 
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Konferencia berie na vedomie správy o činnosti SKCHJ, správu o výsledkoch 

hospodárenia, správu matrikára o členskej základni, správy jednotlivých poradcov 

chovu a správu Dozornej rady o výsledkoch kontroly a plnenia uznesení. 

Bod č. 7 

Boli odovzdané vyznamenania SPZ (Medaila sv. Huberta a strieborná medaila SPZ), 

udelené Odznaky vodiča jazvečíkov SKCHJ a vyhlásené výsledky súťaží Najlepší výstavný 

jazvečík za rok 2021 a Najlepší pracovný jazvečík za rok 2021. 

Medaila sv. Huberta – Miroslav Stanovský 

Strieborná medaila SPZ – Martin Kováč 

Strieborný Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ – Jozef Baláž, Ivan Pandula, Michal 

Matečný 

Najlepší výstavný jazvečík za rok 2021: 

1. miesto: AYRA KAMENNÉ MORIA – jazvečík hrubosrstý trpasličí 

2. miesto: PICOLLO TECKEL WILD ROSE – jazvečík hladkosrstý trpasličí 

3. miesto: AGATTA BIG MARLEY – jazvečík dlhosrstý štandardný 

Najlepší pracovný jazvečík za rok 2021: 

1. miesto: DUFFY KORYBAKO – jazvečík hrubosrstý štandardný 

2. miesto: BY MY FRIEND CELL HASAJA – jazvečík hrubosrstý králičí 

3. miesto: AYRA KAMENNÉ MORIA – jazvečík hrubosrstý trpasličí 

Konferencia berie na vedomie odovzdanie vyznamenaní SPZ, udelenie Odznakov 

vodiča jazvečíkov SKCHJ a vyhlásenie výsledkov súťaží Najlepší výstavný jazvečík 

za rok 2021 a najlepší pracovný jazvečík za rok 2021. 

Bod č. 9 

Predsedajúci Ján Dobšinský vyzval účastníkov k diskusii, do diskusie sa neprihlásil 

nikto.  

Návrh uznesenia: 

Hlasovaním bol ukončený bod programu Diskusia, rôzne bez diskusných 

príspevkov. 

za: 105 proti: 0 zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 9 bolo prijaté. 

Bod č. 10 

O 10.50 hod. bol overený počet prítomných členov, mandátová komisia potvrdila 105 

riadnych členov z celkového počtu 516 riadnych členov (ku dňu konania konferencie), 

čo predstavuje 20,35 % riadnych členov a konferencia je uznášaniaschopná, 

nadpolovičná väčšina potrebná na platnosť uznesenia je 53 hlasov.  
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Konferencia berie na vedomie správu mandátovej komisie, v ktorej bol deklarovaný 

počet riadnych členov 105 z celkového počtu 516 riadnych členov, čo predstavuje 

20,35 % riadnych členov, a konferencia je uznášaniaschopná, nadpolovičná 

väčšina hlasov potrebná na platnosť uznesenia je 53. 

Bola vyhlásená prestávka do 11.00 hod., počas prestávky mali členovia možnosť nahlásiť 

volebnej komisii kandidátov na volené funkcie. 

Bod č. 11 

Pred hlasovaním bol zistený stav prítomných členov, mandátová komisia potvrdila 105 

riadnych členov z celkového počtu 516 riadnych členov (ku dňu konania konferencie), 

čo predstavuje 20,35 % riadnych členov a konferencia je uznášaniaschopná. 

Predsedajúci Ján Dobšinský predniesol návrh k spôsobu voľby kandidátov na funkcie 

s nasledujúcim znením: „v prípade, že na funkciu bude navrhnutý iba jeden kandidát, 

voľby sa uskutočnia verejne, v prípade, že na funkciu budú navrhnutí minimálne dvaja 

kandidáti, voľby sa uskutočnia tajne – riadny člen napíše meno kandidáta na príslušný 

farebný lístok, ktorý odovzdá volebnej komisii“. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje návrh spôsobu voľby kandidátov na volené funkcie SKCHJ. 

za: 104 proti: 0 zdržali sa: 1 

Uznesenie č. 10 bolo prijaté. 

Volebná komisia predniesla návrhy kandidátov na funkciu predsedu SKCHJ –  Štefan 

Štefík, Vladimír Piskay, Ján Dobšinský a Vladimír Rusnák. Prvý traja s kandidatúrou 

súhlasili, Vladimír Rusnák kandidatúru neprijal. 

Návrh uznesenia: 

Do funkcie predsedu SKCHJ bol na základe výsledku hlasovania počtom 71 

platných hlasov zvolený Štefan Štefík. 

Uznesenie č. 11 bolo prijaté. 

Volebná komisia predniesla návrh kandidáta na funkciu tajomníka SKCHJ – Vladimír 

Rusnák. S kandidatúrou súhlasil. 

Návrh uznesenia: 

Do funkcie tajomníka SKCHJ bol verejným hlasovaním zvolený Vladimír Rusnák. 

za: 104 proti: 0 zdržali sa: 1 

Uznesenie č. 12 bolo prijaté. 

Voľba zostávajúcich členov výboru: Návrh kandidátov za členov Výboru SKCHJ – Martin 

Balkovský, Martin Nagy, Viera Jamrišková, Imrich Šimonič, Martin Kováč, Radovan 

Babiak, Martin Fik, Vladimír Piskay. 
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P. Maroš Drab predložil návrh, aby bol volený kandidát na každú funkciu vo Výbore 

SKCHJ samostatne. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia hlasovaním odsúhlasila návrh o spôsobe voľby zostávajúcich členov 

Výboru SKCHJ. 

za: 92  proti: 6 zdržali sa: 7 

Uznesenie č. 13 bolo prijaté. 

Volebná komisia predniesla návrhy kandidátov na funkciu hlavného poradcu chovu, 

ktorý je súčasne podpredsedom SKCHJ – Vladimír Piskay, Imrich Šimonič, Martin Fik. 

S kandidatúrou súhlasili. 

Návrh uznesenia: 

Do funkcie hlavného poradcu chovu, ktorý je súčasne podpredsedom SKCHJ bol 

na základe výsledku hlasovania počtom 64 platných hlasov zvolený Imrich 

Šimonič. 

Uznesenie č. 14 bolo prijaté. 

Volebná komisia predniesla návrh kandidáta na funkciu ekonóma SKCHJ – Martin 

Nagy. S kandidatúrou súhlasil. 

Návrh uznesenia: 

Do funkcie ekonóma SKCHJ bol verejným hlasovaním zvolený Martin Nagy. 

za: 103 proti: 0  zdržali sa: 2 

Uznesenie č. 15 bolo prijaté. 

Volebná komisia predniesla návrh na funkciu matrikára SKCHJ – Martin Balkovský. 

S kandidatúrou súhlasil. 

Návrh uznesenia: 

Do funkcie matrikára SKCHJ bol verejným hlasovaním zvolený Martin Balkovský. 

Za: 101 proti: 1 zdržali sa: 3 

Uznesenie č. 16 bolo prijaté. 

Volebná komisia predniesla návrhy kandidátov na funkciu výcvikára SKCHJ – Radovan 

Babiak a Martin Kováč. S kandidatúrou súhlasili. 

Návrh uznesenia: 

Do funkcie výcvikára SKCHJ bol na základe výsledku hlasovania počtom 65 

platných hlasov zvolený Martin Kováč. 

Uznesenie č. 17 bolo prijaté. 
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Volebná komisia predniesla návrhy kandidátov na funkciu tlačového referenta 

SKCHJ – Viera Jamrišková a Kateřina Prekopová. S kandidatúrou súhlasili. 

Návrh uznesenia: 

Do funkcie tlačového referenta SKCHJ bola na základe výsledku hlasovania počtom 

79 platných hlasov zvolená Viera Jamrišková. 

Uznesenie č. 18 bolo prijaté. 

Volebná komisia predniesla návrhy kandidátov na funkciu predsedu Dozornej 

rady – Pavol Brečka a Ivan Pandula. S kandidatúrou súhlasili. 

Návrh uznesenia: 

Do funkcie predsedu Dozornej rady bol na základe výsledku hlasovania počtom 60 

platných hlasov zvolený Ivan Pandula. 

Uznesenie č. 19 bolo prijaté. 

Bola vyhlásená prestávka 

O 13.30 hod. bol spočítaním overený počet prítomných riadnych členov. Mandátová 

komisia potvrdila 95 riadnych členov z celkového počtu 516 riadnych členov (ku dňu 

konania konferencie), čo predstavuje 18,41 % riadnych členov, a teda konferencia je 

uznášaniaschopná, nadpolovičná väčšina potrebná na platnosť uznesenia je 48 hlasov. 

Konferencia berie na vedomie správu mandátovej komisie, v ktorej bol deklarovaný 

počet riadnych členov 95 z celkového počtu 516 riadnych členov, čo predstavuje 

18,41 % riadnych členov, a konferencia je uznášaniaschopná, nadpolovičná 

väčšina hlasov potrebná na platnosť uznesenia je 48. 

Volebná komisia predniesla návrhy kandidátov za členov Dozornej rady – Pavol Brečka, 

Michal Matečný a Igor Málík. S kandidatúrou súhlasili. 

Návrh uznesenia: 

Za člena Dozornej rady bol zvolený na základe výsledku hlasovania počtom 70 

platných hlasov Michal Matečný a počtom 53 platných hlasov Pavol Brečka. 

Uznesenie č. 20 bolo prijaté. 

Volebná  komisia predniesla návrh kandidáta na funkciu predsedu Disciplinárnej 

komisie – Patrícia Jamrišková. S kandidatúrou súhlasila.  

Návrh uznesenia: 

Do funkcie predsedu Disciplinárnej komisie bola verejným hlasovaním zvolená 

Patrícia Jamrišková. 

za: 93  proti: 0 zdržali sa: 2 

Uznesenie č. 21 bolo prijaté. 
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Volebná komisia predniesla návrhy kandidátov za členov Disciplinárnej komisie – Martin 

Komada, Martin Matejka, Branislav Šucha a Peter Lakanda. S kandidatúrou súhlasili. 

Návrh uznesenia: 

Za členov Disciplinárnej komisie boli verejným hlasovaním zvolení Martin 

Komada, Martin Matejka, Branislav Šucha a Peter Lakanda en bloc. 

za: 92  proti: 0 zdržali sa: 3 

Uznesenie č. 22 bolo prijaté. 

Za zástupcov SKCHJ do Kynologickej Rady SPZ boli navrhnutí kandidáti: Štefan Štefík, 

Pavol Brečka, Imrich Šimonič, Vladimír Rusnák, Ján Dobšinský a Martin Nagy. 

S kandidatúrou súhlasili. 

Návrh uznesenia: 

Za zástupcu SKCHJ do Kynologickej rady SPZ bol v 1. kole volieb zvolený 

na základe výsledku hlasovania počtom 67 platných hlasov Štefan Štefík a počtom 

57 platných hlasov Imrich Šimonič. 

Uznesenie č. 23 bolo prijaté. 

Do 2. kola volieb postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov: 

Vladimír Rusnák (46 hlasov) a Martin Nagy (45 hlasov). Pred začiatkom hlasovania 

v 2. kole volieb sa Martin Nagy vzdal kandidatúry. 

Návrh uznesenia: 

Za zástupcu SKCHJ do Kynologickej rady SPZ bol v 2. kole volieb verejným 

hlasovaním zvolený Vladimír Rusnák. 

za: 94  proti: 0 zdržali sa: 1 

Uznesenie č. 24 bolo prijaté. 

Za zástupcu SKCHJ do medzinárodnej organizácie Welt Union Teckel („WUT“) boli 

navrhnutí kandidáti: Štefan Štefík a Ján Dobšinský. Štefan Štefík s kandidatúrou 

súhlasil, Ján Dobšinský sa kandidatúry vzdal. 

Návrh uznesenia: 

Za zástupcu SKCHJ do medzinárodnej organizácie WUT bol verejným hlasovaním 

zvolený Štefan Štefík. 

za: 92  proti: 1 zdržali sa: 2 

Uznesenie č. 25 bolo prijaté. 

Bod č. 12 

Volebná komisia predniesla výsledky volieb na volené funkcie SKCHJ na nasledujúce 

volebné obdobie: 

Výbor SKCHJ  Predseda – Štefan Štefík 

Tajomník – Vladimír Rusnák 
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Hlavný poradca chovu a podpredseda – Imrich Šimonič 

Ekonóm – Martin Nagy 

Matrikár – Martin Balkovský 

Výcvikár – Martin Kováč 

Tlačový referent – Viera Jamrišková 

Dozorná rada:  Predseda – Ivan Pandula 

Členovia – Pavol Brečka, Michal Matečný 

Disciplinárna komisia: Predseda – Patrícia Jamrišková 

Členovia – Martin Komada, Martin Matejka, Branislav Šucha, 

 Peter Lakanda 

Zástupcovia SKCHJ do Kynologickej rady SPZ – Štefan Štefík, Imrich Šimonič, Vladimír 

Rusnák 

Zástupca SKCHJ do medzinárodnej organizácie WUT – Štefan Štefík 

Návrh uznesenia: 

Konferencia berie na vedomie a potvrdzuje správu volebnej komisie o výsledku 

volieb na volebné funkcie SKCHJ. 

za: 95  proti: 0 zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 26 bolo prijaté. 

Bod č. 8 

Predsedajúci Ján Dobšinský a p. Vladimír Poljak informovali o problematike progresívnej 

retinálnej atrofie („PRA“) v populácii našich jazvečíkov. Predsedajúci oboznámil 

prítomných o prijatom návrhu Výboru klubu a tiež, že laboratórium VetGene poskytne 

zľavu v prípade, že člen prostredníctvom klubu požiada o vykonanie oboch testov PRA 

(cord 1 a cord 2). Prebehla širšia diskusia, do ktorej sa zapojilo viacero prítomných 

členov. Názory diskutujúcich na riešenie problematiky sa značne rozchádzali, a preto 

bol výsledkom návrh, aby sa hlasovalo, či konferencia chce prijať záväzné riešenie 

ohľadom problematiky PRA. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia schvaľuje prijatie záväzného riešenia ohľadom problematiky PRA. 

za: 4  proti: 83 zdržali sa: 8 

Uznesenie č. 27 nebolo prijaté. 

Konferencia poverila Výbor SKCHJ pripraviť návrhy riešenia prednesenej problematiky 

PRA. 

Návrh uznesenia: 

Konferencia poverila Výbor SKCHJ prípravou hlbšej analýzy v súvislosti s PRA 

pre odporúčanie postupu, ktorú predloží na najbližšej členskej schôdzi. 

za: 90  proti: 1 zdržali sa: 4 

Uznesenie č. 28 bolo prijaté. 
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Bod E. 13

N5'vrhovd komisia predniesla n5,vrh uznesenia. Znenie uznesenia je v prilohe d. 1
zapisnice z Konferencie slovensk6ho klubu chovatelov jazvedikov.

Nivrh uznesenia:

Konferencia schval'uje prednesenf' n6vrh uznesenia.

za: 94 proti: 1 zdrZalt sc-: 0
UZneSenle c=29 bolo priiat6.

Bod 6. 14

Predsedajuci JAn Dobsinsky odovzdal slovo zvolen6mu predsedovi Stefanovi Stefikovi,
ktory sa prihovoril udastnikom konferencie a podakoval svojmu predchodcovi JAnovi
DobSinskemt) za prAcu pre SKCHJ.

Sudasne bolo za dlhorodnu prAcu v SKCHJ udeiene ocenenie Zlatdplaketa Miroslavovi
Stanovskemu.

Predsedajuci J5'n DobSinsky podakoval vSetlrym pritomnym za udast a ukondil
zasadnutie Konferencie klubu.

ZipiS VyhOtOVili::Blanka l√ aliChOVa aヽ/1adilnir Rusnak

Prilohv:

e. 1 uznesenie z Konferencie slovenskeho klubu chovatelov jazvedlkov
e .2 Pozvdnka na Konferenciu Slovenskeho klubu chovatelov jazvedikov
e. 3 Prezendna listina

イ
~~

Predsedajuci:

Jdn DobSinslry

Overovatelia:

Jarmila Polakovidov6

Viera Jamri5kov5, あっ易Z″″…
/…

…………………・

Sオ rα′?α コ
`/11
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Príloha č. 1 

U Z N E S E N I E 

z Konferencie Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov, 

ktorá sa konala dňa 19. marca 2022 vo Zvolene 

Konferencia Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov („SKCHJ“): 

A) schvaľuje: 

1. Program Konferencie klubu s navrhnutou zmenou 

2. Voľbu pracovného predsedníctva v zložení: Ján Dobšinský, Martin Nagy, Ivan 

Ďuríček, Vladimír Rusnák 

3. Voľbu mandátovej komisie v zložení: Martin Balkovský, Roman Ragač, Ivan Pandula 

4. Voľbu volebnej a sčítacej komisie v zložení: Ivan Ďuríček, Martina Jamrišková, Peter 

Antalík 

5. Voľbu návrhovej komisie v zložení: Michal Matečný, Patrícia Jamrišková, Igor Málik 

6. Voľbu overovateľov zápisnice: Jarmila Polakovičová, Viera Jamrišková 

7. Voľbu zapisovateľov: Blanka Malichová, Vladimír Rusnák 

B) berie na vedomie: 

1. Rokovací a volebný poriadok Slovenského poľovníckeho zväzu („SPZ“) 

2. Správy publikované v Spravodajcovi SKCHJ za rok 2021 a prednesené na konferencii: 

a) Správa o činnosti SKCHJ 

b) Správa o výsledkoch hospodárenia 

c) Správa výcvikára 

d) Správa matrikára o členskej základni 

e) Správy jednotlivých poradcov chovu 

f) Správa Dozornej rady o výsledkoch kontroly a plnenia uznesení 

3. Odovzdanie vyznamenaní SPZ, udelenie Odznakov vodiča jazvečíkov SKCHJ 

a vyhlásenie výsledkov súťaží Najlepší výstavný jazvečík za rok 2021 a Najlepší 

pracovný jazvečík za rok 2021 

C) potvrdzuje: 

1. Spôsob voľby kandidátov na volené funkcie SKCHJ nasledovne: 

a) verejne – v prípade najviac 1 navrhnutého kandidáta 

b) tajne – v prípade viac ako 1 navrhnutého kandidáta 

2. Správu volebnej komisie o výsledkoch volieb na volené funkcie SKCHJ na nasledujúce 

volebné obdobie: 

Výbor SKCHJ:  Predseda – Štefan Štefík 

Tajomník – Vladimír Rusnák 

Hlavný poradca chovu a podpredseda – Imrich Šimonič 
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Ekonóm – Martin Nagy 

Matrikár – Martin Balkovský 

Výcvikár – Martin Kováč 

Tlačový referent – Viera Jamrišková 

Dozorná rada:  Predseda – Ivan Pandula 

Členovia – Pavol Brečka, Michal Matečný 

Disciplinárna komisia: Predseda – Patrícia Jamrišková 

Členovia – Martin Komada, Martin Matejka, Branislav Šucha, 

Peter Lakanda 

Zástupcovia SKCHJ do Kynologickej rady SPZ: Štefan Štefík, Imrich Šimonič, Vladimír 

Rusnák 

Zástupca SKCHJ do medzinárodnej organizácie Welt Unin Teckel: Štefan Štefík 

D) konštatuje, že: 

1. Konferencia klubu bola riadne a včas zvolaná Výborom SKCHJ 

2. Konferencia klubu sa riadila platnými Stanovami SKCHJ 

3. Podľa správy prednesenej mandátovou komisiou sa na konferencii zúčastnilo 105 

členov s platným hlasovacím právom („riadnych členov“) z celkového počtu 516 

riadnych členov (ku dňu konania konferencie), čo predstavuje 20,35 % riadnych 

členov, a teda konferencia bola uznášaniaschopná 

E) poveruje: 

1. Výbor SKCHJ pripraviť a predložiť hlbšiu analýzu v súvislosti s PRA pre odporúčanie 

postupu 

       Termín: najbližšia členská schôdza 

Zapísali vo Zvolene dňa 19.3.2022       Blanka Malichová a Vladimír Rusnák 

 


