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ZÁPISNICA 

ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA VÝBORU KLUBU A CHOVATEĽSKEJ RADY 

Miesto konania:  Lednické Rovne  

Dátum konania:  14.05.2022 

Prítomní:  za Výbor klubu: Š. Štefík, I. Šimonič, M. Nagy, V. Jamrišková 

za Chovateľskú radu: I. Šimonič, J. Dobšinský, M. Fidrichová, O. Špitálsky, 

M. Jamrišková, P. Jamrišková, J. Halás 

Ospravedlnení: za Výbor klubu: V. Rusnák, M. Balkovský, M. Kováč 

   za Dozornú radu: I. Pandula, M. Matečný, P. Brečka 

Program: 

1. Privítanie prítomných, účel spoločného zasadania Výboru klubu a Chovateľskej rady 

2. Kontrola plnenia úloh 

3. Zhodnotenie Špeciálnej výstavy jazvečíkov, konanej 14.05.2022, Lednické Rovne, návrhy 

a odporúčania na skvalitnenie výstavných akcií konaných v SKCHJ (p. Jakub Halás) 

4. Výstavy (p. Jakub Halás) 

 Stav prípravy, doplnenie potrebných informácií (rozhodcovia, miesta konania, zodpovedných 

osôb, atď.) 

 Veľký Šariš 23.07.2022 

 Sielnica 30.07.2022 

 Láb/Malacky 20.08.2022 

 Zlaté Moravce 26.11.2022 

5. Výcvikové akcie (p. Martin Kováč) 

 Medzinárodné skúšky v brlohárení a Memoriál Františka Vysloužila 06. až 07.08.2022 miesto 

konania? 

 Vyhodnocovanie súťaže Najlepší pracovný jazvečík, zodpovedný? 

 Návrh na usporiadanie ďalších (štvrtých) SHOJ 

 Plán konania, upresnenie atď. pre ďalšie pracovné skúšky 

 Informácia o uskutočnených pracovných skúškach, odporúčania a návrhy 

6. Stav v preberaní klubovej WEB stránky (p. Viera Jamrišková) 

7. Vyhodnotenie aktivity čestných (neplatiacich členské) členov SKCHJ (p. Martin Balkovský) 

8. Oslavy 30-tého výročia založenia SKCHJ 

 Návrhy a spôsob riešenia 

9. Správa z konania VII. Konferencie kynologickej rady SPZ (p. Štefan Štefík) 

10. Rôzne 

11. Diskusia, návrhy na skvalitnenie činnosti Výboru klubu a klubu 

12. Zosumarizovanie stanovených úloh 

Priebeh zasadnutia: 

K bodu č. 1: Privítanie prítomných, účel spoločného zasadania Výboru klubu a Chovateľskej rady 

 Zasadnutie Výboru klubu a Chovateľskej rady otvoril predseda klubu Š. Štefík, ktorý privítal 

všetkých prítomných a následne zasadnutie viedol. Na zasadnutí Výboru klubu sa zúčastnili 

4 členovia Výboru klubu (3 sa ospravedlnili) a všetci členovia Chovateľskej rady. Zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 
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 Predseda klubu poveril V. Jamriškovú vypracovaním zápisnice z tohto zasadnutia. 

 Predseda klubu skonštatoval, že zvolanie spoločného zasadnutia Výboru klubu a Chovateľskej rady 

po výstave nebolo šťastné rozhodnutie, nakoľko sú členovia po celodennej práci unavení 

a rozhodol, že zasadnutia Výboru klubu a Chovateľskej rady už nebudú konané po takýchto 

podujatiach. 

K bodu č. 2: Kontrola plnenia úloh 

 Predseda klubu predniesol a zhodnotil, že všetky úlohy z prvého zasadnutia Výboru klubu 

konaného dňa 30.03.2022 v Senci boli splnené. 

 Pri kontrole zápisnice – bodu 4. bolo zistené, že nie je určená zodpovedná osoba za vyhodnocovanie 

súťaže „Najlepší pracovný jazvečík za rok ....“. V. Jamrišková navrhla, aby osobou zodpovednou 

za túto súťaž bol, ako doteraz, J. Dobšinský, ktorý s návrhom súhlasil. 

Výbor klubu hlasoval o prednesenom návrhu s týmto výsledkom: 

Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Predseda klubu konštatoval, že Výbor klubu prijal uznesenie v nasledujúcom znení: 

Výbor klubu určuje za osobu zodpovednú za vyhodnocovanie súťaže „Najlepší pracovný jazvečík 

za rok ....“ J. Dobšinského. 

 V rámci tohto bodu programu predniesol predseda klubu požiadavku I. Šimoniča na organizáciu 

skúšok hlasitosti a odvahy jazvečíkov (SHOJ) nad rámec schváleného plánu z dôvodu veľkého 

záujmu členov klubu o tieto skúšky. I. Šimonič informoval o možnosti konania skúšok SHOJ 

v okrese Senec dňa 05.06.2022 (nedeľa). 

Predseda predniesol nasledujúci návrh na konanie SHOJ: 

Miesto konania: okres Senec 

Dátum konania: 05.06.2022 

Osoba zodpovedná za organizáciu: M. Kováč, ktorý do 17.05.2022 vypracuje propozície 

Návrh rozhodcov: J. Mikuláš, M. Kováč, M. Folťan 

Pomocný personál: M. Nagy, O. Špitálsky  

Výbor klubu hlasoval o prednesenom návrhu s týmto výsledkom: 

Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Predseda klubu konštatoval, že Výbor klubu prijal vyššie uvedený návrh na konanie SHOJ. 

 Predseda klubu otvoril tému týkajúcu sa prípravy a pripomienkovania zápisníc zo zasadnutia 

Výboru klubu. Prebehla diskusia, pričom téma zápisníc sa neuzavrela a bude riešená na inom 

zasadnutí Výboru klubu. 

 M. Fidrichová otvorila otázku klubovej e-mailovej schránky chov@jazvecik.sk. M. Jamrišková 

informovala, že klub má zriadených 5 e-mailových schránok, ktoré sú presmerované 

na zodpovedné osoby a upozornila, že niektoré zodpovedné osoby sa po voľbách zmenili. 

Predseda klubu poveril M. Jamriškovú úlohou zabezpečiť presmerovanie na nové zodpovedné 

osoby. 

 Predseda klubu podal informáciu v súvislosti s hmotným majetkom SKCHJ, konkrétne: 

M. Nagy zabezpečil 3 nové stany, 

mailto:chov@jazvecik.sk
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V. Rusnák zabezpečil 10 nových očíslovaných klubových pečiatok – rozdelenie pečiatok podľa 

čísiel: 1 – Š. Štefík, 2 – V. Rusnák, 3 – I. Šimonič, 4 – M. Nagy, 5 – M. Balkovský, 6 – M. Kováč, 

7 – V. Jamrišková, 8 – J. Dobšinský, 9 – M. Fidrichová, 10 – O. Špitálsky,  

J. Halás prebral od M. Nagya 1 výstavný stôl a od M. Fidrichovej 2 výstavné stoly a váhu, 

J. Dobšinský zapožičal SKCHJ klubovú zástavu. 

M. Jamrišková navrhla vedenie evidencie hmotného majetku SKCHJ elektronicky v zdieľanom 

súbore. M. Nagy uviedol, že inventarizáciu majetku má pripravenú a vie ju spísať do pripraveného 

súboru. 

Predseda klubu poveril M. Jamriškovú úlohou vytvoriť zdieľaný súbor a M. Nagya doplniť 

do súboru údaje. 

K bodu č. 3: Zhodnotenie Špeciálnej výstavy jazvečíkov, konanej 14.05.2022, Lednické Rovne, návrhy 

a odporúčania na skvalitnenie výstavných akcií konaných v SKCHJ (p. Jakub Halás) 

 Predseda klubu poďakoval všetkým prítomným za účasť na výstave a pomoc s jej organizáciou. 

Jednotliví členovia vzniesli pripomienky a návrhy na organizačné zlepšenie výstavy. J. Halás sa 

poďakoval za konštruktívne návrhy. 

 M. Fidrichová predostrela návrh na zvýšenie počtu rozhodcov v prípade väčšieho počtu 

prihlásených psov na výstavu tak, aby na 1 rozhodcu pripadalo cca 50 psov.  

Výbor klubu hlasoval o prednesenom návrhu s týmto výsledkom: 

Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Predseda klubu konštatoval, že Výbor klubu prijal vyššie uvedený návrh. 

 M. Fidrichová vzniesla pripomienku na prehodnotenie výšky cestovného refundovaného klubom 

pri použití vlastného motorového vozidla vzhľadom na zvýšenie nákladov na pohonné hmoty 

v poslednom období. 

Predseda klubu poveril M. Nagya úlohou vypracovať prepočet cestovných náhrad. 

 Predseda klubu sa informoval o stave predaja klubových tričiek počas výstavy. 

K bodu č. 4: Výstavy (p. Jakub Halás) 

 Špeciálna výstava jazvečíkov Veľký Šariš, 23.07.2022 

Po krátkej diskusii k plánovanej výstave a výberu do chovu boli prednesené nasledujúce návrhy: 

Návrh rozhodcov na výstavu: J. Zembjak, M. Stanovský 

Návrh členov komisie na výber do chovu: J. Dobšinský, M. Balkovský, tretí člen navrhnutý nebol 

Výbor klubu hlasoval o prednesených návrhoch spoločne s týmto výsledkom: 

Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Predseda klubu konštatoval, že Výbor klubu prijal vyššie uvedené návrhy ohľadom výstavy a výberu 

do chovu vo Veľkom Šariši.  

 Špeciálna výstava jazvečíkov Sielnica, 30.07.2022 

Po krátkej diskusii k plánovanej výstave a výberu do chovu boli prednesené nasledujúce návrhy: 

Návrh rozhodcov na výstavu: F. Homola, L. Voláriková/Ľ. Fintorová (alternatíva za L. Volárikovú) 

Návrh členov komisie na výber do chovu: M. Fidrichová, O. Špitálsky, V. Jamrišková 
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Výbor klubu hlasoval o prednesených návrhoch spoločne s týmto výsledkom: 

Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Predseda klubu konštatoval, že Výbor klubu prijal vyššie uvedené návrhy ohľadom výstavy a výberu 

do chovu v Sielnici. 

Po tomto bode programu sa I. Šimonič ospravedlnil pre neodkladné povinnosti a odišiel zo spoločného 

zasadnutia Výboru klubu a Chovateľskej rady. Po jeho odchode Výbor klubu nebol uznášaniaschopný, 

predseda klubu sa poďakoval prítomným a spoločné zasadnutie ukončil. 

Prílohy: 

1. Pozvánka na spoločné zasadnutie 

2. Prezenčná listina 

V Bratislave dňa 17.05.2022             Zapísala V. Jamrišková – tlačový referent 



SKCHJ 

 

Pozvánka na spoločné zasadnutie Výboru SKCHJ a chovateľskej rady  

v Lednické Rovne 14.5.2022. 

 

Komu: Členom výboru SKCHJ, predsedovi Dozornej rady SKCHJ, resp. zástupcovi a Členom 

Chovateľskej rady SKCHJ. 

 

Pozývam Vás na spoločné zasadanie Výboru SKCHJ a Chovateľskej rady SKCHJ , ktoré sa bude 

konať v sobotu 14.5.2022 o cca 16:30 hod po ukončení Špeciálne výstavy jazvečíkov, konanej 

v Lednické Rovne.  

Všetkých pozývam aj na účasť na Špeciálnej výstave jazvečíkov. 

Prosím o vaše prípadné návrhy na program tejto schôdze, zaslať najneskôr do utorka 10.5.2022 na 

adresu tajomníka klubu pána Vladimíra Rusnáka. Po ich zapracovaní, bude Vám zaslaný navrhovaný 

program spoločnej schôdze. 

Vážení členovia výboru,  znovu pripomínam, za účelom zrýchlenia našej spoločnej práce,  prosím o 

písomné spracovanie Vašich informácii, doporučení a návrhov, či už ide o vlastnú činnosť, alebo 

akúkoľvek činnosť v rámci klubu aj s prípadným návrhom uznesenia.  

Teším sa na vzájomné stretnutie. 

 

Štefan Štefík 

 

 

 


