
                    
                        Slovenský klub chovateľov jazvečíkov 
                            Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

 

 
 
 

                                                   POZVÁNKA 
na výcvikový víkend s jazvečíkmi 

                                           

ktorý organizuje Slovenský klub chovateľov jazvečíkov v spolupráci s farmou 

Gazdovský Dvor Branovo 

v dňoch 6.-7.5.2023 

so zameraním na výcvik psov na farbiarske skúšky malých plemien (FSMP), 

farbiarske skúšky duričov (FD) a brlohárenie (BL). 

Výcvikový víkend je určený pre začínajúcich a neskúsených majiteľov 

jazvečíkov, ktorí nemajú možnosť výcviku v revíroch. 
 

Program: 

 

Sobota 6.5.2023 

 

09.00 – 09.30 hod     zraz na farme Gazdovský Dvor Branovo a prezentácia účastníkov  

 

09.30 – 11.30 hod     praktické ukážky v revíri k FSMP, praktické zakladanie stôp.      

 

11.30 – 12.30 hod     prestávka  

 

12.30 – 16.00 hod     výklad skúšobného poriadku pre FSMP 

 

16.00 – 19.00 hod     práce na založených stopách. 

 

19.30                         spoločenské posedenie s diskusiou v Penzióne Žitava 

 

Nedeľa 7.5.2023 

 

07.00 – 08.00 hod     raňajky v Penzióne Žitava 

 

08.30 – 10.30 hod     praktické ukážky v revíri k FD, praktické zakladanie stôp.      

 

10.30 – 12.30 hod     výklad skúšobného poriadku  pre FD  

 

12.30 – 14.30 hod     práce na založených stopách 

 

14.30 – 18.00 hod     začíname brloháriť na umelom brlohu s výkladom skúšobného poriadku pre BL 

 

18.00                         ukončenie výcvikového víkendu s jazvečíkmi                     

 

 



Účasť na výcvikovom dni s jazvečíkmi: 

Výcvikový víkend je určený pre začínajúcich a neskúsených majiteľov jazvečíkov, ktorí nemajú 

možnosť výcviku v poľovníckom revíri a majú záujem pracovať so svojím jazvečíkom. Minimálny 

počet zúčastnených jezvečíkov na výcvikovom dni je 10, maximálne ich však môže byť 15. 

Ubytovanie bude zabezpečené v Penzióne Žitava v Dvoroch nad Žitavou www.penzionzitava.sk , 

poplatok za ubytovanie si každý účastník hradí sám. Výcvikový víkend sa koná v prostredí vhodnom 

aj pre rodiny, farma Gazdovský Dvor v Branove ponúka atrakcie ako sú jazda na koni, jazda 

hypobusom prípadne ukážky domácich zvierat. Takisto je možnosť zakúpiť si výrobky z vlastnej 

produkcie farmy v rámci ich predaja z dvora www.gazdovskydvorbranovo.sk 

    

Poplatky: 

 

Účastnícky poplatok pre členov SKCHJ je 20,-€. 

Účastnícky poplatok pre nečlenov SKCHJ je 40,-€. 

Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť po oznámení o prijatí na bankový účet SKCHJ, najneskôr do 

28.4.2023, na číslo účtu: 0031242176/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN: SK04 0900 0000 0000 3124 2176 

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť VVBRACOVO + meno a priezvisko majiteľa psa! 

 

Prihlášky: 

 

Prihlášky je potrebné zasielať výlučne elektronicky na adresu sraneckeboriny@gmail.com  

Uzávierka prihlášok je 23.4.2023. Každý prihlásený bude o prijatí resp. neprijatí spätne informovaný. 

 

                                                                                                

                                                                                                                      Tešíme sa na Vašu účasť! 

                                                                                                                               Výbor SKCHJ 

   

    

http://www.penzionzitava.sk/
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mailto:sraneckeboriny@gmail.com

