
 1

Slovenský zváz chovateľov, Sekretariát RR, Krížna 44, Bratislava, ÚOK pre chov hydiny  
 
 
 
                                                     Zápisnica č. 1/2014  
 
             zo zasadnutia ÚOK pre chov hydiny zo dňa 8. 2. 2014 na SPU v Nitre   
 
Prítomní: páni Capek, Henžel, Hrnčár, Ing., PhD., Krajčír, Špaňúr. 
Ospravedlnený: pán Maruška  
 
Program: 
1. Otvorenie – p. Henžel 
2. Kontrola plnenia uznesení – RNDr. Bruteničová 
3. Informácia z rokovania P RR SZCH zo dňa 1. 2. 2014  
4. Volebný poriadok  
5. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny 
6. Úlohy na nové volebné obdobie  
7. Rôzne 
8. Ukončenie – p. Henžel 
 
1.  Zasadnutie komisie otvoril predseda pán Henžel.  
 
2.  Kontrola plnenia uznesení z 30. 11. 2013  
Uzn. č. 12, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21/2/2013 sú splnené a vzaté na vedomie. 
Uzn.č. 13/2/2013 – k plneniu informoval predseda komisie. Uznesenie týkajúce sa čerpania 
rozpočtu ÚOK pre chov hydiny za rok 2013 stále nie je v súlade so skutočnosťou . 
 
3.  Informácia z rokovania P RR SZCH zo dňa 1. 2. 2014  
Informáciu predložil predseda komisie. Komisie sa týka stále nedoriešená otázka údajného 
prečerpania rozpočtu. Dôvodom vykazovania prečerpania je faktúra vo výške 500 €, ktorá 
nepatrila do nákladov komisie a hlavne rozdiel medzi návrhom rozpočtu, ktorý do P RR 
SZCH v októbri 2012 predložila komisia a ktorý sa neskôr ukázal úplne odlišný oproti 
rozpočtu vedenému na sekretariáte. S konečnou platnosťou bude vec doriešená na RR SZCH 
22. marca 2014 pri predložení čerpania rozpočtu jednotlivých ÚOK za rok 2013.  
 
4.  Volebný poriadok  
Volebný poriadok, ktorý bol po poslednom zasadnutí rozoslaný ešte na pripomienkovanie 
členom ÚOK predložila tajomníčka. Komisia zapracovala navrhované úpravy a volebný 
poriadok vo finálnej podobe bude zverejnený na stránke szch. Tak ako v minulom volebnom 
období rešpektuje komisia voľbu na základe množstva získaných hlasov kandidáta 
a nezohľadňuje regionálne zastúpenie. Schválený bol aj „ Dotazník kandidáta „ do ÚOK. 
Prihlášky na kandidátku budú prijímané do 15. marca 2014. V zmysle volebného poriadku 
môže kandidátov do novej ÚOK navrhnúť komisia odstupujúca. Členovia ako kandidátov 
oslovia pánov Žuffu, Ivaneckého a Ing. Mozdíka. 
 
5.  Celoslovenský aktív chovateľov hydiny sa uskutoční 5. apríla 2014 v Hoteli – Plus, 
Bulharská 72, Bratislava. Pozvánky budú zaslané členom ÚOK, OV SZCH na vydelegovanie 
zástupcov odbornosti na aktív, posudzovateľom hydiny,  delegátom z chovateľských klubov 
a kandidátom do ÚOK nahlásených do stanoveného termínu.  
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Program celoslovenského aktívu.  
1. Otvorenie, organizačné pokyny  –  p. Henžel 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Voľba mandátovej,  volebnej a návrhovej komisie 
4.  Schválenie programu aktívu a volebného poriadku  
5. Správa o činnosti ÚOK pre chov vodnej a hrabavej hydiny za volebné obdobie 2010 – 

2014 – p. Henžel, p. Špaňúr  
6. Správa mandátovej komisie 
7. Diskusia, rôzne – informácie o navrhovaných zmenách v Stanovách SZCH a. i 
8. Predstavenie kandidátov do ÚOK  na nové volebné obdobie 2014 - 2018 
9. Voľba predsedu zboru posudzovateľov  
10. Voľba členov ÚOK pre chov vodnej a hrabavej hydiny  
11. Správa mandátovej a volebnej komisie – výsledky volieb 
12. Prestávka – počas nej voľba predsedu a podpredsedu ÚOK novozvolenou komisiou 
13. Voľba delegátov na XI. Zjazd SZCH /navrhuje novozvolená ÚOK/ 
14. Správa návrhovej komisie – schválenie prijatých uznesení 
15. Ukončenie – predseda novozvolenej ÚOK pre chov hydiny   

Školenie posudzovateľov pôvodne plánované spolu s aktívom sa prekladá na iný termín. 
Dôvodom je, že rozpočet do Zjazdu uvažuje len so zasadnutiami komisií a aktívmi. Školenia 
sa môžu uskutočniť iba v priebehu dňa  konania aktívu, teda iba jednodňové.  
 
6.  Úlohy na nové volebné obdobie  2014 – 2018. – komisia doporučuje v novom volebnom 
období venovať pozornosť nižšieuvedeným úlohám. 

1. V súlade so Stanovami zabezpečovať cielavedomú plemenitbu zvierat, zvyšovať 
úroveň už chovaných plemien hydiny s dôrazom na naše národné plemená. 
Podporovať nové plemená dovezené zo zahraničia a poskytovať potrebné štandardy. 
Propagovať a zabezpečovať uznávanie kontrolovaných chovov hydiny a zasadiť sa 
o ich podporu. Presadiť  finančné podporovanie  národných  plemien  hydiny . 

2. Usmerňovať odbornú chovateľskú činnosť v odbore informáciami poskytovanými pre 
ZO SZCH a chovateľské hydinárske kluby 

3. Prostredníctvom zástupcu SZCH v Európskom chovateľskom zväze / EE / získavať 
aktuálne informácie o novinkách a dianí v odbore chovu čistokrvnej hydiny 
v zahraničí a členských štátoch EE a  sprostredkovať ich členskej základni 

4. Dopracovať a vydať Vzorník plemien hydiny, sledovať aktualizácie jednotlivých 
štandardov 

5. Zabezpečovať zvyšovanie vzdelannosti a odbornosti posudzovateľov hydiny 
pravidelne poriadanými školeniami a kvalitnými prednáškami a novinkami 

6. Ukončiť cyklus školenia adeptov na posudzovateľov hydiny a doplniť nimi zbor 
posudzovateľov hydiny 

7. Zabezpečiť hodnotiteľské skúšky v spolupráci s Plemenárskymi službami pre už 
vyškolených posudzovateľov 

8. V prípade záujmu o vyškolenie otvoriť nový cyklus školenia pre adeptov na 
posudzovateľov hydiny, podľa potreby aktualizovať platnú učebnú osnovu 
a zabezpečiť odborných lektorov. 

9. Spolupracovať s chovateľskými klubmi, aktivizovať ich činnosť a prizývať ich na 
zasadnutia. Prehodnotiť a ukončiť činnosť nefunkčných klubov a podporovať vznik 
nových 

10. Zabezpečovať v zmysle platných Smerníc uznávacie konania pre liahne SZCH 
11. Viesť podklady k plemenárskej evidencii  
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12. Každoročne v zmysle Zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat 
vypracovať a predložiť na MPaRV SR správu o činnosti uznanej chovateľskej 
organizácie 

13. Podieľať sa na organizácii Celoštátnej výstavy mladej hydiny a Celoštátnej výstavy 
zvierat 

14. Rokovať so zástupcami odbornosti ČSCH, zjednotiť a dohodnúť obojstranne 
akceptovaný spôsob posudzovania hydiny  v prípade schválenia striedavého 
poriadania Celoštátnych výstav v Čechách a na Slovensku 

15. Informovať o aktuálnom dianí v odbore prostredníctvom odborných príspevkov 
zverejňovaných na stránke szch a v chovateľskej tlači  

16. Spolupracovať s ÚOK pre mládež pri príprave a zabezpečení Vedomostných súťaží 
mladých chovateľov  

17. Sledovať a podľa potreby aktualizovať  tlačivá hydinárskej odbornosti.  
 
7.   Rôzne 

• P RR SZCH schválilo ZPC na školenie posudzovateľov hydiny poriadané ČSCH 
v termíne 15. – 16. 2. 2014 v obci Prušánky u Hodonína pre troch zástupcov 
posudzovateľského zboru. Zúčastnia sa páni Špaňúr, Henžel, Krajčír 

• Na Zväz – ÚOK pre chov hydiny, bola doručená správa z VÚŽV Nitra – Lužianky, 
čiastková úloha „ Tvorba, udržanie a monitoring živočíšnych genetických zdrojov 
sliepok a prepelíc autorov Ing.Hanusová, PhD. a kol. Cieľom projektu je poukázať na 
aktuálny stav problematiky zachovania genofondu kúr a prepelíc a informovať okrem 
iného o práci chovateľov organizovaných pod SZCH 

• Predseda zboru posudzovateľov p. Špaňúr predložil kompletné hodnotenie hydiny 
vystavenej na XVI. CV zvierat 2013, zverejnené bude na stránke szch 

• tajomníčka spracovala a v rámci Zmluvy o spolupráci na Výskumný ústav živočíšnej 
výroby Nitra – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, zaslala aktuálne 
vyplnené dotazníky a údaje o plemenách kúr, husí a kačíc za chovy SZCH 

• počas zasadnutia komisie sa súčasne konalo školenie adeptov na posudzovateľov 
hydiny, na ktorom prednášali odborní lektori – páni Špaňúr, Raninec, Henžel, Hrnčár 
a Krajčír 

• protokoly z uznávacích konaní sa sústreďujú na S RR SZCH  
 
8.   Zasadnutie ukončil predseda komisie pán Henžel a všetkým prítomným poďakoval za 
prácu pre chovateľský odbor počas volebného obdobia 2010 – 2014. 
Uznesenia prijaté na zasadnutí dňa 8. 2. 2014  
 
Uzn.č. 1/1/2014 – Komisia berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
Uzn.č. 2/1/2014 – Komisia berie na vedomie informáciu z P RR SZCH zo dňa 1. 2. 2014 
Uzn.č. 3/1/2014 – Komisia berie na vedomie a schvaľuje Volebný poriadok a Dotazník 
kandidáta do ÚOK pre chov hydiny. Ukladá tajomníčke zabezpečiť zverejnenie dokumentov 
na stránke SZCH 
Uzn.č. 4/1/2014 – Komisia berie na vedomie a schvaľuje kandidátov do ÚOK pre chov 
hydiny.  
Uzn.č. 5/1/2014 – Komisia schvaľuje program volebného aktívu, ktorý sa uskutoční 5. 4. 
2014 v Hoteli Plus Bratislava.  
Uzn.č. 6/1/2014 – Komisia berie na vedomie a odporúča pre ďaľšie volebné obdobie úlohy 
pre roky 2014 – 2018  
 
Zapísala: RNDr.Bruteničová                                                     Náklady: 119, 71 € 
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