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Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, Bratislava, ÚOK pre chov oviec a kôz 
 
 
                                                           Zápisnica č. 3/2013 
zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec a kôz, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2013 v Bratislave    
 
Prítomní:  Ing. P. Bernát, Ing. J. Dubravská, PhD.,  Mgr. A. Hamerlíková,  Ing. Š. Hamerlík,   
RNDr. Bruteničová,  
Ospravedlnená: Ing. Mularčíková 
 
Program:  
1. Otvorenie  
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Zhodnotenie NT 2013  
4. XVI. CVZ a III. Slovenské trhy - informácia 
5. Príprava XI. Zjazdu, voľby 
6. Aktív UOK 2014 
7. Nákupné trhy 2014 
8. Rôzne 
9. Diskusia a záver 
 
1.   Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie Ing. J. Dubravská, PhD. 
Program bol bez pripomienok schválený. 
 
2.   Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia zo dňa 23.8.2013 vykonala tajomníčka komisie. 
Uznesenie č.10/2/2013 – nesplnené z časových dôvodov, uznesenie pokračuje, termín 
stretnutia preložený na 18. alebo 25. januára 2014 v Bratislave. Pripomienky k bonitačnému 
kľúču boli už zo strany SZCH zaslané. Uznesenie č.11/2/2013 – termín celoslovenského 
volebného aktívu navrhnutý na 8. alebo 15. marca 2014 vo Vrútkach, penzión Linda, 
tajomníčka komisie zistí možnosti, Uzn.12/2/2013 splnené, vyhodnotenie NT 2013 pripravené 
do bodu č.3, Uznesenie č. 13/2/2013 – splnené, trh preložený na základe požiadavky Ing. M. 
Mularčíkovej.  
 
3.  Zhodnotenie NT 2013 predložila Ing. Dubravská, PhD. V roku 2013 sa postupne 
uskutočnili: 23. augusta 2013 počas výstavy Agrokomplex v Nitre v pavilóne SZCH pod 
názvom  I. ročník Memoriálu doc. Ing. Egona Gyarmathyho, CSc. Predvedených bolo 9 
capkov troch plemien  BKK, ANK, HK od troch chovateľov.  
Druhý nákupný trh bol organizovaný  6. septembra 2013 v Dobrej Nive,  predvedení boli 3 
capkovia od jedného chovateľa, plemeno BKK.  
Tretí nákupný trh bol preložený z pôvodného termínu na 11. októbra 2013, uskutočnil sa 
v Záborskom pri Prešove,  predvedení boli 4 capkovia od troch chovateľov, plemeno BKK. 
U vybraných plemenných capkov boli náhodne vykonané DNA testy (okrem NT 
v Záborskom pri Prešove). Zistená bola nezrovnalosť u zvierat predvedených v Dobrej Nive. 
V roku 2014 budú nákupné trhy organizované v Nitre počas výstavy Agrokomplex v piatok 
22.8.2014, v Selciach u p. Molčanovej a pravdepodobne v Kamenici. Termíny budú  
spresnené. V súvislosti s výsledkami testov paternity budú u chovateľa s nezrovnalosťami v 
roku 2014 pri účasti na NT požadované testy na prihlásené  a predvádzané capky  na vlastné  
náklady, v opačnom prípade nebude môcť chovateľ predvádzať zvieratá. Celá udalosť má 
negatívny dopad na dôveru  kontrolných dôverníkov SZCH, ako aj chovateľov a spochybňuje 
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to ich činnosť. Ing. Bernát ako člen Výberovej komisie pre chov oviec a kôz pri MPRV SR, 
informoval o stanovisku jej členov a kritike, ktorá sa na SZCH zniesla.  
 
4. XVI. CVZ a III. Slovenské trhy – o uskutočnených podujatiach informovala Ing. 
Dubravská, PhD. Výstava sa uskutočnila 23. – 24. 11. 2013 na výstavisku AX Nitra. Tradičné 
výstavné expozície hydiny, holubov a králikov boli doplnené o propagačné ukážky chovaných 
zvierat každej odbornosti, ktorá bola sústredená v samostatnom pavilóne A. Počas výstavy sa 
uskutočnila burza zvierat a  chovateľských potrieb. Slávnostné otvorenie podujatia bolo 
24.11.2013 v pavilóne Ml za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od 
10.00 hod.  
 
5.   Príprava XI. Zjazdu, voľby – informáciu predložila Ing. Dubravská, PhD. Zjazd sa na 
základe rozhodnutia RR SZCH uskutoční ako jednodňový 3. mája 2014 v hoteli LUX, Banská 
Bystrica. Na jeho prípravu boli zostavené komisie – Zjazdová a Komisia pre prípravu Stanov 
SZCH. Pred konaním Zjazdu sa konajú volebné aktívy jednotlivých odborností. Schválený 
bol časový harmonogram - 1. výročné členské schôdze ZO SZCH sa uskutočnia do 31.1.2014 
2. oblastné konferencie OV SZCH a výročné členské schôdze klubov - do 28.2.2014 
3. volebné aktívy odborností -  do 12.4.2014  Návrh Stanov predložených  na schválenie 
Zjazdu bude do 31. 1. 2014 zverejnený na stránke SZCH za účelom pripomienkovania.  
 
6. Aktív ÚOK pre chov oviec a kôz 2014 – o jeho zabezpečení informovala RNDr. 
Bruteničová. Aktív sa uskutoční vo Vrútkach, v penzióne Linda 8. alebo 15. marca 2014. 
Pozvaní budú kontrolní dôverníci SZCH a zástupcovia OV SZCH pre odbornosť ovce – kozy, 
pokiaľ ich OV SZCH po oblastných konferenciách nahlásia na S RR SZCH. Program, ktorý 
musí obsahovať najmä Správu o činnosti komisie za volebné obdobie 2010 – 2014, bude 
spresnený na najbližšom zasadnutí. Návrh  volebného poriadku vychádzajúci z roku 2010 
rozošle tajomníčka komisie členom na prípadné zmeny. Definitívne bude schválený na aktíve. 
Členovia súčasnej ÚOK automaticky kandidujú do novej komisie, pokiaľ sa nevyjadria inak. 
Po skončení aktívu navrhla komisia uskutočniť vzhľadom k prítomnosti dôverníkov ich 
pravidelné preškolenie. Toho sa zúčastnia aj momentálne školení záujemcovia, príp. noví, ale 
na aktív pozvaní nebudú. Navrhnuté bolo ústne aj písomné preskúšanie dôverníkov. Testy 
pripraví predsedníčka zboru posudzovateľov.  
 
 7. NT 2014. Ako bolo prerokované v bode č. 3, uskutočnia sa postupne tri nákupné trhy na 
plemenné capky,  v Nitre  - 22. 8.2014 – Výstavisko Agrokomplex,  v Selciach -  12.9.2014 
u pani Molčanovej  a v Kamenici u p. Angeloviča (po dohode).  Otvorená je ešte možnosť 
usporiadať nákupný trh  u p. Čekanovej v Sabinove.  Ing. Hamerlík navrhol pri príležitosti NT 
v Nitre a II. ročníka Memoriálu doc. Ing. Gyarmathyho, CSc. zabezpečiť varenie guláša 
a ochutnávku. Opäť sa uskutoční súťaž syrov a mliečnych výrobkov, ich ohodnotenie 
odbornou komisiou a prípadne návštevníkmi Agrokomplexu. Predvedené budú všetky 
plemená capkov. Paternita sa bude robiť u ďalších chovateľov. V prípade pána Pavelku 
vzorky odoberie komisia a rozbor uhradí chovateľ. Cena testu pre  je cca 10 €. V súvislosti so 
zmätočnými katalógmi, keď  boli vydané dve odlišné verzie pre nákupný trh v Nitre považuje 
komisia za potrebné mať pár dní pred konaním trhu aspoň platnú  pracovnú verziu. Táto 
požiadavka bude nanesená na rokovaní so zástupcami PS SR, š.p.  
 
8.  Rôzne  

• spoločné rokovanie k bonitačnému kľúču sa plánuje v Bratislave na S RR SZCH  18. alebo 
25. januára 2014, termín stanoví po dohode s uvažovanými účastníkmi predsedníčka komisie. 
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Za SZCH budú pozvaní producenti plemenného materiálu (rodina Kováčová, Ing. Pajasová, 
Ing. Fazekaš) a všetci členovia ÚOK OK.  

• ZCHOK požiadal SZCH o identifikáciu konkrétnych chovov z Nitry, Topoľčian, Hanisky 
a Šindliara. Vzhľadom k neaktuálnosti chovov u prvých troch menoviek odporučila komisia 
ich zrušenie.   

• Na požiadanie SZCH boli MPRV SR v roku 2013 vystavené dekréty samostatných 
šľachtiteľských chovov BKK pre chovateľov – PhDr. Kozubová, Ing. Hamerlík, p. Jonáš,  p. 
Pavelka, Ing. Kováč, Ing. Mularčíková, p. Čekanová. Na uznanie šľachtiteľského chovu 
čakajú po podaní žiadosti o jeho uznanie u ANK chovatelia   Ing. Pajasová, Ing. Medek a Bc. 
Nagy. Doriešiť je potrebné vydanie dekrétu pre   p. Molčanovú v spolupráci s Ing. Rafajovou, 
PhD. o uznanie ŠCH musí požiadať p. A. Molčanová  Výberovú komisiu pre chov oviec a kôz 
pri MPRV SR. Záujemcovia o získanie štatútu   Šľachtiteľského chovu majú dve možnosti – 
výkon kontroly úžitkovosti plemenárskymi pracovníkmi alebo kontrolnými dôverníkmi 
SZCH. Komisia navrhuje, aby každý záujemca o kontrolu uhradil na účet SZCH zálohu  cca 
60 € a z tej boli hradené náklady dôverníkov. Musí sa vypracovať Zmluva medzi dôverníkom, 
chovateľom a SZCH o výkone KÚ, na základe ktorej bude dôverník vyplácaný. Toto môže 
viesť k poklesu výkonu kontroly úžitkovosti  najmä v malých chovoch. Sústrediť sa treba na 
kvalitu v KÚ zo strany dôverníkov, spochybňuje sa váženie mlieka, niektoré odbery neboli 
vykonané v dostatočnom počte minimálne 5 odberov. Rozbor vzoriek je hradený SZCH 
a pokiaľ nebudú dodané v potrebnom počte, bude úhrada vzoriek vykonaná  chovateľom.  

• na zasadnutí RR SZCH 26. 10. 2013 boli prerokované aj návrhy rozpočtov jednotlivých 
komisií pre rok 2014, pre ÚOK OK bolo schválených 2500 € 

• Mgr. Hamerlíková upozornila na  kozy, ktoré reprezentovali odbornosť počas CV zvierat 
v Nitre. Malo by tam byť meno chovateľa, vystavené kozy nespĺňali požiadavky na kvalitné 
zvieratá. Pavilón A bol výborne pripravený a zaujal návštevníkov.  

• Ing. Bernát informoval o nepríjemnom zasadnutí Výberovej komisie dňa 13. 11. 2013 
v Banskej Bystrici. Tu musel  pred prítomnými členmi počúvať kritiku na postupy 
kontrolných dôverníkov  SZCH, ktorí prihlasujú na NT zvieratá s iným pôvodom, ako je 
deklarovaný. Nepríjemnú situáciu spôsobil chovateľ, dôverník a organizátor trhu pán Pavelka. 
Nekorektné jednanie veľmi poškodzuje mienku o dôverníkoch pre chovy oviec a kôz SZCH.  

• Členovia komisie navrhujú uvažovať v roku 2014 vykonávať neohlásené návštevy v chovoch 
a sledovať odbery mlieka 

• Ing. Hamerlík vyčíslil náklady s odchovom plemenných capkov a informoval sa na možné 
dotácie. Predsedníčka komisie informovala o koncoročnej podpore chovateľov z ušetreného 
rozpočtu komisie pre rok 2013. Bude sa týkať chovateľov capov a baranov starších ako jeden 
rok a predvedené capky a baránky na NT v roku 2013. 

• predsedníčka komisie pripraví návrh zmluvy o vykonávaní KÚ a povinnostiach chovateľa. 
• predsedníčka komisie upozornila na povinné čipovanie zvierat v prípade vývozu do zahraničia 

 
9. Zasadnutie ukončila a za aktívnu účasť poďakovala prítomným predsedníčka komisie Ing. 
Dubravská, PhD. 
 
Uznesenia prijaté dňa 10. decembra 2013  
Uznesenie č. 14/3/2013 – Komisia schvaľuje predložený program rokovania a berie kontrolu 
plnenia uznesení na vedomie. 
Uznesenie č. 15/3/2013 – Komisia berie na vedomie vyhodnotenie NT na plemenných capkov 
2013 a poveruje predsedníčku komisie zverejniť hodnotenie. 
Uznesenie č. 16/3/2013 – Komisia berie na vedomie informáciu o príprave XI. Zjazdu 
a aktivitách, ktoré jeho zabezpečenie predchádzajú a o možnosti pripomienkovať navrhované 
Stanovy SZCH platné od r. 2014. 
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Uznesenie č. 17/3/2013 – Celoslovenský aktív spojený s voľbami odbornosti sa uskutoční 8. 
3.2014 v penzióne Linda, Vrútky. Program prerokuje a schváli ÚOK na svojom prvom 
zasadnutí v roku 2014. Tajomníčka komisie rozošle návrh volebného poriadku členom na 
pripomienkovanie spolu so zápisom z rokovania. 
Uznesenie č. 18/3/2013 – Komisia odporúča realizáciu školenia kontrolných dôverníkov 
SZCH v termíne konania aktívu po jeho ukončení. Súčasťou školenia budú aj písomné testy 
a ústne preskúšanie dôverníkov. Testy pripraví predsedníčka zboru posudzovateľov. 
Uznesenie č. 19/3/2013 – Komisia berie na vedomie informáciu o Nákupných trhoch na 
plemenných capkov usporiadaných SZCH v roku 2014. Po stanovení presných termínov 
a miesta konania (platí pre tretí trh) poveruje tajomníčku komisie oznámiť termíny ZCHOK 
a zverejniť ich na stránke SZCH. 
Uznesenie č. 20/3/2013 – Komisia berie na vedomie informáciu o výsledku trhu u  p. Pavelku. 
Schvaľuje nevyhnutnosť  zabezpečiť vyšetrenia DNA u všetkých capkov z  chovu na vlastné 
náklady chovateľa v prípade, že bude predvádzať zvieratá v roku 2014. Odber vzoriek 
zabezpečí poverený člen ÚOK OK. 
Uznesenie č. 21/3/2013 – Z dôvodu dvoch rozdielnych katalógov vydaných k NT v Nitre 
poveruje komisia predsedníčku ÚOK OK predložiť oficiálnu požiadavku PS SR š.p. na 
poskytnutie konečného katalógu pre SZCH najneskôr  týždeň pred trhom. 
Uznesenie č. 22/3/2013 – Spoločné rokovanie zástupcov chovateľských organizácií sa 
uskutoční na S RR SZCH 25.1.2014 . Zo strany SZCH budú prizvaní producenti plemenného 
materiálu. Program zostaví predsedníčka ÚOK OK, tajomníčka komisie je zodpovedná za 
pozvanie účastníkov.   
Uznesenie č. 22/3/2013 – Komisia odporúča realizovať od roku 2014 návrh na zavedenie 
zmluvy medzi chovateľom, u ktorého je vykonávaná KMU, zmluva musí byť uzavretá medzi 
dôverníkom a SZCH. Za účelom zabezpečenia financií pre KD sa v súlade so zmluvou od 
záujemcu o KÚ bude vybraná záloha na účet SZCH vo výške cca 60 € ročne. O tomto 
opatrení budú chovatelia informovaní na aktíve 8. 3. 2014. Prípravou  zmluvy poveruje 
predsedníčku ÚOK OK. 
Uznesenie č. 23/3/2013 – Komisia berie na vedomie informáciu Ing. Bernáta, člena VK pe 
chov oviec a kôz pri MPRV SR o prerokovaní podvodu pri deklarovaní pôvodu prevádzaných 
capkov v Dobrej Nive a negatívny dopad z toho vyplývajúci pre SZCH aj konkrétneho 
chovateľa. 
Uznesenie č. 24/3/2013 – Komisia berie na vedomie informáciu o vyplatení príspevku na 
zvieratá staršie ako rok v držbe chovateľa a na predvedených plemenníkov na NT 2013. 
Poveruje tajomníčku ÚOK zostaviť zoznam chovateľov a zvierat, pre ktorý je určený.  
Zapísala: RNDr. Bruteničová  
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