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Slovenský zväz chovateľov,  Sekr. RR, Krížna 44, Bratislava, ÚOK pre chov oviec, kôz 
a koní   
 
 
 
                                                                Zápis 
z rokovania Celoslovenského aktívu chovateľov oviec, kôz a koní  zo dňa 8. 3. 2014 vo 
Vrútkach  
 
prítomní : 
Ing. Bernát, p. Čekanová, Ing. Čerevka, Ing. Dubravská, PhD., Ing.Hamerlík, Mgr. 
Hamerlíková, p.Holeš, p.Horváth, Ing. Chválová, p. Jonáš, RNDr. Kováčová, Ing.Kováč J., 
Ing. Kováč Martin, Bc. Kubík, p. Mag, Ing. Medek, p. Molčanová, Ing. Pajasová, p. Roman, 
p. Šípoš, Ing. Struckelová, Ing. Machynová, RNDr. Bruteničová 
ospravedlnení: 
Ing. Fazekaš, PhDr. Kozubová, Ing. Mularčíková, Ing. Mularčík, p. Pavelka, p. Zigo, p. 
Chybová, p.Staník 
 
Program:  

1. Program - Otvorenie, organizačné pokyny  –  Ing. Dubravská, PhD., 
RNDr.Bruteničová 

2. Stanovenie overovateľov zápisnice 
3. Voľba mandátovej,  volebnej a návrhovej komisie 
4. Schválenie programu aktívu a volebného poriadku  
5. Správa o činnosti ÚOK pre chov oviec a kôz za volebné obdobie 2010 – 2014 – 

predsedníčka ÚOK OK 
6. Správa mandátovej komisie 
7. Diskusia, rôzne – informácie o navrhovaných zmenách v Stanovách SZCH a. i 
8. Predstavenie kandidátov do ÚOK OK na nové volebné obdobie 2014 - 2018 
9. Voľba predsedu zboru posudzovateľov  
10. Voľba členov ÚOK pre chov oviec a kôz 
11. Správa mandátovej a volebnej komisie – výsledky volieb 
12. Prestávka – počas nej voľba predsedu a podpredsedu ÚOK novozvolenou komisiou 
13. Voľba delegáta na XI. Zjazd SZCH  
14. Správa návrhovej komisie – schválenie prijatých uznesení z aktívu 

      15. Ukončenie – predseda novozvolenej komisie  
 
K bodu 1. 
Rokovanie otvorila  predsedníčka komisie Ing. Dubravská, PhD.. Privítala prítomných 
delegátov a hneď v úvode pogratulovala v mene všetkých účastníkov Mgr. Hamerlíkovej 
k životnému jubileu. Podpredseda komisie Ing. Bernát odovzdal prítomným ženám k ich 
sviatku kvetinky. RNDr. Bruteničová  doplnila informácie organizačného charakteru. 
K bodu 2. 
Ako overovatelia zápisnice boli schválení páni Bc. Kubík a Mgr. Hamerlíková.  
K bodu 3. 
Navrhnuté a schválené bolo zloženie volebnej a mandátovej komisie . Bc. Kubík, RNDr. 
Kováčová, p. Šipoš 
Návrhová komisia – Ing. Hamerlík, Ing. Dubravská, PhD., RNDr. Bruteničová 
K bodu 4.  
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Schválenie programu aktívu a volebného poriadku – materiály, ktoré dostali chovatelia 
s pozvánkou boli bez pripomienok schválené. 
 
 
K bodu 5.  
Správa o činnosti ÚOK pre chov oviec a kôz za volebné obdobie 2010 – 2014 – predsedníčka 
ÚOK OKK.  Ing. Dubravská, PhD., predložila správu o činnosti komisie za uplynulé volebné 
obdobie s komentárom k jednotlivým aktivitám. 
K bodu 6. 
Správa mandátovej komisie – predseda komisie Bc. Kubík informoval že z pozvaných 32 
voličov je prítomných 21, čím je aktív  uznášaniaschopný.  
K bodu 7. 
Diskusia, rôzne – informáciu o navrhovaných zmenách v Stanovách SZCH predniesla Ing. 
Dubravská, PhD. Účelom nie je podporovať snahy niektorých odborností o presadzovanie sa 
voči menším, ale tiež aktívnym a chovateľsky úspešnýcm odborom. 
Ing. Kováč Jozef sa informoval na skutočnosti ohľadne II. NT v roku 2013, ktorý sa konal 
v Pliešovciach. Sfalšovanie pôvodu zvierat považuje za dôvod na odobratie štatútu 
šľachtiteľského chovu. On svojich plemenníkov necháva tetovať. Kritizoval nariadenia ŠVS 
SR v súvislosti s vystavovaním oviec a kôz, vyžadované je množstvo špeciálnych potvrdení a 
na výstave môžu byť zvieratá iba jeden deň. Navrhol aby ŠVPS SR bola zo strany SZCH 
požiadaná o povolenie výnimiek u malého počtu zvierat. Na školenie poriadané v roku 2015 
bude zabezpečená aj účasť veterinára, ktorý vysvetlí podmienky při vystavovaní zvierat a ich 
preprave. 
p. Horvát diskutoval o problémoch domácej zakálačky a vysokých poplatkoch za uhynuté 
zvieratá. 
Bc. Kubík nesúhlasil so spôsobom volieb, ktorý upravujú platné Stanovy. Má námietky voči 
zvoleniu kandidáta s najvyšším počtom hlasov. Získať by mal nadpolovičný počet hlasov. 
Z Oblastnej konferencie Martin navrhli do Stanov v tomto smere úpravy. 
RNDr. Bruteničová predložila na zváženie názov odbornej komisie, ktorý v súčasnosti je 
ÚOK pre chov oviec, kôz a koní. Je pravda, že s problematikou chovu koní sa počas 
volebného obdobia komisia zaoberala minimálne, ale počas Vedomostnej súťaže mladých 
chovateľov sú  každoročne hodnotené práce súvisiace s ich chovom. Odsúhlasené bolo do 
nového volebného obdobia ponechať názov v pôvodnej podobe, teda aj s koňmi 
K bodu 8 
Predstavenie kandidátov do ÚOK OKK na nové volebné obdobie 2014 – 2018  
 RNDr. Bruteničová predložila zoznam kandidátov, ktorí sa v zmysle volebného poriadku  
prihlásili do komisie. 
Kandidátky do ÚOK OKK do stanoveného termínu 6. 3. 2014 predložili chovatelia: 

• Bernát Peter, Ing.  
• Dubravská Jarmila, Ing., PhD. 
• Fazekaš Ivan, Ing,  
• Hamerlík Štefan, Ing. 
• Hamerlíková Anna, Mgr. 
• Kováč Jozef, Ing.  
• Mularčíková Mária, Ing. 
• Struckelová Daniela, Ing. 

Voľby sa uskutočnili v zmysle schváleného volebného poriadku..Ako prvá prebehla voľba 
predsedu zboru posudzovateľov. Nakoľko na túto funkciu bol prihlásený iba jeden záujemca – 
Ing. Bernát, voľba sa uskutočnila aklamáciou. Kandidát Ing. Bernát sa stal s 20 hlasmi prvým 
členom komisie. 
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Voľba ďaľších členov komise sa uskutočnila tajným hlasovaním. Nakoľko dvaja kandidáti 
získali rovnaký počet hlasov, prebehlo nové kolo volieb medzi nimi, v ktorom sa situácia 
zopakovala. Až tretie kolo rozhodlo o novom členovi komisie. 
 
K bodu 9.  
Správa mandátovej a volebnej komisie – výsledky volieb predložil písomne predseda komisie 
Bc. Kubík. 
Prítomných a oprávnených hlasovať bolo spolu 21 účastníkov. 
Za predsedu zboru posudzovateľov bol zvolený verejným hlasovaním Ing. Peter Bernát 
Členovia ÚOKOKK -  Ing. Dubravská, PhD., Mgr. Hamerlíková, Ing. Fazekaš, Ing. Kováč 
Počas krátkeho stretnutia novozvolenej ÚOK OKK bola za predsedu komisie zvolená Ing. 
Dubravská, PhD. podpredsedu Ing. Kováč,.za tajomníčku komisie RNDr. Bruteničová. 
K bodu 10. 
Voľba delegáta na XI. Zjazd SZCH. 
Za delegáta na XI.Zjazd SZCH  za odbornosť ovce, kozy a kone bola schválená Ing. Jarmila 
Dubravská, PhD., náhradník pán Ing. Peter Bernát  
K bodu 11. 
Správa návrhovej komisie – schválenie prijatých uznesení 
Návrhy uznesení predložil predseda návrhovej komisie Ing. Hamerlík. Návrhy boli bez 
pripomienok schválené. 
K bodu 12 
Ukončenie – predsedníčka novozvolenej ÚOK OKK Ing. Dubravská, PhD.poďakovala za 
dôveru a vyslovila nádej na ďaľšiu dobrú spoluprácu v komisii. Privítala na rokovaní Ing. 
Annu Machynovú, zástupcu PS ÚPZ Žilina, ktorá prednášala na školení kontrolných 
dôverníkov SZCH v popoludňajších hodinách.. 
 
Uznesenia celoslovenského aktívu chovateľov oviec, kôz a koní SZCH prijaté dňa 
8. marca 2014 vo Vrútkach..  
Celoslovenský aktív 8. 3. 2014   
:1/ Schvaľuje : 
a/ Program rokovania 
b/ Mandátovú a volebnú komisiu v zložení : Bc. Kubík, RNDr. Kováčová, Šipoš 
c/ Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Hamerlík, Ing. Dubravská, PhD., RNDr. Bruteničová 
d/  Správu o činnosti ÚOK OKK  za volebné  obdobie 2010 – 2014  
e/  Volebný poriadok pre voľbu členov ÚOK OKK 
f/  Ústrednú odbornú komisiu pre chov oviec, kôz a koní v zložení : Ing. Peter Bernát, 
  Ing. Dubravská, PhD, Mgr. Hamerlíková, Ing. Fazekaš, Ing. Kováč a RNDr. Bruteničová 
ako tajomník ÚOK OKK. 
g/ predsedu zboru posudzovateľov oviec a kôz Ing. Petra Bernáta 
h/  delegáta na XI. Zjazd SZCH za  odbor : Ing. Jarmilu Dubravskú, PhD., náhradníka Ing. 
Petra Bernáta 
i/  overovateľov zápisnice Bc. Kubíka a Mgr. Hamerlíkovú 
2/  Berie na vedomie 
a/ Informáciu o príprave XI. Zjazdu SZCH 
b/ voľbu predsedu a podpredsedu ÚOK OKK – Ing. Dubravskej, PhD. a Ing. Kováča  
3/   Ukladá  novozvolenej ÚOK OKK  
postupovať v  zmysle stanovených úloh na obdobie 2014 – 2018 : 

• riadiť, organizovať a koordinovať odbornú chovateľskú činnosť chovateľov oviec 
a kôz  združených v SZCH 
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• zastupovať chovateľov oviec a kôz v Zväze chovateľov oviec a kôz s. r. o Banská 
Bystrica a Plemenárskych službách 

• podporovať a zabezpečovať každoročné poriadanie Nákupných trhov na plemenných 
capkov a pokračovať v poriadaní Memoriálu doc.Ing. Egona Gyarmathyho, CSc. 

• pravidelne aktualizovať zoznamy chovateľov a zvierat v rámci SZCH 
• zabezpečovať pravidelné preškolenie kontrolných dôverníkov SZCH v spolupráci s PS 

SR  Žilina 
• zabezpečovať vyškolenie nových kontrolných dôverníkov a prizývať záujemcov na 

školenia 
• poriadať odborné semináre k spracovaniu jednotlivých produktov oviec a kôz 

a propagovať ich medzi chovateľskou verejnosťou 
• spolupracovať s ÚOK  mladých chovateľov pri zabezpečovaní Celoštátnej 

medzinárodnej súťaže mladých chovateľov 
• podporovať zapájanie chovateľov do KÚ oviec a kôz a šíriť osvetu medzi chovateľmi 
• každoročne vyhodnocovať KMÚ a informovať o dosiahnutých výsledkoch 
• sledovať čiernu plemenitbu a angažovať sa v znižovaní zistených prípadov 
• Informovať v médiách o pripravovaných akciách  a publikovať chovateľské výsledky 
členov SZCH na uskutočnených akciách 

• propagovať odbornosť chovu oviec a kôz počas konania medzinárodnej burzy na 
výstavisku Agrokomplex Nitra  

• zabezpečiť propagáciu chovateľského odboru predvedením štandardných zvierat počas 
výstavy Agrokomplex Nitra a CVZ Nitra 

• vydávať príručky pre chovateľov s aktuálnymi informáciami o chove a príslušnej 
legislatíve, ktorá ho upravuje  

4/   Vyslovuje nesúhlas s návrhom, aby zmena Stanov SZCH na XI. Zjazde  neumožnila 
zastúpenie odbornosti chovu oviec, kôz a koní ako rovnocenného chovateľského odboru 
v zmysle platných Stanov v P RR SZCH, čo je pre odbornosť a všetky tzv. menšie odbornosti, 
diskriminačné    
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: RNDr. Bruteničová 
 
Overovatelia – Mgr. Hamerlíková, Bc. Kubík - odsúhlasené 
 


