
Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava, ÚOK pre chov oviec a kôz  
 
 
                                                      Zápisnica č. 1/2014  
zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec a kôz zo dňa 26. 2. 2014 na Sekretariáte RR v Bratislave  
 
Prítomní : Ing. Bernát, Ing. Dubravská, PhD., Mgr. Hamerlíková, Ing.Hamerlík, Ing. 
Mularčíková, RNDr. Bruteničová  
 
Program : 

1. Otvorenie –  Ing. Dubravská, PhD. 
2. Kontrola plnenia uznesení – RNDr. Bruteničová  
3. Informácia z rokovania P RR SZCH 1. 2. 2014 –  Ing. Dubravská, PhD. 
4. Rozpočet a činnosť ÚOK do XI. Zjazdu SZCH –   Ing. Dubravská, PhD. 
5. Celoslovenský volebný aktív odbornosti 8.3. 2014 – príprava materiálov, schválenie 

volebného poriadku a dotazníka kandidáta do ÚOK – RNDr. Bruteničová 
6. Program školenia pre kontrolných dôverníkov –  Ing. Dubravská, PhD. 
7. Výsledky kontroly úžitkovosti oviec a kôz za rok 2013 –  Ing. Dubravská, PhD. 
8. Úlohy a zámery komisie na nové volebné obdobie 2014 - 2018 
9. Rôzne  - informácia o stretnutí k bonitačnému kľúču  
10. Záver –  Ing. Dubravská, PhD. 

 
1.   Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Ing. Dubravská, PhD. (ďalej len predsedníčka 
komisie). Privítala prítomných a predložila na schválenie pripravený program. 
 
2.   Kontrola plnenia uznesení – RNDr. Bruteničová 
Uznesenie č. 14/3/2013, 15/3/2013, 16/3/2013, 17,3/2013, 18/3/2013, 20/3/2013, 22/3/2013, 
25/3/2013 sú splnené a vzaté na vedomie 
Uznesenie č.19/3/2013 – trvá, nie je ešte stanovený termín trhu u p. Angeloviča. Ten poskytne 
priestory na jeho konanie a oznámi finančné možnosti. Uvažované termíny sú 11.9.2014 alebo 
už termín v júni. 
Uznesenie č. 21/3/2013 – trvá 
Uznesenie č. 23/3/2013 – trvá 
 
3.   Informácia z rokovania P RR SZCH 1.2.2014 –  K bodu podrobne informovala 
predsedníčka komisie. Súčasťou informácie bola aj správa o návrhu Stanov, ku ktorým  P RR 
SZCH schválilo návrh. P RR SZCH schválilo program rokovania RR SZCH, ktorá sa 
uskutoční 23. marca 2014.  Termín konania XII. CV zvierat bol schválený na 22 – 23. 11. 
2014 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Súčasťou výstavy bude aj prezentácia chovu oviec 
a kôz, úlohou komisie bude zabezpečiť kvalitné zvieratá.  
 
4.  Rozpočet a činnosť ÚOK do XI. Zjazdu SZCH. Predsedníčka komisie informovala 
o schválenom rozpočte na rok 2014. Rozpočet bude po XI. Zjazde pravdepodobne 
prehodnotený. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo  z čerpania v roku 2013. 
Z minuloročných ušetrených prostriedkov rozpočtu bola vyplatená podpora chovateľom oviec 
a kôz. 
 
5.    Celoslovenský volebný aktív odbornosti 8.3. 2014 – príprava materiálov, schválenie 
volebného poriadku a dotazníka kandidáta do ÚOK – RNDr. Bruteničová  Priestory sú 
zabezpečené v penzióne Linda, Vrútky. Tajomníčka komisie predložila návrh pozvánky na 



celoslovenský volebný aktív, ktorý bol schválený. Rovnako bol schválený aj návrh programu 
školenia, kde bolo zmenené  poradie jednotlivých bodov. 
Program celoslovenského aktívu: 

1. 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  
 
Školenie kontrolných dôverníkov: 

1. Zahájenie, organizačné pokyny – Ing. Dubravská, PhD., RNDr. Bruteničová 
2. Vyhodnotenie chovateľskej sezóny 2013 – Ing. Dubravská, PhD. 
3. Aktuálny bonitačný kľúč – Ing. Rafajová, PhD. 
4. Výkon kontroly mliekovej úžitkovosti v roku 2014 – Ing. Machynová 
5. Plán práce a aktivít zabezpečovaných ÚOK OK (školenia, nákupné trhy, expozície 

zvierat na podujatiach SZCH) – Ing. Dubravská, PhD. 
6. Testy pre dôverníkov a záverečné skúšky adeptov, ktorí absolvovali už druhé školenie 
7. Rôzne 
8. Ukončenie – Ing. Dubravská, PhD. 

 
Tajomníčka komisie predložila dotazník pre kandidáta do ÚOK OK na obdobie 2014 – 2018, 
ktorý bol schválený. Uzávierka kandidátov bola stanovená na 6. marca 2014.  Podrobne bol 
prerokovaný návrh volebného poriadku, ktorý bol upravený a následne schválený. 
Tajomníčka obratom rozošle pozvánku na aktív a školenie, dotazník a volebný poriadok 
všetkým, ktorým volebným poriadok umožňuje hlasovať. Pozvánku na školenie dostanú aj 
adepti školiaci sa na kontrolných dôverníkov a odborní lektori. Pre prípad, že do ÚOK budú 
kandidáti z oblastných konferencií  SZCH, pošle tajomníčka aj pre OV SZCH pozvánku 
s dokladom, ktorý po potvrdení OV, umožní účastníkovi hlasovať.  
 
6.   Program školenia pre kontrolných dôverníkov – bod prerokovaný súčasne s bodom č. 5. 
Predsedníčka  zboru posudzovateľov pripraví testy pre dôverníkov a záverečné testy pre 
končiacich adeptov.  
 
7.   Výsledky kontroly úžitkovosti oviec a kôz za rok 2013 –  Ing. Dubravská, PhD. 
Spracovala a predložila výsledky KÚ v chovoch členov SZCH. Materiál bude zverejnený na 
stránke SZCH a odbornej tlači.  Celkove v roku 2013 bol vyšší počet uznaných laktácií aj 
úžitkovosť sa zvýšila. V roku 2014 má v pláne komisia uskutočniť kontroly v chovoch SZCH, 
ktoré budú zamerané na prácu kontrolných dôverníkov a váženie mlieka. Povolený rozdiel pri 



odberoch je približne 10%. Plemenárski pracovníci  vykonávajú bežne kontrolu úžitkovosti v 
chovoch s počtom nad 10 ks kôz resp. oviec.  
 
8.   Úlohy a zámery komisie na nové volebné obdobie 2014 - 2018 
Návrh predložila tajomníčka ÚOK OK. Komisia  schválila doplnené zámery.  
 
9.   Rôzne 

• Informáciu k bonitačnému kľúču predložil Ing. Hamerlík a doplnila ho Mgr. 
Hamerlíková. Stretnutie sa uskutočnilo 18.1.2014 v Bratislave, SZCH zastupovali 
producenti plemenných zvierat. Zo strany SZCH je snaha vytvoriť kľúč, ktorý by 
reálne zhodnotil situáciu. V podobe v akej bonitačný kľúč  je, spôsobuje, že úroveň 
zvierat sa bude znižovať a určite nepredstavuje spôsob ako sa priblížiť EÚ. Zo strany 
SZCH boli zaslané písomné pripomienky (Ing. Hamerlík, Ing. Fazekaš, Ing. 
Mularčíková, predsedníčka ÚOK). Na školení bude aktuálny bonitačný kľúč 
predložený.  

• Ing. Mularčíková – čoraz menej sa dbá na línie, sú tvorené predpisy vytvorené len na 
základe teoretických znalostí a nie na základe praktických skúseností. Súčasná podoba 
bonitačného kľúča likviduje chovy kôz. Svoje pripomienky predloží ešte písomne. 

 
10.  Zasadnutie ukončila a za prácu počas celého volebného obdobia poďakovala 
predsedníčka komisie.  
 
Uznesenia prijaté 26.2.2014 
Uznesenie č. 1/1/2014 – Komisia schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke bez 
pripomienok. 
Uznesenie č. 2/1/2014 – Komisia berie na vedomie a schvaľuje kontrolu plnenia uznesení 
Uznesenie č. 3/1/2014 – komisia berie na vedomie informáciu z rokovania P RR SZCH zo 
dňa 1.2.2014 
Uznesenie č. 4/1/2014 – Komisia berie na vedomie informáciu o rozpočte pre rok 2014, 
s tým, že po XI. Zjazde je možná jeho úprava. 
Uznesenie č. 5/1/2014 – Komisia berie na vedomie a schvaľuje program celoslovenského 
volebného aktívu odbornosti uvedený v bode č. 5. Ukladá tajomníčke zabezpečiť rozoslanie 
pozvánok všetkým účastníkom v zmysle volebného poriadku doplnenú o dotazník kandidáta, 
volebný poriadok a orientačnú mapku. 
Uznesenie č. 6/1/2014 – Komisia schvaľuje upravený volebný poriadok celoslovenského 
aktívu chovateľov oviec a kôz 
Uznesenie č. 7/1/2014 – Komisia schvaľuje program školenia kontrolných dôverníkov 
v podobe uvedenej v bode č. 5. Ukladá tajomníčke zabezpečiť jeho rozoslanie odborným 
lektorom, dôverníkom aj adeptom. Komisia ukladá predsedníčke zboru posudzovateľov 
pripraviť testy pre adeptov. 
Uznesenie č. 8/1/2014 – Komisia berie na vedomie predložené vyhodnotenie KÚ za rok 2013 
a ukladá predsedníčke komisie informovať o výsledkoch kontroly úžitkovosti na aktíve, 
zabezpečiť zverejnenie výsledkov na stránke SZCH a v odbornej chovateľskej tlači. 
Uznesenie č. 9/1/2014 – Komisia bude v roku 2014 vykonávať náhodnú  kontrolu činnosti 
dôverníkov a sledovať reálnosť  nahlasovaných výsledkov. 
Uznesenie č. 10/1/2014  - Komisia berie na vedomie a schvaľuje plán úloh na nové volebné 
obdobie, ktorý môže byť po Zjazde ešte doplnený o nové úlohy. 
Uznesenie č. 11/1/2014 – komisia berie na vedomie informáciu o bonitačnom kľúči, ktorá 
bude ešte spresnená počas školenia 8. marca 2014. 
Zapísala: RNDr. Bruteničová                                                Náklady: 128, 83 €       


