
Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava, 
Ústredná odborná komisia pre chov oviec, kôz a koní 

                                                       
Zápisnica č. 2/2014 

zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec,  kôz a koní  zo dňa 21.6.2014 konaného v Nitre 
v budove OV SZCH na Farskej 39 

 
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): Ing. Peter Bernát, Ing. Dubravská, PhD., Ing. Ivan 
Fazekaš, Mgr. Anna Hamerlíková, Ing. Jozef Kováč 
 
Program : 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia z XI. zjazdu SZCH konaného 3.5.2014 
4. Informácia zo zasadnutia Výberovej komisie pre chov oviec a kôz  
5. Informácia z výročnej členskej schôdze ZCHOK a Predstavenstva ZCHOK 
6. Organizačné zabezpečenie II. ročníku Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho 
7. Plán práce komisie  na najbližšie obdobie  
8. Diskusia  
9. Záver 

 
1.   Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Ing. Dubravská, PhD. (ďalej len 
predsedníčka komisie). Požiadala prítomných o minútu ticha za zosnulú PhDr. Ľubicu 
Kozubovú, ktorá zomrela v pondelok 9.6.2014. Termín a miesto poslednej rozlúčky 
bude oznámený ihneď, ako bude stanovený. Ospravedlnila neúčasť tajomníčky 
komisie, ktorá má v rovnakom čase zasadnutie inej ÚOK. Predsedníčka privítala 
prítomných a predložila na schválenie pripravený program. 
 
2.   Kontrola plnenia uznesení – predsedníčka komisie 
Uznesenie č.19/3/2013 – stanovenie termín trhu u p. Angeloviča. Na základe osobného 
stretnutia a vzhľadom na počet predvádzaných zvierat bude poplatok za tržnicu 
minimálny.  
Uznesenia č. 7/1/2014, č. 8/1/2014 – splnené.   
 
3.   O priebehu XI. zjazdu SZCH informovala predsedníčka, ktorá bola zvolená za  
delegáta na zjazd. Zjazd bol zvolaný do banskej Bystrice, uskutočnil sa v sobotu 
3.5.2014. Na zjazde sa postupovalo podľa zvoleného programu. Boli zmenené Stanovy 
SZCH, pričom zastúpenie  Predsedníctva RR SZCH, zastúpenie RR SZCH a ani 
spôsob vedenia zväzu nezmenil. Za člena SZCH sa počíta aj čestný člen, ktorý neplatí 
členský príspevok. Zostáva naďalej stanovený minimálny počet na vznik základnej 
organizácie a oblastnej organizácie.   Zjazd mal dôstojný priebeh. Boli ocenení štyria 
významní chovatelia zápisom do Knihy cti. Počas zjazdu boli zvolení noví štatutárni 
zástupcovia, predsedom RR SZCH sa stal RNDr. Július Szabó, tajomníkom RR SZCH 
sa stal p. Jozef Špaňúr, obidvaja sú členmi OV SZCH Nitra. Predsedníčka informovala 
o prijatých uzneseniach zjazdu.  
 



4.  O priebehu zasadnutia výberov komisie informoval Ing. Jozef Kováč, podpredseda 
ÚOK pre chov oviec, kôz a koní a Ing. Peter Bernát predseda zboru posudzovateľov. 
Vzhľadom na problémy v predchádzajúcom roku je v roku 2014 povinnosť každého 
chovateľa kôz predviesť na nákupný trh capov s preverením pôvodu, pričom testy 
paternity musia byť zaradené aj do katalógu. O priebehu rokovania podrobne 
informoval podpredseda komisie. Na základe diskusie sa členovia komisie dohodli na 
spôsobe preverenia výsledkov kontroly mliekovej úžitkovosti v sezóne 2014 u kôz. 
Členovia SZCH, ktorí sú zapojení do výkonu kontroly mliekovej úžitkovosti,  nemajú 
všetci štatút rozmnožovacieho chovu. Je potrebné upozorniť chovateľov, aby požiadali 
o udelenie štatútu ZCHOK. Štatút šľachtiteľského chovu na základe požiadavky 
prideľuje ministerstvo pôdohospodárstva, pričom schválenie navrhuje výberová 
komisia pre chov oviec a kôz pri ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  
 
5. Na výročnej členskej schôdzi sa zúčastnila predsedníčka komisie. Ostatní členovia 
sa v tomto roku zasadnutia nezúčastnili. Na výročnej schôdzi sa podľa riadnej 
pozvánky zúčastnilo menej ako dvadsať členov ZCHOK, z tohto dôvodu sa 
uskutočnila výročná členská schôdza v náhradnom termíne. Niektorí chovatelia 
upozornili na nevhodný termín konania, v tomto roku to bolo v piatok  25.4.2014 
v Liptovskom Hrádku. Mnohí chovatelia sa v tomto období venujú naplo svojim 
stádam, a tak sa často nemôžu zúčastniť schôdze. Výročná členská schôdza prebehla 
v súlade so schváleným programov v náhradnom čase na rovnakom mieste. Počas 
konania výročných členských schôdzí to bola najnižšia účasť chovateľov. Bola 
zhodnotená činnosť zväzu. Podľa údajov z plemennej knihy sa počet zvierat znižuje.  
 
6. V piatok 22.8.2014 sa uskutoční II. ročník Memoriálu docenta Egona Gyramthyho, 
CSc. na výstavisku Agrokomplex na veľkej predvádzacej ploche. Celý deň bude 
venovaný odbornosti ovce a kozy, keď doobeda sa uskutoční súťaž ovčích a kozích 
výrobkov a poobede od 13:00 hod do 14:00 hod sa uskutoční na veľkej predvádzacej 
ploche hodnotenie plemenných capov a kôz, ale aj vyhodnotenie a odovzdanie ocenení 
za výrobky z ovčieho a kozieho mlieka.  
Súťaž ovčích a kozích výrobkov zabezpečí predsedníčka komisie, príjem vzoriek bude 
od 7:00 hod do 8:30 hod, samotná súťaž bude prebiehať od 9:00 hod do 11:00 hod, 
následne budú pripravené diplomy.  
Hlavná súťaž, je nákupný trh plemenných capov, za ktorý bude zodpovedať Ing. Jozef 
Kováč (pomáhať pri vážení budú aj ďalší členovia komisie). Váženie capov a kôz sa 
uskutoční od 12:00 hod do 12:45 hod, nákupný trh je od 13:00 hod do 14:00 hod.  
Po hodnotení bude guláš – zabezpečí predsedníčka komisie.  
 
7.   Podľa prijatých uznesení a plánu práce v roku 2014 zorganizuje komisia tri 
nákupné trhy, vydá v elektronickej verzii „brožúrku“ pre chovateľov oviec a kôz 
(návrh zamerania na spôsob vzniku farmy, plnenie požiadaviek na podnikanie).  
Komisia stanoví požiadavky na syry na súťaž syrov, zabezpečí dostatočný počet 
hodnotiteľov 
V roku 2014 členovia komisie preveria najmenej  dvoch kontrolných dôverníkov 
v oblasti výkonu kontroly mliekovej úžitkovosti.  
Členovia komisie prispejú odbornými príspevkami k propagácii odbornosti.  



Počas celoštátnej výstavy zvierat komisia zabezpečí vystavenie oviec/kôz.  
Komisia stanovila termíny zasadnutí a to: 22.8.20144, Nitra od 15:00 hod 
a 21.11.2014 (čas bude stanovený dodatočne). Pravdepodobne sa členovia komisie 
ešte stretnú na zasadnutí v decembri.  
 
8.   Počas rokovania diskutovali vystúpili jednotliví členovia s pripomienkami 
a návrhmi.  
- Ing. Ivan Fazekaš upozornil na nepraktickú štruktúru zväzu a potrebu zmeniť 
stanovy, k stanovám sa vyjadril podpredseda komisie Ing. Jozef Kováč a Mgr. Anna 
Hamerlíková. Členovia komisie sa budú zoberať návrhom na zmeny stanov SZCH.  
- predseda zboru posudzovateľov Ing. Peter Bernát upozornil na problém s paternitou 
u zvierat.  
- podpredseda komisie upozornil na Potvrdenia o pôvode u baranov a capov, kde má 
byť vyznačená platnosť na zadnej strane. Podľa Plemenárskej inšpekcie SR je toto 
potvrdzovanie nad rámec súčasne platného zákona.  
- organizovanie memoriálu – k návrhom a úlohám diskutovali všetci členovia komisie,  
- spôsob výkonu kontroly mliekovej úžitkovosti u kontrolných dôverníkov  - Mgr. 
Anna Hamerlíková, Ing. Jozef Kováč – upozornili na nevyhnutnosť spätnej kontroly.  
 
9.  Zasadnutie ukončila a za aktívny prístup na rokovaní poďakovala predsedníčka 
komisie.  
 
Uznesenia prijaté 21.6.2014 
Uznesenie č. 1/2/2014: Zabezpečiť kontrolu výkonu mliekovej úžitkovosti u vybratých 
kontrolných dôverníkov 
T: júl, august 2014     Z: všetci členovia komisie  
 
Uznesenie č. 2/2/2014: Pripomienkovanie stanov SZCH  
T: do konca roka 2014    Z: všetci členovia komisie  
 
Uznesenie č. 3/2/2014: Vykonať testy paternity u všetkých predvedených 
capov/baranov chovateľov SZCH  
T: do 6 týždňov pred konaním NT  Z: chovatelia predvádzajúci 

plemenníkov  
 
Uznesenie č. 4/2/2014: Aktualizovať stránku SZCH časť ovce/kozy 
T: úloha trvalá  Z: predsedníčka ÚOK pre chov oviec, 

kôz a koní   
 
Uznesenie č. 5/2/2014: Zabezpečiť sponzorsky ceny na memoriál 22.8.2014  
T: do 22.8.2014     Z: všetci členovia komisie  
 
Uznesenie č. 6/2/2014: Aktívna účasť na podujatí Memoriál docenta Egona 
Gyarmathyho podľa rozdelených úloh  
T: do 22.8.2014     Z: podľa textu  
 



Uznesenie č. 7/2/2014: Zabezpečiť propagáciu odbornosti ovce/kozy v časopisoch a na 
podujatiach 
T: trvalá     Z: všetci členovia komisie  
 
 
Zapísala: Jarmila Dubravská 
Overila: Mgr. Anna Hamerlíková  


