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

                                                       
Zápisnica č. 5/2014 

zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec,  kôz a koní  zo dňa 16.12.2014 konaného v zasadačke 
SZCH na Krížnej 44, Bratislava,  

 
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): Ing. Peter Bernát, Ing. Dubravská, PhD., Mgr. Anna 
Hamerlíková, Ing. Jozef Kováč, Rndr. Blanka Bruteničová 
Ospravedlnený: Ing. Ivan Fazekaš, 
Hostia: p. Jozef Špaňúr, Ing. Milan Petrovič – účasť len na časti zasadnutia  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácie zo zasadnutí P RR SZCH 
4. Zhodnotenie činnosti na rok 2014 a plán činnosti na rok 2015 (aktualizácia) 
5. Čerpanie rozpočtu 2014 
6. Financovanie činnosti ÚOKOKK 
7. Návrh rozpočtu komisie na rok 2015 
8. Diskusia  
9. Záver 

 
Bod 1 
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Ing. Dubravská, PhD. (ďalej len predsedníčka 
komisie). Predsedníčka privítala prítomných a predložila na schválenie pripravený program. 
Podľa dohodnutého programu členovia  
 
Bod 2 
Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č. 1/5/2014 – vyplatené 45 eur p. Molčanová, p. Čekanová 74 eur – ešte nebolo 
uhradené. Vyplatených 282,94 eur za kontrolu úžitkovosti, posledná faktúra vo výške cca.  
Uznesenie č. 2/5/2014 – nevyplatený memoriál 153,67 eur. Problém – vysoké náklady 
z vedenia. Potrebné riešiť s vedením SZCH.  
Uznesenie č. 3/5/2014 –  celková suma za paternitu bola 624 eur, vyplatiť potrebné do konca 
roka.  
Uznesenie č. 4/5/2014 – čísla na označenie plemenníkov pripravil Ing. Bernát, predseda zboru 
posudzovateľov.  
Uznesenie č. 5/5/2014 – Ing. Petrovič sa zúčastní zasadnutia k bonitačnému kľúču 
16.12.2014. 
Uznesenie č. 6/5/2014 – rokovanie v rámci programu.  
 
Bod 3 
Podpredseda ÚOKOKK Ing. J. Kováč informoval o uznávacom pokračovaní. Nový 
šľachtiteľský chov schválený Alexander Horváth, Chotín 184, 946 31 Chotín celkový počet 9 
bahníc plemena východofrízska, č. farmy 307606. Ďalší šľachtiteľský chov schválený u p. 
Rajchamana Pavla, Kremnica, východofrízska ovca, číslo farmy 130033. Kvalita zvierat 
u obidvoch chovateľov bola na vynikajúcej úrovni.   
Predseda zboru posudzovateľov, Ing. P. Bernát informoval o zasadnutí výberovej komisie 
a o žiadostiach, ktoré boli doručené na komisiu.  



V novembri bol uznaný šľachtiteľský chov bielej kozy krátkosrstej bol uznaný u pani Ing. 
Daniely Struckelovej, CSc.  
O zasadnutí predstavenstva ZCHOK informovala predsedníčka komisie. V rámci 
predstavenstva boli hodnotené aj kontroly a paternita v chovoch oviec.  
 
Bod 4 
V roku 2014 bolo odobraných 268 vzoriek mlieka u kôz a 153 vzoriek mlieka u oviec. V roku 
2013 bolo 309 odobratých vzoriek u kôz a 217 vzoriek mlieka u oviec. Výška faktúry by mala 
byť cca 120 eur, s touto sumou sa počíta z rozpočtu. Boli zhodnotené nákupné trhy, seminár 
a memoriál docenta Gyarmthyho.  
Plánovaná činnosť na rok 2015: školenie pre kontrolných dôverníkov január/február 2015 
(Vrútky), prvý nákupný trh plemenných capov Memoriál docenta Gyarmathyho počas 
výstavy Agrokomplex 20.-23.8.2015 (21.8.2015). Ďalšie nákupné trhy by mali byť 
organizované na stredom a na východnom Slovensku, presné termíny budú stanovené.  
Počas Agrokomplexu alebo počas Celoštátnej výstavy zvierat bude opätovne organizovaný 
seminár pre chovateľov oviec a kôz. 
 
Bod 5  
Čerpanie rozpočtu: komisia vyčerpala 1.649.98 eur (najmä školenie, aktív, zasadnutie komisií, 
vzorky mlieka). Je potrebná úhrada dvoch zasadnutí komisie, nákupný trh p. Čekanovej, 
memoriál docenta Gyarmathyho (predložené podklady vrátane zoznamu účastníkov), faktúru, 
ktorá príde do konca roka z PS SR, š.p. (v sume cca do 120 eur). Potrebné uhradiť 23 eur na 
číslo účtu 2612111579/1100 – platba za veniec na pohreb.  
 
Bod 6  
V roku 2014 ÚOKOKK získala sponzorstvo pre SZCH vo výške 1.000 eur, z toho 500 eur 
bolo určených výlučne pre činnosť ÚOKOKK. Suma 500 eur bude po poukázaní na 
ÚOKOKK prerozdelená chovateľom oviec a kôz za paternitu podľa predložených podkladov.   
 
Bod 7 
Návrh rozpočtu pre činnosť komisie vychádza z činnosti komisie. V rozpočte sa počíta so 
štyrmi zasadnutiami komisie, školením kontrolných dôverníkov, III. ročníku memoriálu 
docenta Egona Gyarmathyho, nákupnými trhmi, výkonom kontroly úžitkovosti. Komisia 
v rámci roku 2015 uskutoční kontrolu v chove a zúčastní sa na ZPC v Českej republike.  
 

Ukazovateľ 
cestovné a 

stravné 
ostatné 
náklady 

zasadnutie komisie 4x 600   
školenie kontrolných 
dôverníkov 

400 50 

služobné cesty členov  200   
zahraničné  služobné cesty 300 100 
nákupné trhy 100   
rozbory mlieka 550   
ceny pre víťazov 50   
memoriál  150 
Spolu  2200 300 
Náklady spolu 2500 

 
 



Bod 8  
Diskusia 

- o podmienkach plemenníkov na nákupné trhy, v prípade nízkej hmotnosti boli zvieratá 
v roku 2014 odročené a dodatočne boli dohodnotené, o postupe diskutovali Ing. P. 
Bernát a Mgr. A. Hamerlíková, z diskusie vyplynulo, že chovateľ musí napísať 
žiadosť na výberovú komisiu.  

- o priebehu Agrokomplexu a podujatí konaných v roku 2014, diskutovali všetci 
členovia,  

- o označovaní zvierat, výhody a nevýhody čipov, ich čitateľnosť,  
- nákupné trhy,  
- na zasadnutí sa v krátkosti zúčastnil tajomník p. Jozef Špaňúr, ktorý vysvetľoval prečo 

neboli doteraz vyplatené náklady za memoriál, po doručení zoznamu účastníkov 
memoriálu bude platby uhradená,   

- stretnutie s Ing. Milanom Petrovičom – komisia pripravila návrh počas zasadnutia, 
ktorý bol ešte počas rokovania spracovaný a poslaný mailom,  

- list od PI SR Nitra o kontrolách a požiadavke na zabezpečenie plemenníkov pre celé 
Slovensko,  

 
Bod 9 
Zasadnutie ukončila a za aktívny prístup na seminári ako aj na rokovaní poďakovala 
predsedníčka komisie.  
 
Uznesenia prijaté 16.12.2014 
Uznesenie č. 1/5/2014: Interná kontrola u chovateľov v 2015. 
Termín: máj 2015     Zodpovední: členovia ÚOKOKK 
 
Uznesenie č. 2/5/2014: Na školení kontrolných dôverníkov upozorniť na všetky podmienky 
pri označovaní zvierat a pri predvádzaní na nákupné trhy. Pri školení uskutočniť praktické 
testovanie kontrolných dôverníkov.  
Termín: do 28.2.2015     Zodpovední: členovia ÚOKOKK 
 
Uznesenie č. 3/5/2014: Napísať list na ministerstvo sekcia poľnohospodárstvo s požiadavkou 
na riešenie poplatkov v prípade malých chovateľov, nepodnikateľov v súvislosti so zápisom 
do PK.   
Termín: 15.1.2015     Zodpovedná: predsedníčka ÚOKOKK 
 
Uznesenie č. 4/5/2014: Zabezpečiť vyplatenie všetkých nedoplatkov z roku 2014, vrátane 
faktúr a úrady na veniec – suma a číslo účtu uvedené v texte (doklad poslaný poštou).  
Termín: do 31.12.2014    Zodpovedný: tajomníčka komisie  
 
Uznesenie č. 5/5/2014: Pripraviť návrh na list – odpoveď PI SR, š.p. 
Termín: 15.1.2015         Zodpovedné: Mgr. Hamelríková, Dubravská 
 
Uznesenie č. 6/5/2014: Komisia schvaľuje náklad na účasť na uznávacom konaní členov 
ÚOKOKK  a vyplatenie cestovných nákladov.  
 
Uznesenie č. 7/5/2014: Komisia schvaľuje jednohlasne návrh rozdelenia 500 eur získaného zo 
sponzorstva chovateľom oviec a kôz za paternitu.  
 
Uznesenie č. 8/5/2014: Komisia schvaľuje jednohlasne návrh rozpočtu pre rok 2015.  



 
Uznesenie č. 9/5/2014: Pripraviť odpoveď na PI SR, š.p. k nákupným trhom a produkcii 
plemenníkov v ďalšom období.  
Termín: do 31.12.2014    Zodpovedný: predsedníčka komisie  
 
Zapísala: Jarmila Dubravská 
Overil: Ing. Jozef Kováč 
 


