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

                                                       
Zápisnica č. 1/2015 

zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec,  kôz a koní  zo dňa 17.7.2015 konaného v zasadačke 
SZCH na Krížnej 44, Bratislava a na SPPK, Záhradnícka 21, Bratislava   

 
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): Mgr. Anna Hamerlíková, Ing. Jozef Kováč, Ing. Daniela 
Struckelová, CSc., Ing. Dubravská, PhD., 
Ospravedlnení: Ing. Peter Bernát – pracovné záležitosi, RNDr. Blanka Bruteničová PN 
  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutí P RR SZCH, RR SZCH, ZCHOK 
4. Memoriál docenta Gyarmathyho a seminár pre chovateľov oviec a kôz – rozdelenie 

úloh 
5. Úlohy na najbližšie obdobie 
6. Rôzne a záver  

 
Bod 1 
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Ing. Dubravská, PhD. (ďalej len predsedníčka 
komisie). Predsedníčka privítala prítomných a predložila na schválenie pripravený program. 
Zasadnutie sa začalo v zasadačke na SZCH (na 2. poschodí, následne sa členovia komisie 
presunuli do suterénu z dôvodu konania zasadnutie členov Ústrednej kontrolnej komisie 
s predsedom RR SZCH a tajomníkom RR SZCH).   
 
Bod 2 
Kontrola plnenia uznesení zo školenia kontrolných dôverníkov  
Uznesenie č. 1/2015 – po konaní výročnej členskej schôdze ZCHOK bola uhradená platba 
členského príspevku vo výške 50 € 
Uznesenie č. 2/2015 – presun 500 € získaných sponzorsky nebol uskutočnený. Na základe 
platnej zmluvy č. 10/2014/NRAX2014 medzi SZCH a MERKANTA INTERNATIONAL, 
s.r.o. bolo vyplatených na účet SZCH 1.000 eur, slovom tisíc eur. Z toho 500 eur bolo 
účelovo určených výlučne pre činnosť ÚOK pre chov oviec, kôz a koní. Prevod nebol 
uskutočnený, problém zostal stále otvorený. Za komisiu požiadala predsedníčka o riešenie 
ÚKK, zároveň bola ÚKK upozornená  na porušenie ekonomickej smernice, kde podľa článku 
X bod 3 „V prípade, že člen alebo zamestnanec získa finančné prostriedky účelovo viazané na 
niektorú z činností odborných komisií, budú tieto prostriedky vyčlenené v rámci rozpočtu pre 
uvedenú komisiu.“ Toto ustanovenie nebolo bola komisie dodržané, prostriedky neboli 
navýšené a ani vyčlenené, dokonca komisia nemohla vyčerpať ani pridelení prostriedky zo 
schváleného rozpočtu.  
 
 
Bod 3 

Predsedníčka poslala členom ÚOKOKK zápisnice zo zasadnutia RR SZCH a PRR 
SZCH. Informovala o priebehu zasadnutia PRR SZCH, krátení rozpočtu, neuhradení faktúr za 
služby, elektronickej komunikácii a písomnej komunikácii.  
V roku 2014 mala ÚOKOKK:  



- schválený rozpočet komisie 2.500 eur, z tohto bolo vyčerpaných 1.900 eur, ďalšie 
prostriedky neboli vyplatené na činnosť komisie z dôvodu šetrenia finančných 
prostriedkov (problém s  rozpočtom SZCH),  

- podľa zmluvy komisia zabezpečila šírenie reklamy vo forme brožúrky (zostavenie 
a tlač 179 eur),  

- rozpočet komisie nebol navýšený o 500  eur, čo vyplýva zo všetkých dostupných 
podkladov.  

SZCH zapožičalo nábytok, na celý priebeh Agrokomplexu, memoriál bol len 1 deň, nie je 
teda možné brať ako náklad komisie celú sumu 178 eur, ale len 1/4 z ceny 178 eur (1 deň zo 
štyroch). Komisia požadovala nábytok len na 1 deň, ostatné dni mali byť naúčtované tomu, 
kto organizoval ďalšie podujatia a nie komisii, ktorá nábytok v ďalších dňoch nepožadovala 
komisia a ani ho reálne nevyužívala. Podľa dostupných informácií bol nábytok počas 
Agrokomplexu využívaný na propagáciu SZCH ostatnými členmi SZCH, ktorí zabezpečovali 
expozície ďalších druhov zvierat.  
Členovia komisie diskutovali k rozpočtu a činnosti.  
 
Bod 4 

V tomto roku hodnotenie plemenných capov Memoriál docenta Gyarmathyho bude 
v piatok 21.8.2015 od 13:00 hod do 14:00 hod. Memoriál bude pokračovať v sobotu 
22.8.2015 seminárom pre chovateľov oviec a kôz (od 10:00 hod do 13:00 hod) a hodnotenie 
ovčích a kozích syrov pod vedením Ing. Karola Heriana, CSc. a Ing. Janka Kerestéša, CSc.  
Finančne nie je memoriál zabezpečený, v rozpočte SZCH nie sú finančné prostriedky.  
Rozdelenie úloh:  

- zabezpečenie váhy na nákupný trh plemenných capkov,  
- zabezpečenie priestoru v pavilóne K,  
- zabezpečenie tabuliek a farby na označenie capov,  
- zabezpečenie cien – vecné ceny pre víťaza nákupného trhu capov, cena pre víťazov 

v hodnotení syrov,  
- rozšíriť informácie o konaní podujatí – po zostavení plagátu/pozvánky v elektronickej 

verzii,  
- pozvať veterinárnych lekárov na prednášku v sobotu 22.8.2015. 

 
 
Bod 5  

Hlavné úlohy boli rozdelené v súvislosti s prípravou memoriálu podľa návrhu 
uznesení. Predbežne dohodnutý termín zasadnutia komisie sa uskutoční v piatok 21.8.2015 
resp. 22.8.2015 na Agrokomplexe. Komisia bude pracovať počas obidvoch dní na 
zabezpečení podujatí pre chovateľov oviec a kôz. 

Počas národnej výstavy zvierat v dňoch 12.-13.12.2015 bude komisia organizovať 
seminár/školenie pre chovateľov oviec a kôz. Prvý seminár zorganizovala komisia v roku 
2014 spolu s ukážkou plemien.  

 
 
Bod 6  
Od 24.6.2015 do polovice júla 2015 nebol možný prístup na internetovú stránku SZCH 
a nebola funkčná elektronická pošta (szch.sk).  
Zmena v termíne konania Celoštátnej výstavy zvierat, nový termín 12. - 13. decembra 2015. 



Členovia komisie vyjadrili znepokojenie so zníženou kvalitou práce vedenia, s nedostatočným 
informovaním, zasahovaním do právomoci komisií, nekonzultovaním odborných oblastí.  
 
Uznesenia prijaté 17.07.2015 
Uznesenie č. 1/1/2015: Zabezpečenie váhy pre váženie hodnotených zvierat a zabezpečenie 
seminára vrátane priestoru a prednášajúcich. 
Termín: do 7.8.2015     Zodpovedná: Jarmila Dubravská 
 
Uznesenie č. 2/1/2015: Zabezpečenie tabuliek na označenie capov.  
Termín: do 21.8.2015     Zodpovedný: Ing. Peter Bernát 
 
Uznesenie č. 3/1/2015: Zabezpečiť nákupný trh organizačne 
Termín: 21.8.2015     Zodpovedný: Ing. Jozef Kováč 
 
Uznesenie č. 4/1/2015: Zabezpečenie cien pre víťazov  
Termín: do 21.8.2015    Zodpovední: všetci členovia komisie  
 
Uznesenie č. 5/1/2015: Informovať verejnosť o organizovaných podujatiach 
Termín: do 21.8.2015    Zodpovední: všetci členovia komisie  
 
Uznesenie č. 6/1/2015: Komisia schvaľuje pozvanie náhradníka na zasadnutie komisie.   
Termín: najbližšie zasadnutie      
 
 
Zapísala: Jarmila Dubravská 
Overila: Mgr. Anka Hamerlíková 
 


