
Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava , ÚOK pre chov oviec a     kôz   

                                                            Zápis č. 2/2010 

zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec a     kôz, ktoré sa konalo 11. 12.  2010 v     Bratislave      

Prítomní : Bernát Peter, Ing., Dubravská Jarmila, Ing.PhD., Gyarmathy Egon, doc.Ing.CSc.,
Hamerlíková Anna, Mgr., Mularčíková Mária, Ing. , Bruteničová Blanka, RNDr.  

Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia z rokovania P RR SZCH a RR SZCH za obdobie od Zjazdu – predseda 
4. Informácia z NT 2010, ukážkových expozícií oviec a kôz na výstave AX a XIII.CV zvierat 
– predseda 
5. Rozpočet ÚOK OK na rok 2011 – návrh – tajomníčka 
6. Dotácie pre odbornosť z MP SR na rok 2010 – rozdelenie – tajomníčka, predseda
7. Schválenie plánu činnosti a termínov NT na plemenných capkov na rok 2011 – všetci 
8. Požiadavky na spoluprácu so ZCHOK pre rok 2011
9. Rôzne / informácia o kontrole ŠPI Banská Bystrica v roku 2010 a.i. /
10. Záver.
1.    Zasadnutie otvoril a prítomných členov ÚOK pre chov oviec a kôz v novom volebnom 
období privítal predseda komisie doc.Ing. Gyarmathy CSc. 
2.    Kontrolu plnenia uznesení z 20.2.2010 vykonala tajomníčka komisie a v krátkosti 
informovala k prijatým uzneseniam z ostatného zasadnutia. Uzn.č. 1/1, 3/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 
9/1, 11/1, 12/1, 13/1,14/1 sú splnené. Uzn.č.2/1 – trvá , menovité pridelenie štatútu ŠCH pre 
chovateľov, ktorí sú evidovaní pod SZCH už z minulosti bude doriešení v prvom štvrťroku 
Uzn.č.6/1 – splnené čiastočne , príručka pre kontrolných dôverníkov bude dopracovaná 
Ing.Dubravskou PhD. a doc.Gyarmathym, CSc do najbližšieho školenia dôverníkov.
Uzn.č.10/1 – nie je doriešená náhrada za KD p.Vaľku, ktorý v roku 2010 písomne ukončil 
svoje pôsobenie a v oblasti Železníka sa u chovateľov oviec nenašla doposiaľ adekvátna 
náhrada. Nový záujemca by mohol byť už pozvaný na školenie v roku 2011. Uvažuje sa o p. 
Brudňákovi, bude mu zaslaná pozvánka na školenie. Rovnako členovia ÚOK môžu o 
pripravovanom školení informovať a pozvať záujemcov zo svojho okolia .
3.    Informáciu z rokovania Predsedníctva a Republikovej rady SZCH od doby konania 
X.zjazdu SZCH podali doc.Gyarmathy, CSc. a Ing.Dubravská, PhD. 
4.   Informáciu z     NT 2010  , ukážkových expozícií oviec a kôz na výstave AX a XIII.CV 
zvierat  predložil doc.Gyarmathy CSc. 
Nákupné trhy v roku 2010 sa podľa rozhodnutia ÚOK OK uskutočnili v : 
Termín konania Miesto konania Kontaktná osoba
25.8.2010    - SZCH
streda 

Záborské / Prešov / Ing.Mária Mularčíková, 082 53 
Záborské 149, 0905 961 492 

26.8.2010   - SZCH
štvrtok

Dobrá Niva pri Zvolene
Ul.Slobody 337/123

p.J.Pavelka, 0949/ 244 866
045/ 538 25 77 

27.8.2010 – SZCH  Pezinok – Kozí dvor,  PhDr.Ľubica Kozubová
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piatok Tehelná 1, Pezinok 0905/636 631, 033/6412808
       Spolu bolo predvedených 23 plemenných capkov, nie všetky boli predané. T.č. sú na 
predaj 3 ks zvierat, doc.Gyarmathy CSc. v záujme predaja kontaktoval aj Plemenársku 
inšpekciu a ZCHOK. Čierna plemenitba je pretrvávajúci problém a napriek tomu, že sa naň 
poukazuje, ostávajú kvalitné zvieratá nepredané. Úplne iná situácia je v ČR, kde si treba 
zviera dopredu zajednať. 
      Všetky trhy mali požadovanú dobrú úroveň, doc. Gyarmathy CSc.  poďakoval ich 
organizátorom osobne a tajomníčka RR SZCH im odovzdala písomné poďakovanie.
      V súvislosti s problémom predaja plemenných capkov dobrej kvality sa konštatovalo, že 
kôz je medzi chovateľmi veľa , ale chovatelia nie sú podchytení a organizovaní. Umožňuje to 
aj bezmocnosť plemenárskej inšpekcie, ktorej súčasne platná legislatíva nedovolí vstupovať 
do objektov kontroly a dostatočne razantne postupovať. 
V čase konania trhov navrhuje komisia poriadať aj propagačnú akciu za účelom podchytenia 
nových chovateľov a členov. 
V rámci podpory predaja capkov by bolo pozitívnym krokom zo strany štátu odkúpenie 
všetkých nepredaných zvierat za úradnú cenu a ich rozdelenie medzi chovateľom do oblastí, 
kde je veľa kôz. 
Ing.Bernát informoval o iniciatíve zo ZCHOK, odkiaľ išiel návrh na doriešenie pomeru 
pohlaví v chovoch, tak, aby bolo nutné držať viac plemenníkov. Rovnako bola pripravená aj 
požiadavka, aby poberatelia dotácií na VDJ museli vlastniť plemenníkov . Takto koncipovaný 
návrh išiel na MP SR.  
Odbornosť chovu oviec a kôz sa spropagovala aj expozíciami oviec a kôz počas výstavy 
Agrokomplex v Nitre a počas XIII.Celoštátnej výstavy zvierat, kde boli predvedené ukážkové 
expozície hnedých a anglonubijských kôz a romanovských oviec. 
O NT na plemenných baranov informoval Ing.Bernát. Boli dva, v Liptovských Kvačanoch 
/ 7 LC  baranov / a Zvolen u p.Roziaka /19 LC a 1 VF / Len jeden bol vyradený, všetky boli 
predané. Nákupné trhy boli ešte na východe. ;...
5.    Rozpočet ÚOK na rok 2011
       Návrh rozpočtu predložila tajomníčka komisie. Navrhovanou sumou sú pokryté akcie : 
zasadnutie ÚOK / 3 x / , školenie kontrolných dôverníkov a adeptov, služobné cesty členov 
komisie, podpora NT na plemenných capkov, ocenenia víťazných zvierat, členský poplatok 
do ZCHOK , rozbory vzoriek mlieka v rámci výkonu KÚ – úhrada Žilina. Plánované školenie 
kontrolných dôverníkov by sa v roku 2011 malo rozšíriť aj o spoluprácu s ŠPÚ SR ÚPZ Nitra 
Lužianky z dôvodu získania titulu hodnotiteľa. 
      Rozpočet je navrhovaný vo výške 2 462, - € , predbežne bol predložený na zasadnutí P
RR SZCH 16.októbra 2010. V konečnej podobe bude schválený až v roku 2011. 
6.   Dotácie pre odbornosť z     MP SR na rok 2010    - o rozdelení informovala tajomníčka 
komisie. Na podporu chovu a zachovanie genofondu oviec a kôz bolo z MP SR pre rok 2010 
vyčlenených spolu 2 910 € . Z tejto sumy bolo uhradených 548,85 €  Žiline. Na plemenného 
capa a barana staršieho ako jeden rok  bolo vyčlenených 85 € na 16 ks zvierat. Na podporu 
plemenných capkov  25 € na jedno zviera a na podporu predvedených baranov 12,17 €. 

7.   Schválenie plánu činnosti a termínov NT na plemenných capkov na rok 2011 
Termíny NT na plemenných capkov v roku 2011 – 

• 19.8.2011 Jablonica – poriadateľ Ing.Hamerlík 
• 30.8. alebo 2.9.2011 Dobr Niva – poriadateľ p.Pavelka
• 9.9. 2011 – Záborské – poriadateľ Ing.Mularčíková 

V týchto dňoch nie je ešte jasná otázka termínu konania výstavy Agrokomplex, ktorá sa 
doposiaľ organizovala vždy v auguste, ale pre rok 2011 sa uvažuje s termínom apríl. Pokiaľ 
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by výstava bola v auguste, uskutočnil by sa prvý trh tam a Jablonica by sa nekonala. 
Doc.Gyarmathy osloví p.Pavelku a požiada ho o rozhodnutie, ktorý termín mu viac vyhovuje.
Po skompletizovaní termínov bude zaslané oficiálne oznámenie na ZCHOK do Banskej 
Bystrice. Každý poriadateľ trhu dostane v prvom štvrťroku oznámenie s poverením 
a pokynmi ku konaniu trhu. Začiatok konania trhu bol u každého stanovený na 10,00 hod. 
Snahou komisie je pokryť všetky tri oblasti – západ, stred a východ. Na západnom Slovensku 
by sa pravidelne striedali Pezinok a Jablonica. Príspevok na NT z komisie bol v rozpočte 
stanovený na 50 € na občerstvenie uznávacej komisie.

8.      Požiadavky na spoluprácu so ZCHOK pre rok 2011 – Ing.Dubravská, PhD. informovala 
o predbežných rokovaniach s predstaviteľmi ZCHOK v Banskej Bystrici. Stará zmluva, ktorá 
platila medzi zväzmi končí 31.12.2010. Pripravená je nová, v januári sa uskutoční  k nej 
sedenie. Mala by byť podpísaná aspoň na 4 roky. Snahou SZCH je dostať spoluprácu, ktorá 
posledné roky viazla na predošlú dobrú úroveň. Spoločným záujmom je spolupráca s MP SR 
a spoločné riešenie úloh v súvislosti s platnou legislatívou upravujúcou chov oviec a kôz. 

9.      Rôzne 
• o priebehu kontroly ohlásenej z Plemenárskej inšpekcie SR , ktorá sa v odbore chovu 

oviec a kôz uskutočnila  3.11.2010 informovala Ing.Dubravská PhD. Predložené 
vyžiadané podklady boli prijaté bez pripomienok a neboli vznesené žiadne výhrady. 
Kontroly sa zúčastnil doc.Gyarmathy,CSc. a Ing.Dubravská, PhD, podklady pripravila 
tajomníčka komisie.

• Od roku 2011 bude potrebné uplatňovať inú postupnosť pri uznávaní ŠCH v rámci 
chovov oviec a kôz u členov SZCH. Chovatelia, ktorí už majú štatút , budú oznámení 
listom na MP SR, s tým, že cez SZCH majú dekrét ŠCH. Výberová komisia bude 
požiadaná o stanovisko a s ním budú vyžiadané z MP SR dekréty  na mená 
jednotlivých chovateľov.

• Ing.Mularčíková – navrhuje v rámci SZCH zrealizovať v roku tzv. „ informačný deň „ 
pre chovateľov kôz, príp. aj oviec, šíriť osvetu, upriamiť sa na užitočnosť kozieho 
mlieka a pritiahnuť nových chovateľov. Pozvať veterinára s prednáškou a tiež 
Ing.Heriana.  Informácie by bolo treba dať aj na webovú stránku. 

• Mgr. Hamerlíková – vyjadrila sa k celoštátnej súťaž MCH , do budúcnosti by sa bolo 
treba zamerať na iný spôsob jej priebehu. Záujem je aj o súťaženie v oblasti chovu 
psov.

• Diskutovalo sa k Zmluve, ktorá sa uzatvára medzi SZCH a chovateľom, u ktorého 
vykonáva KD kontrolu úžitkovosti. Plemenárska inšpekcia ich požadovala 
a kontrolovala, každý dôverník musí zabezpečiť jej vypísanie u nového chovateľa. 
Diskutabilná je vymožiteľnosť odmeny, ktorú má dôverník v rámci zmluvy od 
chovateľa dostať za ročnú prácu + ostatné náhrady. V rámci dotácie požiada SZCH 
pre rok 2011 MP SR o dotáciu, ktorá v rámci podpory KÚ a KMÚ zabezpečí aj 
refundáciu nákladov kontrolných dôverníkov.

• Ing.Mularčíková informovala, že Kurz na spracovanie vlny poriadaný ZCHOK sa 
uskutoční 27. – 30.1.2011 bude v Záborskom.

• diskutovalo sa o situácii v predajnosti plemenných zvierat v ČR a v SR, aj keď sa 
podnikajú kroky voči čiernej plemenitbe, nie je zaistená predajnosť kvalitných zvierat 
ohodnotenných na trhoch.

• školenie sa uskutoční v spolupráci s plemenármi kvôli získaniu štatútu hodnotiteľa, 
ktorý požaduje aj PI. Doc.Gyarmathy, CSc .a  Ing.Dubravská, PhD. spracujú do 
školenia príručku pre KD so základnými údajmi z centrálnej evidencie a aktuálnym 
cenníkom od plemenárov. Informovať bude aj o sankciách, ktoré platia pri nedodržaní 
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legislatívnych predpisov. Doplnená bude aj o výkon služieb a povinností KD + vzory 
tlačív.

• na webovej stránke szch by sa od roku 2011 mohlo objaviť fórum pre chovateľov kôz 
a oviec , kde by sa dali získať konkrétne rady aj pre začiatočníkov v chove. 

10.      Zasadnutie ukončil predseda komisie doc.Ing.Egon Gyarmathy, CSc.a poďakoval 
za účasť a konkrétne návrhy členov. 

Uznesenia prijaté dňa 11.12.2010 

Uzn.č.1/2/2010 – Komisia berie na vedomie KPU. V záujme doriešenia uzn.č.10/1/2010 
bude kontaktovaný doc.Gyarmathym CSc. p.Brudňák a v prípade záujmu pozvaný na 
školenie pre KD za účelom náhrady za dôverníka p.Valka.
T: február 2011                                                                 Z: v texte 
Uzn.č.2/2/2010 – Komisia berie na vedomie informáciu o priebehu NT na plemenných 
capkov 2010 a vyslovuje poďakovanie všetkým trom organizátorom trhov – 
Dr.Kozubovej, p.Pavelkovi a Ing.Mularčíkovej za ich dobrú prípravu a zabezpečenie.
Uzn.č.3/2/2010 – Ukladá sa doc. Gyarmathymu CSc. pripraviť správu z NT 2010 na 
webovú stránku szch. 
T: január 2011                                                                   Z: v texte 
Uzn.č.4/2/2010 – Komisia berie na vedomie a schvaľuje návrh rozpočtu ÚOK OK na rok 
2011 vo výške 2 462,- €.
Uzn.č.5/2/2010 – Komisia berie na vedomie a schvaľuje informáciu tajomníčky komisie o 
rozdelení dotácie pre odbor chovu oviec a kôz z MP SR na podporu genofondu v celkovej 
výške 2 910 € .
Uzn.č.6/2/2010 – Komisia schvaľuje návrh termínov konania NT na plemenných 
capkov.Po upresnení bude zaslaný na ZCHOK a zverejnený na stránke szch. 
T: január 2011                                                                    Z: predseda, tajomníčka komisie
Uzn.č.7/2/2010 – Komisia berie na vedomie informáciu Ing.Dubravskej, PhD. 
o pripravenej novej zmluve medzi ZCHOK a SZCH na obdobie 2011 – 2015 a poveruje 
predsedu komisie a tajomníčku RR SZCH  rokovaním so zástupcami ZCHOK.
T: po dohode so ZCHOK                                                  Z: v texte 
Uzn.č.8/2/2010 – Tajomníčka v spolupráci s predsedom pripravia žiadosť o štatúty ŠCH 
pre jednotlivých chovateľov združených pod SZCH a zabezpečia jej vybavenie na MP SR.
T: do 15.marca 2011                                                         Z: v texte 
Uznč.9/2/2010 – V roku 2011 sa uskutoční školenie KD v spolupráci s plemenármi z ŠPÚ 
ÚPZ Nitra Lužianky, ktorí zabezpečia preškolenie KD na hodnotiteľov oviec a kôz.
T:  marec 2011                                                      Z: predseda, tajomník, predseda zboru 

       Uzn.č.10/2/2010 – Ukladá sa predsedovi komisie a Ing.Dubravskej PhD.pripraviť pre KD 
do školenia príručku v zmysle prerokovaného v bod rôzne. 
T:   marec 2011                                                                    Z: v texte 
      Uzn.č.11/2/2011 – ukladá sa všetkým členom ÚOK aktívne propagovať chovateľský 
odbor všetkými dostupnými prostriedkami a prispievať odbornými príspevkami a podnetmi aj 
na zväzovú stránku. 

Zapísala : RNDr.Bruteničová
Náklady : 176,70 ,- € 
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