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

                                                             Zápisnica č. 1/2009
zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec a     kôz zo dńa 23. mája 2009 na sekretariáte RR SZC  H   

Prítomní : Ing. Dubravská, PhD., doc.Ing.Gyarmathy CSc, Ing.Bernát, p. Jambrich, 
RNDr.Bruteničová
ospr. p.Štrbová

Program : 
1. Otvorenie – doc.Ing. Gyarmathy CSc.
2. Kontrola plnenia uznesení – RNDr.Bruteničová
3. Informácia zo zasadnutia RR SZCH – doc.Gyarmathy, CSc. RNDr.Bruteničová
4. Nákupné trhy na plemenných capkov a baranov v roku 2009
5. ZCHOK – zmluva, ďaľšia spolupráca do roku 2010 
6. Podklady od kontrolných dôverníkov SZCH – RNDr.Bruteničová 
7. Rôzne / súťaž o Zlatý kosák /
8. Záver 

1.     Zasadnutie otvoril predseda komisie doc. Gyarmathy , privítal prítomných a informoval 
o pripravenom programe rokovania. 

2.     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia z 15.11.2008 predložila tajomníčka komisie    
Uzn.č.1/1/2008 – splnené , zmluva medzi SZCH a ZCHOK je podpísaná štatutármi oboch 
zväzov. 
K uzn.č.3/1/2008 – k plánovanému zavedeniu „ Predaja z dvora „ informovala Ing.Dubravská, 
PhD. Začiatok sa posúva  až na júl, sú určité výhrady z Bruselu voči možnému porušovaniu 
stanovených kvót, ale toto sa týka len kravského mlieka. V ČR je už takýto predaj schválený, 
nie je po každej stránke vnímaný pozitívne. Chovatelia budú inštruovaní aj písomne zo strany 
MP SR. Informovala o skutočnosti, že pre rok 2009 nie je zatiaľ vyčlenená žiadna suma na 
podporu chovu plemenných capov , príp. aj  baranov. V prípade, že by sa podarilo medzi MP 
SR a SZCH podpísať účelovú zmluvu zameranú na rozšírenie chovu oviec a kôz, dalo by sa 
uvažovať o podpore plemenných jedincov v držbe u chovateľov. Pomohlo by to aj SZCH 
zvýšiť členskú základňu, nakoľko podpora by bola určená len pre členov SZCH . / uvažuje sa 
s cca 150 € na capka / Argumentovať možno skutočnosťou, že členovia SZCH nepoberajú vo 
väčšine prípadov iné dotácie, ktoré sú určené väčším podnikateľom v oblasti 
pôdohospodárstva. 
K uzneseniu č. 5/1/2008 doplnila tajomníčka informáciu o troch nových kontrolných 
dôverníkoch. 28.marca 2009 úspešne zložili po absolvovaní školenia skúšky traja kontrolní 
dôverníci : Mgr. Hamerlíková, PhDr.Kozubová a  p.Pavelka . Preukazy im boli už vydané, 
pečiatky sú vo výrobe.

3.     Informácia zo zasadnutia  P a RR SZCH – k bodu informovali doc.Gyarmathy 
a RNDr.Bruteničová . Rozpočet komisie bol pre rok 2009 schválený na 1 825 € / 55 000,- Sk / 
Zahrňuje položky na dve zasadnutia  komisie, školenie hodnotiteľov a kontrolných 
dôverníkov, príspevok na nákupné trhy plemenných capkov, rozbory vzoriek mlieka 



a služobné cesty. Aj rozpočty všetkých odborných komisií boli v súvislosti s poriadaním 26. 
Európskej výstavy zvierat v roku 2009 na Slovensku krátené a školenia troch veľkých 
odborností akými sú hydina, holuby a králiky sa v roku 2009 z úsporných dôvodov ani 
neuskutočnia. K pripravovanej európskej výstave informovala aj Ing.Dúbravská, PhD., ktorá 
sa zasadnutia RR SZCH za MP SR zúčastnila a priblížila ponuku výstaviska Incheba 
Bratislava, aby sa podujatie uskutočnilo v jej priestoroch. MP SR , ktoré prevzalo spolu 
s ministrom pôdohospodárstva nad výstavou zášitu , má záujem aby sa realizovala pokiaľ 
možno s čo najnižšími nákladmi. Aj na ministerstve sa v čase finančnej krízy pristúpilo 
k úsporným opatreniam, preto ani SZCH nemôže počítať s dopredu kalkulovaným 
príspevkom na EV. Je na škodu veci, že RR SZCH neschválila poriadanie výstavy na Inchebe, 
ktoré okrem nižšieho nájomného nieslo so sebou aj iné výhody a finančné úľavy. Aj 
návštevnosť v Bratislave by bola oproti Nitre vyššia. V prípade finančného schodku môže 
SZCH za týchto okolností, keď bola Incheba odmietnutá, ťažko počítať s príspevkom na jeho 
pokrytie. Ovce a kozy sa na výstave v zmysle Európskeho reglementu pre poriadanie výstav 
nevystavujú. 
Aj dotácie na zväzy pre rok 2009 z MP SR nebudú vysoké , preferuje sa práca s mládežou, 
tam bolo v roku 2008 skoro 100% pokrytie . Celkove je na rozdelenie určených 9 miliónov 
Sk. 
4.     Nákupné trhy na plemenných capkov v roku 2009.
Informoval doc.Gyarmathy. Termíny boli stanovené a nahlásené ZCHOK , zverejnené sú aj 
na stránke szch / www.szch.sk / 
Nákupné trhy na plemenných capkov 2009 – termíny a     miesta konania   

Termín konania Miesto konania Kontaktná osoba
25.8.2009   - SZCH
utorok

Pezinok – Kozí dvor,
Tehelná 1

PhDr.Ľubica Kozubová
0905/636 631, 033/6412808
Garant: doc.Ing.Gyarmathy 
CSc.

26.8.2009   - SZCH
streda

Dobrá Niva pri Zvolene
Ul.Slobody 337/123

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

27.8.2009 
štvrtok 

PD Mestečko
farma oviec Dubková 

Ing.Z.Teplická, 0905/ 745 447
042/ 469 2029
Garant : Ing.Teplická 

28. 8.2009 -  SZCH
piatok 

Haniska, futbalové ihrisko
Tesárska ul.

p.Jambrich , 0905 /228 458 
garant : L.Jambrich 

        Pripomenul potrebu dodržať požadovanú váhu u predvádzaných zvierat, je to minimálne 
32 kg. Prihlásených za SZCH je  na základe predbežných oznámení kontrolných dôverníkov 
cca 25 capkov. Dôležité je, aby sa predali. Treba urobiť propagáciu aj počas výstavy 
AGROKOMPLEX v Nitre v pavilóne SZCH. Ing. Bernát informoval o pripravovanom NT na 
plemenné barany, ktorý sa uskutoční 31. 8. 2009 vo Zvolene u pána Roziaka. Predvedené 
a hodnotené budú polročné barany VF a Lc plemena, najnižšia prípustná váha je 42 kg .

5.       Zmluva medzi SZCH a ZCHOK o spolupráci.
Uzatvorená a podpísaná bola štatutármi do konca r. 2010 a upravuje povinnosti a práva oboch 
zväzov . V tejto súvislosti pripomenul doc.Gyarmathy aj pohľadávky ZCHOK voči niektorým 
členom SZCH, títo už boli upozornení.

6.      Podklady od kontrolných dôverníkov na rok 2009 
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Tajomníčka rozoslala ešte pred školením kontrolných dôverníkov tabuľku na vyplnenie 
aktuálnych údajov o chovateľoch oviec a kôz. K dňu zasadnutia chýbali podklady od 
p.Čekanovej / už dodala / Ing.Bernáta a doc.Gyarmathyho CSc. Tabuľka mapuje celkový 
počet kôz / oviec u chovateľa, z toho počet zapojených zvierat do KMU, predpokladaný počet 
capkov predvedných na NT 2009, počet capov a baranov starších ako jeden rok a ich líniu.
Chýbajú údaje z Hanisky, priamo na zasadnutí informoval p.Jambrich, počty zvierat 
v Hanisko veľmi poklesli, nie je záujem o chov u mladších chovateľov. Obdobná situácia je 
v Trebišove, kontrolný dôverník p.Andrejčák pre zdravotné problémy nevykonáva svoju 
funkciu, na školenie v roku 2009 sa prihlásil záujemca z Trebišova pán Goga. Do KÚ sa darí 
každoročne zapájať nových chovateľov, ale súčasne prestávajú byť aktívni aj predošlí. 
Podklady slúžia na rozdelenie dotácie pre chovateľský odbor aj v roku 2009, pokiaľ bude 
z MP SR pre SZCH pridelená.

7.     Rôzne
• tajomníčka informovala , že na základe informácie Ing.Šutého, pracovníka ZCHOK 

v Banskej Bystrici, nie sú všetky zvieratá našich členov, ktoré spĺňajú požadované 
podmienky, zapísané do Plemennej knihy. Zistilo sa to konkrétne na príklade hnedých 
kôz pána Kubíka, ktoré v Plemennej knihe nefigurujú, hoci on si myslí, že sú tam 
zapísané. Bude potrebné zostaviť list pre kontrolných dôverníkov a upozorniť ich na 
túto skutočnosť, nech spolu s chovateľmi vykonajú revíziu skutočného stavu. Požiada 
sa ZCHOK o zoznam zvierat od členov SZCH zapísaných v PK. O zápis do PK musí 
požiadať chovateľ. V tejto súvislosti je dôležitá povinnosť kontrolného dôverníka 
dodržiavať termíny stanovené Žilinou . 

• doc. Gyarmathy CSc. informoval , že aj pre chovateľov a členov SZCH bude nutné 
dodržiavať postup pri udeľovaní štatútu šľachtiteľského chovu. T.z. prejsť postupne 
od úžitkového cez rozmnožovací až na šľachtiteľský chov. T.č. majú naši členovia 
uznaný šľachtiteľský chov pre určité plemená za SZCH ako celok, ale noví chovatelia 
už túto výhodu mať nebudú . Bude potrebné požiadať listom MŽP SR o vydanie 
konkrétnych menovitých oprávnení  na šľachtiteľské chovy pre jednotlivých 
chovateľov. Noví chovatelia začínajú od nuly, v prípade, že majú zvieratá nakúpené 
zo šľachtiteľského chovu, mali by mať už atomaticky uznaný stupeň 
rozmnožovacieho . Tajomníčka v spolupráci s predsedom pripraví list na MP SR.

• 24. mája 2009 sa v Pribyline uskutočnia Ovenálie – za komisiu sa zúčastnia 
doc.Gyarmathy CSc. Do súťaže o produkty z kozieho mlieka je prihlásená aj 
chovateľka z farmy Kozí dvor dr. Kozubová . /pozn . v súťaži jej boli udelené dve 
ceny /

• 17.6.2009 sa koná v Kamenici Regionálna výstava oviec a kôz . ZCHOK – poriadateľ 
požiadal SZCH o stanovenie členov komisie na hodnotenie zvierat. Určení 
hodnotitelia boli Ing.Dúbravská PhD. a Ing.Bernát . Písomné stanovisko bude zaslané 
ZCHOK. Zvieratá  zabezpečí pani Čekanová. 

• Stanovisko k označovaniu zvierat  - oviec a kôz tetovaním požadované z MP SR 
vypracoval a do termínu stanoveného ministrom zaslal doc.Gyarmathy CSc. 
Doporučené bolo označovanie jednou ušnou značkou, ale súčasne s ním  použité aj 
tetovanie do oboch uší .

• Tajomníčka informovala o usmernení   zo strany ŠVS na premiestnenie plemenných 
baranov a barančekov na NT 2009. Konkrétni chovatelia boli informovaní.

• p.Jambrich doporučil serióznu inventúru počtov zvierat v jednotlivých obciach, toto 
by malo byť aj v štátnom záujme. Podchytili by sa aj počty plemenných capov. 
Odborná komisia by mala riadiť zastúpenie línií u plemenných capkov v jednotlivých 
regiónoch. S pani Čekanovou a Ing.Mularčíkovou pripraví inventúru zvierat na 
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východe Slovenska , zaangažuje aj chovateľov z Trebišova . Navrhol aby sa ZO 
SZCH svojím štatútom rovnala štatútu SHR a v tomto zmysle podal návrh na MP SR. 
U cigájí chýbajú nové línie .

• tajomníčka informovala, že pre rok 2009 by za SZCH mohla o titul Zlatý kosák 
súťažiť hnedá kozy, jedná sa len o predbežný návrh. Doc. Gyarmathy CSc. 
informoval o záujme chovateľky SZCH dr. Kozubovej prihlásiť pre rok 2009 do 
súťaže biele kozy. Prediskutuje to ešte s tajomníkom SZCH .

Uznesenia prijaté na zasadnutí dňa 23.mája 2009

Uzn.č. 1/1/2009 – Komisia berie na vedomie informáciu o školení kontrolných dôverníkov 
SZCH z 28. 3. 2009 a vyškolení nových dôverníkov –  p.Mgr.Hamerlíkovej,  p.PhDr. 
Kozubovej a p.Pavelku, ktorí sú už zaradení do zboru posudzovateľov.
Uzn.č.2/1/2009 – Komisia berie na vedomie informáciu o rozpočte schválenom pre rok 2009 
a potvrdení miesta poriadania 26. EV zvierat v Nitre RR SZCH. 
Uzn.č.3/1/2009 – Komisia berie na vedomie informáciu o konaní nákupných trhoch na 
plemenných capkov SZCH v roku 2009. Pre poriadateľov výstavy je stanovený príspevok na 
konanie trhu vo výške cca 33 €.na náklady súvisiace s pohostením hodnotiacej komisie.
Uzn.č. 4/1/2009 – Zmluva o spolupráci medzi SZCH a ZCHOK je od júna 2009 podpísaná 
štatutármi oboch zväzov.
Uzn.č  .5/1/2009   – Tabuľky od kontrolných dôverníkov dodá tajomníčke ešte Ing.Bernát , 
doc.Gyarmathy CSc. a p.Jambrich. V prípade poskytnutia dotácie z MP SR budú použité ako 
podklady .
Uzn.č 6/1  /2009   – Komisia berie na vedomie informáciu, že podľa informácie od ZCHOK nie 
sú v PK vedené všetky zvieratá, hoci chovatelia si myslia, že ich majú zapísané. Tajomníčka 
v spolupráci s predsedom pripravia upozornenie pre kontrolných dôverníkov aj s postupom 
ako evidovať zvieratá do PK ZCHOK.
Uznč  .č.7/1/2009   – V zmysle informácie doc.Gyarmathyho CSc. bude písomne požiadané MP 
SR o vydanie menovitých dekrétov šľachtiteľských chovov pre členov SZCH, ktorí doposiaľ 
spadali pod jednotný dekrét pre celé SZCH ako celok. 
Uzn.č.8/1/2009 – Komisia schvaľuje SC doc.Gyarmathyho CSc. ako zástupcu SZCH 
a odbornej komisie na Ovenálie v Pribyline dňa 24.5.2009
Uzn.č.9/1/2009 – Komisia deleguje ako hodnotiteľov na Regionálnu výstavu oviec a kôz 
poriadanú ZCHOK dňa 17.6.2009 v Kamenici Ing.Dubravskú PhD, a Ing.Bernáta .Ukladá 
tajomníčke písomne oznámiť mená ZCHOK.
Uzn.č.10/1/2009 – Komisia berie na vedomie informáciu o stanovisku k označovaniu zvierat 
vypracované doc.Gyarmathym a zaslané MP SR.
Uzn.č.11/1/2009 – Komisia poveruje p.Jambricha v spolupráci s p.Čekanovou 
a Ing.Mularčíkovou pripraviť zmapovanie stavov kôz a oviec na východe medzi členmi 
SZCH .
Uzn.č.12/1/2009 – Komisia podporuje návrh prihlásiť do súťaže o Zlatý kosák biele kozy 
z farmy Kozí dvor, Pezinok. Ukladá predsedovi komisie prerokovať návrh s tajomníkom RR 
SZCH. 

Zapísala :
RNDr.Bruteničová
Náklady : 93,74 € 
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