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

 
 
 
                                                      Zápisnica č. 2/2013  
 
zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec a kôz zo dňa 23. 8. 2013 počas Národnej výstavy 
zvierat – propagačnej výstavy Slovenského zväzu chovateľov a 1. Memoriálu docenta 
Egona Gyarmathyho, CSc. na výstave Agrokomplex  v Nitre   
 
Prítomní: Ing. Peter Bernát, Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Mgr. Anna Hamerlíková, 
Ing. Mária Mularčíková, RNDr. Blanka Bruteničová – tajomníčka komisie,  
 
Program:  
1/ Otvorenie 
2/ Kontrola plnenia uznesení  
3/ Informácie zo zasadnutia RR SZCH  
4/ Informácie zo zasadnutia P RR SZCH 
5/ Príprava XI. Zjazdu  
6/ Aktuálny bonitačný kľúč  
7/ XVI. Celoštátna výstava zvierat a III. Slovenské trhy 
8/  Diskusia 
9/ Záver 
 
Bod 1 
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala Ing. Dubravská, PhD. (ďalej len 
predsedníčka komisie). Komisia jednohlasne odsúhlasila pripravený program.  
 
Bod 2 
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia zo dňa 4.3.2013 vykonala tajomníčka 
komisie. Všetky prijaté uznesenia 1 – 9/1/2013 sú splnené. 
 
Bod 3 
O rokovaniach P RR SZCH v máji a auguste 2013, o prejedávanom programe a  
prijatých uzneseniach, ako aj o  aktuálnych zmenách informovala predsedníčka 
komisie. Informovala tiež o novom navrhovanom postupe pri overovaní zápisníc zo 
zasadnutia Predsedníctva Republikovej rady Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len 
P RR SZCH a  Republikovej rady Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len RR 
SZCH). V prípade, že overovanie zápisníc bude trvať viac ako 30 dní (návrh P RR 
SZCH), budú zápisnice zverejňované na internetovej stránke zväzu.   
 
Bod 4 
O rokovaní RR SZCH, ktoré sa uskutočnilo 27. apríla 2013 vo Vrútkach informovala 
predsedníčka komisie. RR SZCH prijala a vyhlásila termín konania XI. zjazdu SZCH 
na 3. mája 2014 v Banskej Bystrici. Schválila tiež opätovné zavedenie starých 
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členských preukazov za účelom každoročnej kontroly členstva. Súbežne s nimi budú 
existovať naďalej  aj nové. Zhodnotila úroveň rokovania a jednotlivých vystúpení, 
ktoré neprispievajú ku kultúre ani k priateľskej atmosfére na zasadnutí. 
 
Bod 5 
XI. Zjazd Slovenského zväzu chovateľov bol RR SZCH vyhlásený na 3.mája 2014, 
bude sa konať v Banskej Bystrici - hotel Lux. Na rokovaní RR SZCH boli navrhnuté 
a schválené komisie pre prípravu Zjazdu a Stanov SZCH. Bola schválená časová 
postupnosť jednotlivých krokov všetkých organizačných zložiek Zväzu, termíny VČS 
ZO a klubov, oblastných aktívov a aktívov jednotlivých odborností, kde budú volené 
nové odborné komisie. Dohodnuté bude ešte zastúpenie jednotlivých odborností. 
V tejto súvislosti bol už predbežne riešený termín aktívu odbornosti pre chov oviec a 
kôz, ktorý sa uskutoční spolu so školením kontrolných dôverníkov pravdepodobne 
v marci 2014. Pri tejto príležitosti budú pozvaní na školenie aj zástupcovia ZCHOK, 
nakoľko je potrebné riešiť spoločné problémy. Predsedníčka komisie  požiadala 
o zaslanie pripomienok ku súčasnému zneniu Stanov. Upravené Stanovy SZCH  budú 
predložené na schválenie XI. zjazdu. 
 
Bod 6 
Chovatelia sa zaoberali novým bonitačným kľúčom pre hodnotenie capkov, a to nielen 
na  školení kontrolných dôverníkov  23.3.2013 za účasti zástupcu ZCHOK Ing. 
Gúgľavu, ale aj na ďalších stretnutiach. Chovatelia – členovia SZCH sa dohodli na 
znení konkrétnych pripomienok a návrhov, ktoré boli poslané na ZCHOK.   
Pani  Mgr. Hamerlíková, ktorá sa za chovateľov, členov SZCH zúčastnila rokovania 
v máji, ktoré inicioval ZCHOK, upozornila, že zápis zverejnený v časopise 
vydávanom ZCHOK podľa nej nekorešpondoval so skutočnosťou. Bude zvolané nové 
rokovanie k bonitačnému kľúču a ešte stále môže byť pripomienkovaný zo strany 
chovateľov a organizácií. Počas májového rokovania boli dôverníci SZCH obvinení 
z podvodov pri meraní mliekovej úžitkovosti. Stále v praxi funguje pripúšťanie 
nebonitovaným capom. Trh je malý a slabo sa rozširuje. Stále pretrváva zlá 
komunikácia medzi SZCH a ZCHOK, doposiaľ nebola uzavretá spoločná zmluva o 
spolupráci. Zmeny v novom bonitačnom kľúči boli zdôvodňované aj malou 
populáciou zvierat zapojených do kontroly úžitkovosti.   
Predsedníčka informovala o požiadavke, aby boli zvieratá hodnotené pôvodným 
bonitačným kľúčom, aby nedošlo k poškodeniu plemenných zvierat pri zaradení, na čo 
upozorňovali členovia SZCH na pracovnom stretnutí so zástupcami ZCHOK.  
Komisia podporila návrh zorganizovať spoločné stretnutie so zástupcami ZCHOK, 
chovateľmi a štatutármi SZCH počas  jesene (pravdepodobne v mesiaci október). 
zasadnutie bude iniciovať SZCH ÚOK OK.  
 
Bod 7 
Predsedníčka informovala o príprave XVI. Celoštátnej výstave zvierat v dňoch 23. 
a 24. november 2013 v Nitre na výstavisku Agrokomplex a o príprave III. ročníka 
Slovenských trhov.  
 
Bod 8 
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V rámci bodu členovia ÚOK pre chov oviec a kôz diskutovali k uvedeným témam:  
• katalógy vydané na nákupný trh plemenných capkov  23.8.2013 v Nitre boli 

vydané dva a vzájomne sa odlišovali, nesedel počet bodov u hodnotených 
zvierat, obidva katalógy boli doručené od PS SR, š.p. 

• p. Chybovej bol na základe hodnotenia predvedeného capka zle vydané POP, 
riešiť uvedený problém bude predsedníčka komisie so zástupcom ZCHOK, 

• Mgr. Hamerlíková znovu informovala o výzve na internetovej stránke Bazoš 
o potrebe pripúšťať iba bonitovanými capmi a dôsledkoch čiernej plemenitby. 
Pripraví pre začínajúcich chovateľov jednoduchý  postup pri chove kôz. 

• RNDr. Bruteničová informovala o priebehu hodnotenia vzoriek syrov, ktorých 
do súťaže bolo prihlásených spolu 42 a hodnotila ich komisia na čele 
s emeritným riaditeľom Výskumného ústavu ovčiarskeho, významným 
odborníkom v oblasti mliekárstva na Slovensku Ing. Karolom Herianom, CSc.,  

• Ing. Mularčíková požiadala o zmenu termínu trhu v Záborskom, kde mali byť 
capky hodnotené 27.9.2013, nový termín hodnotenia je 11.10.2013, nakoľko 
v pôvodnom termíne 27.9.2013  je chovateľka v zahraničí. 

 
Bod 9 
Predsedníčka komisie  ukončila zasadnutie a poďakovala za účasť. 
 
 
Uznesenia prijaté na zasadnutí dňa 23.8.2013 v Nitre 
Uznesenie č. 10/2/2013  - SZCH zvolá do konca októbra spoločné stretnutie so 
zástupcami Šľachtiteľskej rady, kde predloží spoločné pripomienky  a návrhy na 
zmeny v bonitačnom kľúči pre hodnotenie kôz.  
Uznesenie č. 11/2/2013 – Komisia do najbližšieho zasadnutia navrhne termín 
celoslovenského volebného aktívu spojeného so školením v roku 2014 v zmysle 
pokynov vydaných Zjazdovou komisiou. 
Uznesenie č. 12/2/2013 –  Do najbližšieho zasadnutia pripraví predsedníčka komisie  
vyhodnotenie výsledkov NT na plemenných capkov 2013. Toto bude zverejnené na 
webovej stránke a v Chovateľských novinách. 
Uznesenie č. 13/2/2013 – SZCH požiada Výberovú komisiu pre chov oviec a kôz pri 
MPRV SR o zmenu termínu konania nákupného trhu plemenných capov  u Ing. 
Mularčíkovej v Záborskom pri Prešove, nový termín  11.10.2013  
 
 
Zapísala : RNDr. Bruteničová                                                      Náklady: 74,34 € 


