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

                                                        Zápisnica č. 1/2010 
zo zasadnutia ÚOK pre chov oviec a     kôz, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.2.2010 v     Bratislave  

Prítomní : Ing.Bernát, Ing.Dúbravská PhD., p.Jambrich, doc.Ing.Gyarmathy CSc., 
RNDr.Bruteničová 
ospravedlnená : p.Štrbová 
Program : 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení  - tajomníčka

3. Informácia zo zasadnutia RR a k X. zjazdu SZCH – predseda, tajomníčka 

4. Návrh rozpočtu komisie na rok 2010 – tajomníčka

5. Školenie kontrolných dôverníkov – termín, miesto, program – Ing.Dúbravská PhD.

6. Celoslovenský aktív chovateľskej odbornosti – voľba komisie 

7. Rôzne / dotácia 2009 – informácia, aktuálny stav zvierat u členov SZCH, podpora pre 
rok 2010, spolupráca so ZCHOK

8. Záver 

1 .     Zasadnutie otvoril predseda komisie doc.Ing. Gyarmathy CSc a privítal prítomných 
členov ÚOK na poslednom zasadnutí komisie vo volebnom období 2004 – 2010.

2.      Kontrola plnenia uznesení  - informovala tajomníčka . Uznesenia prijaté na poslednom 
zasadnutí  č. 1/1/, 2/1/, 3/1, 4/1, 5/1,8/1,9/1,10/1,12/1 boli splnené. Uzn.č. 6/1 bude doriešené 
listom na kontrolných dôverníkov, ktorých tajomníčka požiada o doplnenie tabuľky aktuálnej 
pre rok 2010 s uvedením počtu zvierat celkového u chovateľa, počtu zvierat zapojených do 
KMU, všetky s uvedením jedinečného čísla. Platí, že ohodnotené zviera nie je automaticky 
zapísané do Plemennej knihy, třeba o to zo strany chovateľa , príp.dôverníka požiadať 
ZCHOK. Do školenia dôverníkov spracuje Ing.Dúbravská PhD. stručnú a prehľadnú príručku 
vyplývajúcu zo Štatútu plemenných kníh oviec a kôz za účelom usmernenia práce 
kontrolných dôverníkov SZCH, ktorí ju všetci dostanú . 

K uzn.č.7/1 – Výberovú komisiu je potrebné informovať o v súčasnosti jestvujúcich 
šľachtiteľských chovoch u členov SZCH. Zoznam chovateľov, ktorí produkujú plemeníkov a 
majú zvieratá zapísané v PK bude zaslaný na aktualizáciu ZCHOK, s tým, že v zmysle platnej 
legislatívy sú ich chovy vedenné ako šľachtiteľské. Ďaľšie nové chovy budú zaevidované už 
ako rozmnožovacie. V rámci SZCH by sa mohlo žiadať o udelenie výnimky, skrátenie 
stanoveného trojročného obdobia na dva roky a  zdôvodniť to individuálnou starostlivosťou 
v rámci chovov SZCH . Uzn.č.11/1/2010 – trvá , aktivizácia dôverníkov a chovateľov na 
východe je stále aktuálna.

3.  Informácia zo zasadnutia RR a k X. zjazdu SZCH – predseda, tajomníčka 



       Predseda komisie informoval o zasadnutí RR SZCH, ktoré sa uskutočnilo 16.januára 
2010. Při tejto príležitosti bol vyhlásený termín konania X.Zjazdu SZCH, tento sa uskutoční 
17.júla 2010 v Bratislave. Predchádzajú mu VČS ZO, klubov, oblastné konferencie a 
celoslovenské aktívy odborností. K príprave zjazdu a návrhu nových Stanov SZCH boli 
stanovené zjazdová komisia a komisia pre stanovy. Návrh stanov bude zaslaný na 
pripomienkovanie nižších zložiek, kým bude predložený na schválenie Zjazdu. Do dňa 
zasadnutia ÚOK nebol návrh stanov predložený. 

4.    Návrh rozpočtu na rok 2010 predložila tajomníčka komisie. Doposiaľ nebolo zvolané  P 
RR SZCH, ktoré by sa s rozpočtami ÚOK pre rok 2010 zaoberalo . Návrh je v celkovej výške 
2252 €, zahrnuté sú položky : zasadnutie ÚOK 3 x, školenie kontrolných dôverníkov , 
celoslovenský aktív odbornosti, členské ZCHOK, príspevok na poriadanie nákupných trhov, 
ocenenie pre najlepšie hodnotených plemenných capkov, platba faktúr PS ÚPZ Žilina za 
rozbory vzoriek mlieka a služobné cesty v roku 2010. V rámci služobných ciest bola v tejto 
súvislosti schválená SC pre doc. Gyarmathyho CSc. na výstavu Techagro Brno na hodnotenie 
plemnných baranov a capov, ktoré zabezpečuje ZCHOK ČR.  Komisia doporučuje rozpočet 
schváliť v predloženej podobe a v rámci šetrenia uskutočniť spoločne školenie kontrolných 
dôverníkov a celoslovenský chovateľský aktív odbornosti. 

5.   Školenie kontrolných dôverníkov SZCH.  

      Z chovateľského hľadiska je nutné uskutočniť ho, tak ako každý rok, najpozdejšie do 15. 
apríla 2010. Navrhnutý a schválený bol termín 10.apríla 2010 na SPU v Nitre, priestory – 
poslucháreň zabezpečí pán docent Gyarmathy CSc. Program predložila Ing.Dúbravská PhD 
ako predseda zboru posudzovateľov. Na školení bude odprednášané :

a/   Označovanie zvierat – Ing.Dúbravská PhD.

b/   Mlieková úžitkovosť – Ing.Machynová

c/   Centrálna evidencia – Ing.Rafayová

d/   Informácia pre chovateľov zo Štatútu plemennej knihy ZCHOK – Ing.Dúbravská PhD.

e/   Rôzne / práca KD, žiadosti o dotácie na VDJ, záverečné skúšky adeptov, ktorí sa školenia 
už dvakrát zúčastnili / do úvahy prichádza Ing.Horr, Ing.Mularčíková, p.Goga /  

     Ing.Dúbravsská pripraví krátku informáciu k žiadostiam o dotácie na VDJ, termín ich 
podania je do 31.marca 2010. Pokiaľ chovatelia splňajú podmienky, môžu o ne požiadať aj 
v roki 2010 cez MP SR. Inštrukcie budú zaslané účastníkom spolu s brožúrkou k bodu d 
/Plemenná kniha / s pozvánkou. 

Na školenie nebudú pozvaní dôverníci, ktorí sa bez ospravedlnenia školenia už dvakrát 
nezúčastnili a t.č. nevykonávajú nikde činnosť kontrolného dôverníka . Toto vyplýva zo 
Štatútu kontrolného dôverníka, ktorý bol v tejto súvislosti na zasadnutí prerokovaný a 
schválený . Pokiaľ je zo strany dôverníka snaha opäť sa zaradiť do zboru , je potrebné o to 
písomne požiadať ÚOK cez S RR SZCH. Po úspešne zvládnutom preskúšaní môže byť znovu 
zaradený do zoznamu aktívnych kontrolných dôverníkov. Tajomníčka informovala o liste 
pána Juraja Vaľka, ktorý po rokoch aktívneho pôsobenia ukončil činnosť ako kontrolný 
dôverník a poďakoval za spoluprácu. ÚOK berie na vedomie jeho rozhodnutie a písomne mu 
poďakuje za roky aktívnej práce . Oblasť , kde vykonával KÚ , nie je t.č. nikým zabezpečená. 
Pán Jambrich, ktorý je najbližšie , bol poverený kontaktovať chovateľa pána Rubisa zo 
Železníka a pokúsiť sa o jeho vyškolenie za kontrolného dôverníka. Na školení musí byť 
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jasné, kto bude tuto oblasť zabezpečovať. Pán Jambrich bude kontaktovať aj dôverníka pána 
Andrejčáka z Trebišova a zistí , aké sú možnosti výkonu KÚ v tejto oblasti. Na školení bol už 
minulý rok p.Goga. Tento by mohol po absolvovaní skúšok prevziať prácu p.Andrejčáka, 
ktorému zdravotné dôvody nedovoľujú pokračovať v činnosti. Doc. Gyarmathy, CSc. bude 
kontaktovať v Nitre Ing.Štubendeka. Na školení dôverníkov bude súčasný zoznam 
aktualizovaný . 

      Dôverníci budú požiadaní ako po minulé roky o doplnenie tabuľky, ktorú im zašle 
tajomníčka. Je potrebné uviesť aktuálne počty zvierat u chovateľov a počet zvierat, od ktorých 
sa bude v roku 2010 odoberať mlieko / zapojených do KMÚ/. Rovnako počty plemenníkov 
starších ako rok s líniami a predpokladaný počet zvierat predvedených na NT 2010. Uvádzať 
aj jedinečné čísla zvierat. Po spracovaní tohoto zoznamu bude zaslaný na ZCHOK 
Ing.Šutému, s požiadavkou aby porovnal uvádzané údaje od SZCH so stavom v PK. T.z. 
požiadať ho o oznámenie, ktoré zvieratá sú zapísané v PK od každého jednotlivého chovateľa 
s uvedením aj pohlavia zvierat.

6.     Celoslovenský aktív chovateľov oviec a kôz.  

       V súvislosti s vyhláseným X.zjazdom SZCH sa pred jeho konaním uskutočnia volebné 
aktívy všetkých chovateľských odborností. Nakoľko účastníci školenia sa z veľkej miery 
prelínajú s pozvanými na aktív doporučuje komisia v záujme šetrenia financiami  a 
nezaťažovania chovateľov, usporiadať aktív a školenie spoločne, v jednom termíne, tak ako to 
bolo v roku 2004. Návrh prerokoval predseda komisie s tajomníkom SZCH, ktorý nemal 
námietky za podmienky, že na aktív budú pozvaní aj zástupcovia OV SZCH kde je 
chovateľská aktivita . Kandidáti , ktorí majú záujem  pracovať po zjazde v odbornej komisii, 
môžu podať prihlášku – vyplnený dotazník , do 31. marca 2010 / platí dátum na pečiatke / 
Dotazníky budú zaslané všetkým pozvaným – kontrolným dôverníkom, a cez OV SZCH aj 
ďaľším záujemcom . Prítomní členovia odbornej komisie budú kandidovať opätovne, nevie sa 
stanovisko p.Štrbovej – členky ÚOK, ktorá sa rokovania nezúčastnila. P.Jambrich informoval 
o pripravovanej náhrade za seba z Hanisky, bol vyzvaný, prehodnotiť svoj úmysel a 
kandidovať znova. Nakoľko doposiaľ nebol vydaný žiaden jednotný volebný poriadok, bude 
použitý poriadok z roku 2004, ktorý plne vyhovuje. Prvým členom 5 člennej ÚOK sa stane 
predseda zboru posudzovateľov, ktorého zvolia len prítomní dôverníci. Do komisie postúpia 4 
ďaľší členovia s najvyšším počtom hlasov a dodatočným hlasovaním si zvolia predsedu ÚOK 
priamo počas aktívu. Výsledky a priebeh volieb bude riadiť volebná a mandátová komisia, 
návrhy odbornosti zosumarizuje a predloží na schválenie návrhová komisia. Návrh nových 
stanov SZCH, ktoré majú byť schválené na zjazde ku dňu konania komisie nebol ešte 
predložený, prítomní budú informovaní priamo na aktíve. V zmysle obežníka vydaného 
Zjazdovou komisiou je každá odbornosť a jej aktív oprávnená dávať aj návrhy do najvyšších 
funkcií vo Zväze, t.z. na predsedu a tajomníka SZCH. Komisia prerokovala a doporučila 
kandidatúru na funkciu tajomníka SZCH pre Ing. Jarmilu Dúbravskú PhD, ktorá ju prijala. 
Doporučenie bude prejednané a potvrdené aj na celoslovenskom aktíve chovateľskej 
odbornosti.

Navrhovaný je program aktívu so začiatkom o 8,00 hod.

Program : 

1. Otvorenie, schválenie programu – doc.Gyarmthy CSc. , RNDr.Bruteničová
2. Usmernenie k volebnému poriadku – RNDr. Bruteničová
3. Schválenie volebnej a mandátovej komisie – RNDr. Bruteničová
4. Správa o činnosti ÚOK OK za obdobie 2004 – 2009 – doc.Gyarmathy CSc.
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5. Predloženie kandidátky do ÚOK – RNDr.Bruteničová 
6. Voľby  / do ÚOK a za predsedu zboru posudzovateľov /
7. Správa volebnej a mandátovej komisie – výsledky volieb
8. Voľba predsedu a podpredsedu komisie / členmi novej komisie priamo na aktíve /
9. Voľba delegáta na zjazd za odbornosť
10. Ukončenie aktívu  - cca o 10,00 , program pokračuje školením kontrolných 

dôverníkov .
Diskusia sa uskutoční v rámci školenia. Správu za volebné obdobie pripraví docent 
Gyarmathy CSc., predseda komisie.

7/ Rôzne 

• doc. Gyarmathy CSc. naniesol naliehavú požiadavku aktivizovať chovy v Trebišove, 
chýba tu kontrolný dôverník. Na školení bude potrebné túto otázku doriešiť.

• informoval sa o tom, kto je za SZCH zástupcom v ZCHOK , pokiaľ tam nemáme t.č. 
žiadneho zástupcu, navrhuje Ing.Dúbravskú , PhD.

• k dnešnému dňu nie sú známe termíny NT na plemenných capov a baranov v roku 
2010. Vždy boli zo strany ZCHOK požadované do konca roku. Komisia stanovila 
termíny konania nákupných trhov, ktoré usporiada SZCH v dňoch  : 25.8.2010 – 
Haniska , 26.8.2010 – Pliešovce/ Dobrá Niva a 27.8.2010 – Pezinok  Termíny oznámi 
tajomníčka ZCHOK do Banskej Bystrici a súčasne vyžiada termíny konania ďaľších 
trhov pre rok 2010. Na trhu bude zo strany komisie vyhodnotený aj najlepší cap trhu, 
ceny zabezpečí ÚOK v spolupráci s pánom Jambrichom.

• tajomníčka informovala o rozdelení dotácie z MP SR na rok 2009 určenej pre rozvoj 
genofondu. Uhradené boli faktúry za rozbor vzoriek mlieka ŠPÚ ÚPZ Žilina a zvyšná 
suma sa rozdelila ako príspevok na plemenného capa staršieho ako rok v držbe 
chovateľa vo výške 93 € na zviera.

• v spolupráci so ZCHOK sa konečne doriešilo uznanie plemenného capka z Pliešoviec, 
ktorý na NT v roku 2009 nemal požadovaný vek

• tajomníčka informovala o pripravovanom podujatí – 7. ročníku medzinárodného 
seminára „ Farmárska výroba syrov a mliečnych výrobkov „ , ktorý sa uskutoční 
20.mája 2010 v Brne. V rámci SC môže byť z ÚOK uhradené vybraným účastníkom 
cestovné . 

• ZCHOK bude zaslaný tiež zoznam členov SZCH , ktorí v roku 2010 môžu 
produkovať plemenný materiál, zoznam bol prerokovaný a schválený na zasadnutí.

• tajomníčka informovala o liste kontrolnej dôverníčky pani Molčanovej, ktorá je t.č. 
v zahraničí, minim. do júna 2010. Za seba našla náhradu , navrhovaný chovateľ bude 
za ňu pozvaný aj na školenie v apríli.

• doc.Gyarmathy CSc. pripravil vyhodnotenie Kontroly mliekovej úžitkovosti kôz 
v chovoch členov SZCH za rok 2009. Príspevok bol už publikovaný a je zverejnený aj 
na stránke szch.
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• V termíne 5. – 6. marca 2010 sa uskutoční vo Vinnom Informačný deň vidieckeho 
parlamentu. Zo strany komisie uvažuje s účasťou predseda komisie, ktorý má v rámci 
Vidieckeho parlamentu rozpracované aktivity v záujme aktivizácie chovateľského 
odboru.

8.    Zasadnutie ukončil a všetkým prítomným členom úprimne poďakoval za prácu počas 
celého volebného obdobia predseda komisie doc. Ing. Gyarmathy CSc.

     Uznesenia prijaté dňa 20.2.2010 

Uzn. č. 1/1/2010 – Komisia berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a ukladá doriešiť 
trvajúce uznesenia.

Uzn.č.2/1/2010 – Ukladá sa tajomníčke požiadať Výberovú komisiu o zaevidovanie 
aktuálneho zoznamu chovateľov – členov SZCH, ktorých chovy sú v rámci poverenia pre 
SZCH vedené jako šľachtiteľské.

Uzn.č.3/1/2010 – Komisia berie na vedomie informáciu o vyhlásení X.Zjazdu SZCH a 
predzjazdových aktivitách v rámci všetkých stupňov SZCH

Uzn.č.4/1/2010 – Komisia berie na vedomie predložený návrh rozpočtu vo výške 2 252 € pre 
rok 2010 a doporučuje jeho schválenie spolu s plánovanými aktivitami.

Uzn.č.5/1/2010 – Komisia schvaľuje termín poriadania pravidelného preškolenia kontrolných 
dôverníkov SZCH na 10. apríla 2010 v Nitre.Ukladá predsedovi komisie, predsedovi zboru 
posudzovateľov a tajomníčke školenie odborne a organizačne zabezpečiť v zmysle 
navrhovaného programu.

Uzn.č.6/1/2010 – Komisia poveruje Ing.Dúbravskú PhD, spracovaním príručky pre 
kontrolných dôverníkov zo štatútu plemennej knihy a zostavením informácie o možnosti 
udelenia dotácie na VDJ z MP SR , ktoré budú rozoslané spolu s pozvánkou na školenie.

Uzn.č.7/1/2010 – Komisia berie na vedomie a schvaľuje Štatút kontrolného dôverníka pre 
chov oviec a kôz SZCH a bude o ňom informovať na školení dôverníkov.

Uzn.č.8/1/2010 – Komisia berie na vedomie informáciu o ukončení aktívnej činnosti 
dôverníka pána Juraja Vaľku. Ďakuje za dlhoročnú spoluprácu a pôsobenie v zbore a ukladá 
tajomníčke pripraviť písomné poďakovanie.

Uzn.č.9/1/2010 – Komisia berie na vedomie list pani Molčanovej a informáciu o jej dočasnej 
neprítomnosti a na školenie pozve ňou stanoveného zástupcu.

Uzn.č.10/1/2010 – Ukladá sa p.Jambrichovi kontaktovať na východe chovateľov pána Rubisa 
a Andrejčáka za účelom doriešenia výkonu kontrolu úžitkovosti v tejto oblasti za pána Vaľku.

Uzn.č.11/1/2010 – Komisia doporučuje a schvaľuje po predošlom rokovaní s tajomníkom RR 
SZCH zvolať celoslovenský aktív odbornosti v termíne 10.4.2010 , v termíne konania 
školenia. Ukladá tajomníčke pripraviť pozvánku v zmysle schváleného programu, zabezpečiť 
dotazník pre kandidáta do ÚOK na volebné obdobie 2010 – 2014 so stanovením uzávierky 
kandidátok do 31.marca 2010. Zabezpečiť zaslanie pozvánky a kandidátky aj cestou OV 
SZCH . Komisia schvaľuje postupovať vo voľbách v zmysle volebného proriadku použitého 
vo voľbách v roku 2004.
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Uzn.č.12/1/2010 – Komisia poveruje predsedu doc.Gyarmathyho CSc. vypracovaním správy 
o činnosti ÚOK za obdobie 2004 – 2009, ktorá bude predložená na aktíve odbornosti a 
X.zjazde SZCH.

Uzn.č.13/1/2010 – Komisia schvaľuje termíny konania NT na plemenných capkov 
poriadaných v roku 2010 SZCH a ukladá tajomníčke oznámiť ich oficiálne na ZCHOK do 
Banskej Bystrice. Súčasne vyžiadať oznámenie poriadania ďaľších trhov.

Uzn.č.14/1/2010 – Komisia schvaľuje zoznam chovateľov oviec a kôz , členov SZCH , ktorí 
v roku 2010 môžu produkovať plemenný materiál. 

Uzn.č.15/1/2010 – Komisia doporučuje a schvaľuje kandidatúru Ing. Jarmily Dúbravskej PhD 
do funkcie tajomníka RR SZCH vo volebnom období 2010 – 2014 a podporuje ju.

Zapísala : RNDr.Bruteničová 

Náklady : 112, 07 € 
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