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Vážení mladí chovatelia a ostatní
účastníci

vedomostnej

súťaže

mladých

chovateľov

v meste

Topoľčany,

vítam

Vás

už

na

devätnástom ročníku. K tomu, aby
sa mohla vedomostná súťaž konať,
je potreba Vás mladých, ktorí sa
venujete

tomuto

koníčku

a vo

vlastnom čase sa zúčastňujete týchto
súťaží. Je veľmi potrebné viac pracovať s mládežou, aby bolo viac mladých do
chovateľskej základne SZCH. Na súťaži v Topoľčanoch získate nové vedomosti,
skúsenosti a nových kamarátov, s ktorými budete spolupracovať aj mimo súťaží. Pre
mňa ste už všetci, ktorí ste do Topoľčian prišli, víťazi, lebo dostať sa na celoštátne
kolo je veľký úspech. V samotnej súťaži všetci zasa víťazi nebudú, budú aj porazení,
ale to nevadí, o rok sa to môže zlepšiť. Chcel by som sa poďakovať ročníku 1999,
ktorý tento rok končí. Prajem si, aby naďalej pokračovali v tejto činnosti ako dospelí
chovatelia. Ďakujem organizátorom, ktorí túto súťaž pripravili, SZCH a všetkým
sponzorom.

Ľubomír Pfeffer
Predseda ÚKPMSZCH

Vážení přátelé, milí soutěžící!
Dovoluji si vás pozdravit u příležitosti konání Celoštátnej
vedomostnej súťaže mladých chovateľov v Topoľčanoch.
Předpokládám, že se budu moci vašeho celostátního kola
osobně zúčastnit a nejlepší z vás pozvat k obhajobě svého
prvenství na Mezinárodní kolo Olympiády mladých
chovatelů.
Letošní 49. ročník proběhne v termínu 2.- 6. srpna 2017 v Poběžovicích. Město se
nachází v severozápadní části okresu Domažlice, nedaleko hranic s Bavorskem.
Bohužel se nám nepodařilo zajistit pořadatele v bližší lokalitě. Přesto doufáme, že se
Vám na Chodsku bude líbit a nebudete litovat daleké cesty. Hlavní břímě
organizátora na sebe tentokráte vzal pan Josef Buršík, člen ÚVV ČSCH a Mgr. Dita
Kovářová se svým realizačním týmem. Můžete se těšit i na zajímavý doprovodný
program.
Věřím, že se i letošní ročník soutěže vydaří, nejen jako soutěžní a vzdělávací akce,
ale též jako událost společenská. Vždyť kde jinde, než na této soutěži, mají mladí
chovatelé možnost poměřit své znalosti, načerpat nové poznatky a zároveň navázat
řadu nových přátelství, která mnohdy přetrvávají po celý život. Závěrem tedy přeji
všem účastníkům celoslovenského kola VSMCH hodně soutěžních i chovatelských
úspěchů. Vedoucím pak, aby se těšili z úspěchů svých svěřenců, které jsou jim
bezpochyby tou nejhezčí odměnou. Budu se těšit na setkání s vámi.

Jana Nováčková
předsedkyně KPM

Topoľčany
Vitajte v meste Topoľčany, ktoré sa na tento rok stalo hostiteľským mestom 19.
ročníka Celoštátnej vedomostnej súťaže mladých chovateľov.
Topoľčany sú najsevernejším okresom v Nitrianskom kraji, leží na severnom okraji
Podunajskej pohorkatiny, cez ktoré preteká rieka Nitra.
Topoľčany vznikli asi v polovici 9. storočia, keď kulminoval osídľovací proces na
Ponitrí. Po skončení 2. svetovej vojny sa Topoľčany menili z obchodnoremeselníckeho mestečka na priemyselné centrum regiónu. Toto obdobie bolo
charakteristické budovaním nových závodov, postupným rozširovaním a
modernizovaním výroby. Najvýznamnejším závodom bola bývalá parná píla, dnešný
Decodom. Vhodné klimatické podmienky pre pestovanie základných surovín na
výrobu piva, kvalitná pitná voda a dostatok pracovných príležitostí podmienili na
rozhraní 50. a 60. rokov výstavbu sladovne a pivovaru, ktorý produkoval obľúbené
pivo značky Topvar. Okrem pivovaru v meste vznikol aj závod na výrobu a
spracovanie hydiny, dnešná HYZA a.s.
OV SZCH Topoľčany
Hostiteľom 19. ročníka súťaže MCH je OV SZCH Topoľčany, ktorý dnes pozostáva zo
14 ZO a 219 registrovaných členov z okresov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad
Bebravou. V tomto roku oslávi OV Topoľčany 65. výročie svojho vzniku. Odborná
a chovateľská činnosť sa realizuje prostredníctvom odborných komisií, ktoré
organizujú pravidelné aktívy svojich členov. OV pravidelne koncom septembra
organizuje Oblastnú výstavu, druhú a poslednú nedeľu obľúbené stretnutia
chovateľov v budove SZCH. V areáli budovy uskutočňuje pravidelnú brigádnickú
činnosť.
Prajem účastníkom súťaže a všetkým, čo k zdarnému priebehu akcie prispejú, veľa
krásnych chvíľ na tomto chovateľskom sviatku mládeže.

Andrej Petrík
predseda komisie mládeže pri OV TO

Zoznam súťažiacich
Králiky
predseda skúšobnej komisie: P. Stanko
Kategória do 14 rokov:

Kategória do 18 rokov:

- Jakub Halahija

Martin

- Bianka Juhászová

Rimavská Sobota

- Júlia Jamečná

Žilina

- Michaela Hudáková

Poprad

- Martin Max

Nitra

- Anna Kováčiková

Nitra

- Radoslav Čierny

Nitra

Hydina
predseda skúšobnej komisie: C. Hrnčár
Kategória do 14 rokov:

Kategória do 18 rokov:

- Aleš Poutník

Topoľčany

- Leonard Komárek

Gbely

- Matúš Goláň

Trenčín

- Barbora Babicová

Nitra

- Kevin Vatter

Nitra

Exoty
predseda skúšobnej komisie: R. Obložinský
Kategória do 14 rokov:

Kategória do 18 rokov:

- Tomáš Petrík

Topoľčany

- Eliška Drozdová

Gbely

- Dávid Hlaváč

Topoľčany

- Denis Chvostík

Nitra

- Kevin Vatter

Nitra

- Andrej Korec

Nitra

Holuby
predseda skúšobnej komisie: J. Demeter
Kategória do 14 rokov:

- Daniel Bôrik

Topoľčany

Ovce a kozy
predseda skúšobnej komisie: J. Dubravská, M. Syseľ
Kategória do 14 rokov:

- Petra Halásová

Nitra

Kategória do 18 rokov:

- Michaela Hudáková

Poprad

- Miroslava Halásová

Nitra

- Mária Handelová

Nitra

Králičí hop
predseda skúšobnej komisie: D. Barlík
Kategória do 14 rokov:

Kategória do 18 rokov:

- Ema Barienčíková

Dolný Kubín

- Anna Kičáková

Martin

- Hugo Bartha

Martin

- Viktória Koprdová

Nitra

Akváriové rybičky
predseda skúšobnej komisie: P. Korec
Kategória do 14 rokov:

- Zuzana Bačová

Žilina

- Simona Janíková

Žilina

Kožušinové zvieratá
predseda skúšobnej komisie: V. Němec, P. Pecina
Kategória do 18 rokov:

- Karin Buryová

Žilina

Hlodavce
predseda skúšobnej komisie: V. Němec, P. Pecina
Kategória do 14 rokov:

- Katarína Bačová

Žilina

Kategória do 18 rokov:

- Júlia Jamečná

Žilina

- Hana Šatarová

Pohronie

- Viktória Koprdová

Nitra

Teráriové zvieratá
predseda skúšobnej komisie: V. Němec, P. Pecina
Kategória do 18 rokov:

Nitra

- Juraj Balaščák

Prehľad zúčastnených Oblastných výborov
Oblastný výbor
Nitra
Žilina
Topoľčany
Pohronie
Dolný Kubín
Martin
Senica
Poprad
Trenčín
Rimavská Sobota

počet súťažiacich
12
5
4
1
1
3
2
1
1
1

počet prác
14
6
4
1
1
3
2
2
1
1

SÚŤAŽ MEDZI OBLASTNÝMI VÝBORMI SZCH
Pri umiestnení súťažiaceho:
umiestnenie

počet bodov

umiestnenie

počet bodov

1. miesto

16

6. miesto

5

2. miesto

13

7. miesto

4

3. miesto

11

8. miesto

3

4. miesto

7

9. miesto

2

5. miesto

6

10. miesto

1

vedúci
P. Korec, Horník
MVDr. Z. Bobáková
A. Petrík
Z. Šimonová
Mgr. M. Halahija
P. Pecina
J. Pavligovský
V. Zatko
M. Očenáš

Program:
piatok 14. 7. 2017
15:00 – 17:00 príchod a prezentácia, SOŠ Agrotechnická Topoľčany
18:00

večera

19:00

slávnostné zahájenie

20:00

zasadnutie koordinátorov pre prácu s mládežou

sobota 15. 7. 2017
7:00 – 8:00

raňajky

9:00 – 12:30 súťaž – všetky odbornosti
13:00 – 14:00 obed
15:00 – 17:00 návšteva Ranča pod Babicou
17:30 – 18:00 večera
19:00

slávnostné vyhodnotenie

20:30

bowling

nedeľa 16. 7. 2017
7:30 – 8:00

raňajky

8:30

odovzdávanie izieb

Organizačné pokyny
Škody spôsobené na majetku školy počas akcie hradí príslušný vedúci.
Každý účastník musí mať pri sebe preukaz poistenca, občiansky preukaz a preukaz
člena SZCH.
Koordinátori jednotlivých OV SZCH odovzdajú pri príchode súhlas rodičov detí v I.
kategórii s účasťou na tejto akcii.
Nakoľko stravovanie nie je v mieste ubytovania, prosím o dochvíľnosť.

Mapka cesty zo železničnej, autobusovej stanice k ubytovaciemu zariadeniu Stredná
odborná škola agrotechnická.

Pozor nadjazd ponad železnicu!

Po prechode cez nadjazd sa dostanete na Tovarnícku ulicu, ktorú prejdete takmer
celú. Na ľavej strane hľadajte SOŠ Agrotechnickú ( Pozor, v lokalite je viacero
stredných škôl). Internát bude na bráne označený Súťaž MCH.
V prípade potreby kontaktujte p. A. Petríka na tel. č. 0944 452 733

Presun k stravovaniu Bowling Neonka. Nakoľko stravovanie nie je v mieste
ubytovania, prosím o dochvíľnosť.

Ďakujeme sponzorom za podporu!

Špeciálne ďakujeme primátorovi mesta
Topoľčany
Ing. Petrovi Balážovi za podporu súťaže MCH,
akcií OV SZCH Topoľčany.

