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Príhovor predsedu RR SZCH 

 

Vážení priatelia chovatelia, 

 

skôr než začneme bilancovať uplynulé volebné obdobie, dovoľte mi poďakovať sa všetkým, 
ktorí svojou prácou na poli chovateľstva prispeli k napĺňaniu cieľov, ktoré sme si predsavzali. 

Neboli to ľahké štyri roky. Napriek všetkým problémom sme sa snažili vytvoriť podmienky pre 
činnosť našich odborností a lepším využitím nášho majetku zabezpečiť aj nevyhnutné zdroje. 

Po dlhšom období stagnácie, sme spolu so susednými chovateľskými zväzmi rozbehli projekt 
medzinárodnej spolupráce, ktorý   podľa úspešných  úvodných ročníkov  prispel k oživeniu 
chovateľstva.  Verím, že takto položené základy budú postupne narastať a prispievať k 
zvyšovaniu úrovne chovateľstva. 

Záverom dovoľte mi poďakovať všetkým spolupracovníkom, pracovníkom sekretariátu, 
predsedom odborností, ktorí sa svojou aktívnou prácou podieľali počas uplynulého 
volebného obdobia na chode Slovenského zväzu chovateľov. 

Novému vedeniu zväzu prajem veľa chuti a síl popasovať sa s prekážkami, ktoré ich pri 
každodennom chode zväzu postretnú a taktiež len aktívnych členov, ktorí si budú ich prácu 
vážiť. 

 

S chovateľským pozdravom   

 

Váš Julo Szabo 
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2.Kontrola uznesení XI. Zjazdu Slovenského zväzu chovateľov zo 

dňa 03.05.2014 
 

Uznesenie č. 1 XI. Zjazdu SZCH – ukladá odstupujúcim štatutárnym zástupcom SZCH 
protokolárne odovzdať dokumentáciu a základné dokumenty novozvoleným štatutárnym 
zástupcom SZCH dňa 05.05.2014. 

Uznesenie: splnené 

Uznesenie č. 2 XI. Zjazdu SZCH – ukladá schválené Stanovi SZCH predložiť na registráciu na 
Ministerstvo vnútra SR. 

Uznesenie: splnené 

Uznesenie č. 3. XI. Zjazdu SZCH – v súvislosti so zmenami Stanov SZCH vydať nové interné 
predpisy a smernice SZCH, uvedené najmä v § 31 ods. 1 Stanov a v rámci Disciplinárneho 
poriadku Zväzu spracovať podrobnosti o úlohách a kompetenciách Disciplinárneho senátu. 

Uznesenie: splnené, boli vypracované a RR SZCH schválené - Organizačný poriadok, 
Disciplinárny poriadok, Volebný poriadok, Výstavný poriadok, Smernica pre udeľovanie 
zväzových vyznamenaní, Smernica pre zahraničné pracovné cesty, 

Uznesenie č. 4 XI. Zjazdu SZCH – Finančné prostriedky získané z predaja nehnuteľností SZCH 
budú všetky použité len na opravy, nákup a rekonštrukcie ďalších nehnuteľností. 

Uznesenie: splnené 

Uznesenie č. 5 XI. Zjazdu – Vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj všetkých odborností 
zastúpených v SZCH 

Uznesenie: splnené 

Uznesenie č. 6 XI. Zjazdu – Venovať sústavnú starostlivosť mladým chovateľom 
a podporovať činnosť krúžkov mladých chovateľov. 

 Uznesenie: Splnené 

Uznesenie č. 7 XI. Zjazdu – Pokračovať vo vymáhaní pohľadávok, ktoré má SZCH voči iným 
subjektom. 

Uznesenie: plní sa priebežne, vedie sa exekučné konania proti Druhá účtovná , Druhá 
výrobná s.r.o. - nájomník Očová; Vojtech Adam – nájomník Lučenec; AMIN s.r.o. – nájomník 
Banská Bystrica 

Uznesenie: č. 8 XI Zjazdu – ukladá RR SZCH na svojom prvom zasadnutí zvoliť komisiu pre 
prípravu stanov. 

Uznesenie: splnené 
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Uznesenie: č. 9 XI Zjazdu – ukladá RR SZCH na svojom prvom zasadnutí zabezpečiť voľby 
podpredsedu SZCH v súlade so schváleným volebným poriadkom XI. Zjazdu SZCH. 

Uznesenie: splnené 

Uznesenie č. 10 XI. Zjazdu SZCH – ukladá predsedníctvu RR zabezpečiť realizáciu prijatých 
opatrení vyplývajúcich zo správy ÚKK. 

Uznesenie: splnené 
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3. Vyhodnotenie koncepcie XI. Zjazdu SZCH 
 

     Správa o vyhodnotení koncepcie prijatá na dve volebné obdobia sčasti v roku 2014 
konštatuje splnenie úloh. Nesplnili sa úlohy, ktoré ani v súčasnosti, vzhľadom na zložitosť, 
prípadne nereálnosť, neboli riešené.  

Bod 5. – Zväz chovateľov - družstvo, kde sa pôvodne konštatuje, aby pôsobil, ako 
podnikateľský subjekt alebo ukončiť jeho činnosť. Činnosť je zatiaľ pozastavená. 

Bod 8. – Taktiež nie je možné stanoviť pevný termín výstavy. Je snahou, aby sa výstavy konali 
štvrtú nedeľu v mesiaci november príslušného roku. 

Bod 9. – Prehodnotiť centrálny systém evidencie – bol rozbehnutý program evidencie členov 
cestou oblastných výborov, ktorý tiež nie je plne rešpektovaný (Uznesenie o návrate 
k členským preukazom a známkam alebo zalievané preukazy). 

     V ostatných bodoch Koncepcie sa pokračovalo v nastúpenej ceste SZCH. Pravidelne sa 
uskutočňovali stretnutia štatutárnych zástupcov, najmä so zástupcami Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a to na úrovni generálnych riaditeľov sekcii, či priamo 
s ministrom.  

Výstavnícka činnosť, ako aj burza, boli riešené s riaditeľmi Agrokomplexu. Naše podujatie – 
CVZ – bolo zaradené medzi garantované podujatia MPaRV SR. 

Pripomienkovali sa materiály pre Európsku komisiu ohľadne chovu zvierat, ako aj materiály 
legislatívy. 

Bola vytvorená nová internetová stránka, ktorú je potrebné postupne vylepšovať. 

Spracovali sa a boli vydané propagačné materiály ohľadne národných plemien hydiny 
a králikov. 

Pokračovalo sa vo vedomostných podujatiach pre prácu s mládežou, ktoré boli rozšírené 
okrem spolupráce s Českým zväzom aj s Poľským zväzom.  

V prospech výstavníckej činnosti boli Zväzu poskytnuté dotácie zo strany ministerstva, ako aj 
sponzorské dary.  Cestou reklám v katalógoch sme získali sponzorov, ktorí nám touto formou 
prispeli k našej chovateľskej činnosti.  
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4. Koncepcia rozvoja Slovenského zväzu chovateľov 
na obdobie 2018 -2022 

 

 Cieľom novo navrhovanej  koncepcie je vytvárať  materiálne podmienky pre odbornú 
chovateľskú činnosť pre budúce volebné obdobie, či možné predpoklady aj pre ďalšiu 
chovateľskú  budúcnosť. Z materiálov prijatých na predchádzajúcich zjazdoch, ktoré sa snažili 
v dlhodobých cieľoch riešiť jestvujúcu situáciu zväzu sa stretávame s viacerými myšlienkami, 
ktoré v konečnom smerovaní mali zlepšiť  situáciu zväzu, ale možnosť ich realizácie a 
uplatňovanie v praxi spočívalo  z časti v nerealizovateľných predstavách. 

Naša činnosť a  poslanie sú v konečnom dôsledku  spojené a dotýkajú sa činnosti dvoch 
rezortov. K tomu treba, samozrejme aj popri našej vlastnej aktivite,  nasmerovať naše kroky. 
Jednak je to Ministerstvo životného prostredia z pohľadu v našich chovoch držaných zvierat 
podliehajúcich CITES , ale hlavne Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, či už z 
titulu priamej podpory pre rozvoj chovateľstva, ale aj možných väzieb, ktoré v súčasnosti 
rezonujú svetom a vytvárajú určité predpoklady pre rozvoj chovateľstva vyplývajúcich z 
materiálov týkajúcich sa rozvoja vidieka a obnovy dediny a hľadaní využitia potenciálu tohto 
priestoru. Tu si myslím, je dostatočný priestor aj pre našu  činnosť, súvisiacu s trvalo 
udržateľným rozvojom slovenských dedín, poskytujúcou priestor na poľnohospodársku 
výrobu, do ktorej  patrí značný podiel našej činnosti so zameraním aj na produkciu potravín 
spĺňajúcich kritéria zdravej výživy.  

Samozrejme nemôžeme zabúdať aj na plnenie úloh pri udržiavaní genofondu zvierat so 
zameraním hlavne na naše národné plemená, kde Slovenský zväz chovateľov vynakladá 
enormné úsilie pre  ich záchranu a zachovanie. 

K splneniu týchto úloh je potrebné: 

1. Spoluprácou s orgánmi štátnej správy  hľadať možné riešenia či spôsoby podpory pri 
napĺňaní  našich cieľov.  Podieľať sa na tvorbe koncepčných materiálov, ktoré priamo 
súvisia s našou činnosťou. 

2. Využívať možnosti spolupráce s CVŽV  tj. využívať vedu a výskum a aplikáciu ich 
poznatkov v praxi pri udržiavaní genofondu, či šľachtení nových plemien. 

3. Medzinárodnou spoluprácou prispievať k propagácii a rozvoju chovateľstva  a vytvárať 
tak podmienky pre popularizáciu, ako aj odborný rast. 

4. Tvorbou vlastných propagačných materiálov propagovať našu činnosť. 

5. Spoluprácou so samosprávami vytvárať podmienky pre propagáciu chovateľstva a 
tvoriť tak podmienky pre zachovanie či rast členskej základne. 

6. Na propagáciu chovateľstva aktívnejšie využívať jestvujúce mediálne priestory. 

7. Zlepšiť kvalitu internetovej stránky zväzu, ako jeden z hlavných zdrojov informácii. 

8. Udržať a neustále zlepšovať kvalitu našich výstavných podujatí či už po stránke 
odbornej, ale i materiálno-technickej. 
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9. Starostlivosťou o majetok zväzu riešiť základné potreby fungovania zväzu . 

10. Osobitnú pozornosť venovať mládeži a výchove mladých chovateľov. 

 Aktívne sa podieľať na členstve v EE prostredníctvom zástupcov v odborných komisiách, či 
účasťou na medzinárodných chovateľských podujatiach. Propagovať slovenských chovateľov 
predovšetkým prezentáciou národných plemien. 
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                                       5. Členská základňa SZCH 
    

             

             

OV SZCH Dospelí  MCH Spolu Dospelí MCH Spolu Dospelí MCH Spolu Dospelí MCH Spolu 

  2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

Banská Bystrica 131 14 145 131 9 140 132 7 139 120 6 126 

Bratislava 158 10 168 165 10 175 152 16 168 154 26 180 

Komárno 183 14 197 177 18 195 201 4 205 189 23 212 

Košice - mesto 151 12 163 119 10 129 111 10 121 90 6 96 

Košice - okolie 62 10 72 99 24 123 87 18 105 90 15 105 

Kysuce 82 45 127 49 51 100 59 41 100 59 41 100 

Levice 220 19 239 238 16 254 178 12 190 213 14 227 

Liptov 103 15 118 102 10 112 88 13 101 89 13 102 

Magura 
Bardejov 130 20 150 131 19 150 129 16 145 128 18 146 

Malokarpatský 258 7 265 244 5 249 238 7 245 227 7 234 

Martin 145 7 152 144 13 157 151 19 170 143 19 162 

Michalovce 218 5 223 233 3 236 255 2 257 263 3 266 

Myjava 107 4 111 113 3 116 110 2 112 108 4 112 

Nitra 386 46 432 356 52 408 347 53 400 345 47 392 

Orava 96 18 114 98 21 119 97 23 120 106 23 129 

Pohronie 67 28 95 80 10 90 70 30 100 68 33 101 

Poprad 171 22 193 145 21 166 137 19 156 131 29 160 

Považská 
Bystrica 154 27 181 151 32 183 153 26 179 160 21 181 

Prešov 221 13 234 251 14 265 243 10 253 233 6 239 

Prievidza 137 9 146 123 7 130 123 2 125 119 2 121 

Rimavská Sobota 141 16 157 114 19 133 109 17 126 110 15 125 

Senica 287 51 338 285 57 342 285 59 344 286 52 338 

Spišská Nová Ves 131 19 150 125 15 140 119 14 133 125 17 142 

Topoľčany 203 45 248 189 46 235 169 45 214 171 27 198 

Trebišov 83 8 91 82 7 89 69 10 79 93 7 100 

Trenčín 269 30 299 235 25 260 245 29 274 231 30 261 

Trnavský región 278 10 288 226 12 238 220 9 229 194 5 199 

Vihorlat 
Humenné 84 24 108 84 24 108 83 23 106 88 17 105 

Vranou nad 
Topľou 141 13 154 132 12 144 136 14 150 136 14 150 

Zvolen 143 4 147 171 2 173 170 2 172 170 2 172 

Žilina 214 13 227 164 27 191 155 23 178 149 10 159 

SPOLU 5154 578 5732 4956 594 5550 4821 575 5396 4788 552 5340 
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6. Členstvo SZCH v domácich a zahraničných organizáciách 
 

Slovenský zväz chovateľov je jediným zväzom na Slovensku, ktorý je členom 
Európskeho zväzu chovateľov – EE. 

 

Zároveň je aktívnym členom Svetovej ornitologickej federácie – C.O.M. 

a Svetovej organizácie pre chov výstavných anduliek WBO. 

 

SZCH je aktívnym členom Medzinárodného kuratória pre vrcholový chov gupiek -   
IKGH. 

 

SZCH je aj členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 
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7.  Odborná činnosť Slovenského zväzu chovateľov 
 

Ústredná odborná komisia pre chov  hydiny – správa za obdobie 2014 – 2018 

ÚOK pre chov hydiny pracovala od XI. zjazdu v zložení:  Ing.  Henžel – predseda,  Ing. Hrnčár, 

PhD. – podpredseda, p. Špaňúr – predseda zboru posudzovateľov, páni: Capek, Ing. Mozdík, Krajčír, 

Kubiš - členovia . Za hodnotené obdobie realizovala komisia 16 zasadnutí, 4 školenia posudzovateľov 

a hodnotiteľov, jeden celoslovenský aktív  a 12  školení pre adeptov na posudzovateľov hydiny. 

Počas rokovaní sústredila pozornosť na riešenie chovateľsky aktuálnych otázok so zreteľom 

na úlohy: 

 1 : koordinácia a zabezpečenie uznávacích konaní kontrolovaných chovov na všetkých       

       stupňoch 

Komisia v zmysle platných Smerníc pre uznávanie liahní a kontrolovaných chovov 

hydiny zastrešovala uznávacie konania na všetkých stupňov chovov, v zmysle poverenia MP a 

RV SR.  Každoročne boli na školeniach aktualizované zoznamy predsedov uznávacích komisií 

z hodnotiteľov hydiny, ktorí viedli uznávania v jednotlivých OV SZCH a pripravovali podklady 

do centrálnej evidencie. Oprávnenosť udelenia štatútu plemenného a kmeňového chovu 

kontroloval predseda zboru posudzovateľov  Jozef Špaňúr. 

Uznávací proces patrí k najvýznamnejším činnostiam uznávacích komisií , touto 

činnosťou sa zabezpečuje evidencia populácie čistokrvnej hydiny v zmysle platných zákonov 

o plemenitbe hospodárskych zvierat. Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že koncentrácia 

uznaných chovov nie je rovnomerne rozložená po celom Slovenku , ale sa sústreďuje len do 

niekoľkých  oblastí , čo je na škodu hydinárstva na Slovensku. V niektorých oblastiach sa síce  

čistokrvné chovy vyskytujú, ale nie sú podchytené predsedami oblastných hydinárskych 

komisií, čo je  veľká škoda. Ďalej z prehľadu vyplýva, že bol rapídny nárast na rok 2018  

v uznaných chovov, za čo patrí poďakovanie všetkým predsedom uznávacích komisií ako 

všetkým i hodnotiteľom . UOK hydiny sa snaží spropagovať uznávanie chovov aj cestou web 

stránky SZCH , kde je pre širokú chovateľskú verejnosť zverejnený zoznam uznaných chovov 

spolu aj s adresami chovateľov.   

S poľutovaním musíme konštatovať,  že  MPaRV SR nám v tomto období neposkytlo 

žiadnu dotáciu  na podporu chovov ani špecializovaných  klubov.  
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Prehľad   uznaných chovov  štatistický   prehľad 

Oblastný Výbor  2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 
  A B C spolu A B C spolu A B C spolu 

Banská Bystrica               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komárno      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Košice - mesto 1 4 0 5 2 3 0 5 5 3 0 8 

Košice - okolie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Levice 6 0 0 6 13 1 0 14 37 2 0 39 

Liptov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magura - Bardejov  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malokarpatský 22 2 0 24 18 2 0 20 20 2 0 22 

Martin 6 2 0 8 4 2 0 6 22 2 0 24 

Michalovce 16 4 4 24 19 4 4 27 21 6 5 32 

Myjava   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitra 54 14 0 68 65 12 0 77 86 8 0 94 

Orava 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

Pohronie 4 8 0 12 11 7 0 18 16 8 0 24 

Poprad 0 0 0 0 2 0 0 2 19 0 0 19 

Považská Bystrica 19 4 0 23 22 3 0 25 33 7 0 40 

Prešov 14 2 0 16 14 3 0 17 17 4 0 21 

Prievidza 26 0 0 26 26 0 0 26 20 0 0 20 

Rimavská Sobota 0 3 0 3 13 3 0 16 14 0 0 14 

Senica 23 3 0 26 18 2 0 20 29 4 0 33 

Spišská Nová Ves 4 0 0 4 4 0 0 4 5 0 0 5 

Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trebišov  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trenčín 10 4 0 14 13 4 0 17 15 5 0 20 

Trnavský región 17 1 0 18 20 2 0 22 21 2 0 23 

Vihorlat - Humenné   0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 

Vranov nad Topľou  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zvolen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žilina 35 19 0 54 28 17 0 45 64 17 0 81 

Morky 1 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 4 

Husi 8 7 0 15 10 8 0 18 26 5 0 31 

Kačice 5 3 1 9 13 3 1 17 29 4 1 34 

Perličky 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

Prepelice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kury veľké 145 39 3 187 170 34 3 207 255 44 3 302 

Kury malé a zdrobnené 98 20 0 118 98 19 0 117 150 17 1 168 

Spolu: 257 70 4 331 292 65 4 361 465 70 5 540 
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2: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne posudzovateľov a hodnotiteľov hydiny pravidelnými 

preškoleniami, za pomoci interaktívnych prvkov . 

  Počas volebného obdobia organizovala komisia každoročne školenie posudzovateľov 

a hodnotiteľov. Tieto sa uskutočnili každoročne v termíne tesne  pred CV Nitre , čo malo za 

dôsledok veľmi pozitívne hodnotenie posudzovateľov hydiny, pod vedením predsedu zboru 

posudzovateľov pána Špaňúra. Na školeniach sme sa zameriavali na zjednotenie výkladu 

štandardov , aby pri posudzovaní boli čo najmenšie odchýlky medzi hodnotením  jednotlivých 

zvierat rôznymi posudzovateľmi. K 01. 01. 2018 eviduje komisia 48 posudzovateľov . Z tohto 

počtu nie sú už všetci z dôvodu vyššieho veku a zdravotných ťažkostí aktívni. Zbor 

posudzovateľov v tomto volebnom období  náhle opustili  pán Viktor Maruška a pán Milan 

Horváth. 

Doplnenie a omladenie posudzovateľského zboru, ukončenie  kurzu  

V  tomto období sa uskutočnilo  ukončenie  predchádzajúceho kurzu  na 

posudzovateľov hydiny, z ktorého vzišlo 5 nových posudzovateľov  a to: Ing. Henrieta  

Arpášová Doc., Michal Kalafut , Vladimír Maruška, Ing. Martin Miščík  a Pavol Varga. Po 

ukončení tohto kurzu sme otvorili  nový  kurzu pre adeptov na posudzovanie hydiny,  

v ktorom ukončilo záverečnými praktickými ako i teoretickými skúškami 8 nových 

posudzovateľov: Ing. Eva  Bencová , Ing. Ján Kadík  , Bc. Michal  Sysel , Jití  Juráň , Mgr. Pavol  

Hrvoľ, Vasiliy Polochniak , Pavol Bonk  , MVDr. Blažej  Bystriansky. Počas obdobia do zjazdu sa 

uskutočnilo 12 školení, ktoré prednáškami plne zabezpečovali členovia ÚOK a vybraní 

posudzovatelia špecialisti na prednášané plemená.  

Spolupráca s EE /Európskym chovateľským zväzom/ prostredníctvom stáleho delegáta 

SZCH a zabezpečením jeho účasti na aktivitách EE 

SZCH je členom EE aj v sekcii Hydina . Pozíciu stáleho delegáta za SZCH aj ČSCH 

zastáva pán Peter Žuffa  ktorý je súčasne členom Štandardotvornej komisie pre hydinu EE 

a na pravidelné školenia sa s ním zúčastňuje aj  p. Peter Krajčír, Za hodnotené obdobie 

každoročne absolvoval jej zasadnutia, Generálne zasadnutia EE a školenia medzinárodných 

posudzovateľov hydiny. V roku 2015 sa zasadnutie konalo vo Francúzsku , v roku 2016 vo 

Švajčiarsku,  v roku 2017 v Holandsku. Správy zo všetkých zahraničných ciest zo strany p. 

Žuffu boli vždy štandardne  spracované, od prednášané na školeniach posudzovateľov 

a zverejnené v a  na webe. Všetky akcie boli riadne zúčtované. Členstvo v EE okrem iného 

umožňuje členom SZCH účasť na Európskych výstavách zvierat, ktoré sú poriadané každé tri 

roky, naposledy v r. 2015 vo Francúzsku. 
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Práca  na Vzorníku plemien hydiny prekladmi nových plemien a aktualizáciou už 

preložených 

Práce na vzorníku plemien hydiny prebiehajú pomalším tempom, ako by sme 

si predstavovali , sú viazané na  limitované finančné zdroje . UOK hydiny prišla 

k záveru, že najprijateľnejšia forma, čo sa týka finančným prostriedkov, pre 

posudzovateľov a chovateľov, je elektronická forma. Treba  si uvedomiť, že štandard 

plemien  je ovplyvnený , novými trendmi a vývojom plemien , ktoré je 

najjednoduchšie upravovať v tejto elektronickej forme. Momentálne majú 

posudzovatelia hydiny  k dispozícii nasledovný počet  štandardov plemien hydiny : 

Husi – 22 plemien, kačíc – 24 plemien , Kúr veľká forma – 101, kúr malých 

a zdrobnených - 10, morky  - 1, perličky a prepelice.   

Zabezpečovaním uznávacích konaní pre liahne SZCH 

V zmysle platných Smerníc pre kontrolované chovy a liahne SZCH komisia 

koordinuje a deleguje na základe predložených žiadostí uznávacie konania pre liahne 

SZCH. Liahne sú uznávané priebežne aj mimo uznávacieho obdobia. Ich počet je 

momentálne 3 .  

Spoluprácou s ÚOK chovatelů  drúbeže  ČSCH  

Delegovaní zástupcovia komisie sa pravidelne zúčastňovali školení 

posudzovateľov hydiny poriadaných ČSCH v Čáslavi a Prušánkách. Súčasný predseda 

komisie p. Bayer bol častým hosťom na školeniach poriadaných SZCH. V rámci 

posudzovania celoštátnych výstav prebiehala výmena posudzovateľov v Nitre a Lysej 

nad Labem. 

Spolupráca s CVŽV Nitra Lužianky na monitoringu chovaných plemien hydiny a MPaRV 

poskytovaním správy o činnosti uznanej chovateľskej organizácie – odbor čistokrvnej 

hydiny v zmysle zákona č.194/98 Z.z. 

Táto spolupráca  každoročne prebiehala formou poskytovania údajov k 

monitoringu u nás chovaných plemien hydiny, ktorý má za úlohu sledovať stav  

svetových živočíšnych genetických zdrojov. vyplývajúci z ratifikácie medzinárodného 

Dohovoru o biodiverzite. S Centrom  výskumu živočíšnej výroby Nitra  má SZCH už pár 

rokov uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Participuje na výskumnej úlohe „ Realizácia 

chovu živočíšnych genetických zdrojov sliepok a prepelíc„   
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Spolupráca s chovateľskými klubmi chovateľov hydiny, účasť na klubových 

 schôdzach a prizývaním zástupcov klubov na zasadnutia 

Komisia evidovala k roku 2018 chovateľské kluby : 

• Klub chovateľov hempšírok 

• Klub chovateľov plymutiek 

• Klub chovateľov oravky   

• Slovenský klub chovateľov husí a kačíc  

• Klub milovníkov malej a zdrobnenej hydiny 

• Klub chovateľov slovenských a suchovských husí 

• Klub chovateľov amroksiek 

• Klub chovateľov wyandotiek   

• Klub šľachtiteľov trstínskej modrej husi 

           Klub chovateľom maransiek 

V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že komisia v roku 2017  zrušila 2 

kluby, a to: Klub chovateľov ťažkých a bojových plemien hydiny , Klub chovateľov 

vodnej hydiny. Dôvodom zrušenia je nečinnosť klubu. Uvedené  kluby, ktoré už 

nenapĺňajú svoje poslanie a komisia o ich činnosti nedostala za hodnotené obdobie 

žiadne informácie.  Komisia komunikovala s  Klubom šľachtiteľov trstínskej modrej 

husi, s ktorým sa dohodli na presných podmienkach uznania tejto novošľachtenej 

husi. Nakoľko klub nesplnil všetky dohodnuté podmienky, je na novozvolenej komisii, 

ako bude ďalej postupovať  s týmto klubom. Ostatné kluby pracujú na stabilnej 

úrovni a svoju činnosť prezentujú na samostatných klubových špeciálkach 

poriadaných  samostatne alebo počas CV zvierat. Zástupcovia komisie sa zúčastňovali 

tiež zasadnutí klubových schôdzí,  kde získavali o činnosti aktuálne informácie. 

Propagáciou národných plemien hydiny na  výstavných a  podujatiach 
            Každoročne komisia hodnotila expozíciu hydiny na CVZ v Nitre. Výrazne 
podporovala prezentáciu národných plemien hydiny pri národných výstavách alebo 
na iných typoch výstav  Vychylovka .  

V roku 2016  komisia prišla s návrhom o neusporadúvanie  Celoštátnej 
výstavy mladej hydiny, nakoľko  táto výstava sa míňala svojmu účinku a bola pre SZCH 
stratovou záležitosťou.  

 Expozícia hydiny na  CV zvierat Nitra 2014 bola zastúpená 1193 ks hydiny, čo 
možno považovať za primeraný počet. Posudzovalo 25 posudzovateľov, z toho štyria 
z ČSCH.  

Expozícia hydiny na  CV zvierat Nitra 2015 bola zastúpená 1158  ks hydiny, čo 
možno považovať za primeraný počet. Posudzovalo 21 posudzovateľov, z toho štyria 
z ČSCH. 

Expozícia hydiny na  CV zvierat Nitra 2016 bola zastúpená  1384 ks hydiny, čo 
možno považovať za primeraný počet. Posudzovalo 25 posudzovateľov, z toho piati z 
ČSCH. 
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Expozícia hydiny na  CV zvierat Nitra 2017 bola zastúpená  1392  ks hydiny, čo 
možno považovať za primeraný počet. Posudzovalo 27 posudzovateľov, z toho šiesti  
z ČSCH. 

 
Propagácia v chovateľskej tlači 

Počas volebného obdobia sa o príspevky v chovateľskej tlači postarali páni 
Ing. Hrnčár, PhD, Klement Kubiš  a Peter Krajčír. Na webovej stránke boli pravidelne 
zverejňované zápisy z rokovaní ÚOK pre chov hydiny a všetky správy pána Žuffu zo 
zahraničných SC v súvislosti s chovateľskými aktivitami. 

 
 
Spolupráca s ÚOK pre mladých chovateľov 

Vedomostné súťaže  MCH sa od roku  2014 - 2017  uskutočnili v Topoľčanoch, 
Žiline, Nitra, Žarnovica. Na hodnotení súťažných prác a skúšaní prihlásených MCH sa 
podieľali   viacerí členovia komisie. Pre komisiu práce s mládežou pripravovali tiež 
skúšobné otázky do testov. ÚOK musí konštatovať , že komisia mládeže pri SZCH by 
mala prehodnotiť systém práce s mladými chovateľmi, súčasný systém, ktorý je 
zameraný iba na súťažné sústredenie, sa javí ako neefektívny a zrejme pre mladých 
chovateľov aj nemotivujúci, pričom je finančne náročný, o čom svedčí fakt, že   z roka 
na rok ubúda  mladých chovateľov ochotných ísť súťažiť.  
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Správa o činnosti Ústrednej odbornej komisie králiky 

za roky 2014 -2018 

 

Vážení spolupracovníci, kolegovia, 

V mojej stručnej správe sa budem venovať zhrnutiu činnosti komisie počas funkčného 

volebného obdobia. 

Ako všetci vieme, cieľom ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov 

je metodicky a organizačne zabezpečovať  výstavy,  školenia  a svojou  činosťou  prispievať  k 

zachovaniu a k zvýšeniu kvality genofondu palety plemien. Tomuto cieľu bola teda 

prispôsobená aj činnosť naše j komisie za jednotlivé roky. 

 

ROK 2014 

ÚOK bola zvolená dňa 5.4.2014 na volebné obdobie 2014-2018. Pracovala v zložení: Štefan 

Adamec, ktorý vykonával funkciu predsedu do 18.2.2015 , následne som jeho funkciu prebral 

ja. MVDr. Peter Supuka pracuje ako podpredseda, Ing. Miloš Supuka ako predseda zboru 

posudzovateľov, Ivan Liška, Peter Stanko, Miroslav Tomašov pracujú v ÚOK ako členovia 

V roku 2014 sme zastrešili nasledujúce podujatia: 

 Apríl - zasadnutie celoslovenského aktívu ÚOKK 

Júl - zasadnutie ÚOK Nitra 

 August - Vedomostná súťaž mladých chovateľov SOŠ veterinárna Nitra 

September -  13.9.2014 CVMKaH Vráble (pre nepriaznivé počasie zrušená), čím sa začala 

odvíjať problematika celoštátnej výstavy mláďat 

 November - zasadnutie ÚOK Žilina spojené so zasadnutím štandardovej komisie 

 a Celoštátna výstava zvierat Nitra 

Tento úvodný rok pôsobenia komisie považujem za dobrý , vzhľadom na to, že napriek tomu, 

že sme ešte len  začínali,  podarilo  sa  nám  pracovať  ako  dobrý  a  jednotný  tím  ľudí,  kedy  

sa  všetci  snažili a priložili ruku k dielu. Prvý volebný rok sme tak výborne rozbehli a 

naštartovali. 

 

Čo sa udialo v roku 2015? 

 Január-_ zasadnutie ÚOK Nitra 

 Február - zasadnute ÚOK Nová Baňa 

Čáslav CZ komisia zabezpečila účasť našich posudzovateľov 

 Marec - EU školenie posudzovateľov - Baerenthal 



18 

 

 

Apríl: - školenie posudzovateľov Alekšince, prijímacie skúšky adeptov na posudzovateľov 

králikov Alekšince 

Máj: - Seminár Nitra - Lužianky 

zasadnutie ÚOK Nitra 

Nitra prijímacie skúšky adeptov na posudzovateľov králikov - druhá skupina, 

prihlásených bolo 25 adeptov a do kurzu postúpili 14 

August:     - Vedomostná súťaž mladých chovateľov a CVMKaH Agrokomplex Nitra - bola to 

problematická výstava, pretože sa konala v čase konania Agrokomplexu, no napriek tomu sme 

ju zrealizovali 

Október:     -  zasadnutie ÚOK Žilina 

November: -  14.11.2015 sa uskutočnila EU výstava Metz 

December: - CVZ Nitra 

 

Druhý rok práce komisie bol podľa mňa najplodnejší z tohto volebného obdobia. Bol to 

výborný rok vzhľadom na početnosť akcií a navyše členovia komisie spolupracovali ako výborný 

tím zanietených ľudí, čo sa odrazilo aj na kvalite spolupráce. Mali sme to teda výborne 

nastavené. 

V roku 2016: 

 Január : - zasadnutie ÚOK Geča 

 Apríl: - zasadnutie ÚOK Sliač 

- školenie adeptov na posudzovateľov králikov Badín 

- školenie posudzovateľov Badín 

August:  -  sa konala Vedomostná súťaž mladých chovateľov, Žilina 

September: Celoštátna výstava mladých králikov a hydiny Agrokomplex Nitra - táto výstava 

skončila finančne v mínuse a navyše sme zistili, že nám nejde o spoločnú vec a máme  

rozdielne predstavy o usporiadaní výstav. 

November: - 27.11.2016 Celoštátna výstava zvierat, Vyšehradská výstava zvierat a Interkanin 

Nitra – pri príležitosti tejto výstavy ste si určite všimli konečne seriózny katalóg na základe 

nového softvéru, ktorý postupne vylepšujeme a má rôzne nadstavby ako : on-line prihlášky, 

elektronickú registráciu, databázy členov SZCH, klubov, posudzovateľov atď. - čo by nás 

posunulo ďalej, ale bohužiaľ namiesto poďakovania (stálo ma to veľa času a najazdených veľa 

km zo svojich peňazí) práve naopak nenašiel som podporu v tom pokračovať, čo je na škodu 

pre nás všetkých. 

Tento rok vďaka nezhodám, pracovným povinnostiam, chorobám a nie celkom dobrej 
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komunikácii priniesol malú pridanú hodnotu našej komisie. Pôvodné zanietenie pre spoločnú 

vec sa začalo vytrácať. 

Za rok 2017 

 Január: zasadnutie Vrútky 

 Apríl: zasadnutie ÚOK Bratislava 

 Júl: Vedomostná súťaž mladých chovateľov Topoľčany 

Október:   zasadnutie Nitrianske Rudno popri tom sa uskutočnili záverečné skúšky adeptov 

 November:  25.11.2017 sa konala XX. Celoštátna výstava zvierat, II. Vyšehradská výstava zvierat 

a Európska špeciálna výstava zdrobnených králikov Nitra 

V roku 2017 nastal útlm činnosti ÚOK. Nepodarilo sa nám zorganizovať celoštátnu výstavu mláďat, 

čo je veľká škoda. Navyše sa obávam, aby sa to nestalo pravidlom a výstava mláďat zapadla 

prachom  

 

V tomto roku 2018: 

Rok sme začali 16.1.2018 zasadnutím ÚOK v Nitre. Vo februári bolo 4.2.2018 zasadnutie v 

Nitrianskom Rudne, popri tom sa uskutočnili opravné záverečné skúšky adeptov, takže po kurze 

máme 11 nových posudzovateľov. 

Dnes sme sa tu zišli, aby sme zhodnotili volebné obdobie 2014-2018. Tento nový rok sa teda nedá 

hodnotiť, pretože je volebný a prešlo krátke časové obdobie. 

Komisia sa počas celého volebného obdobia venovala aj mapovaniu trendov a kvality králikov na 

celoštátnych výstavách v zahraničí, hlavne v Nemecku a v Rakúsku. 

Podrobnejšie informácie o priebehu školení posudzovateľov a adeptov u nás a v zahraničí vám vo 

svojej správe povie predseda zboru posudzovateľov a taktiež bližšie informácie o registrácii 

ústredný registrátor. Zápisnice zo zasadnutí  boli  odovzdané  na  sekretariát  SZCH.  Obsah  

zasadnutí  ÚOK  je  uvedený v zápisniciach z jednotlivých zasadnutí. Komisia vypracovala a schválila 

štatút komisie a registračný poriadok 

Na záver zhodnotenia činnosti ÚOK za posledné volebné obdobie by som rád vyjadril poďakovanie 

všetkým členom komisie, pretože každý jeden člen svojím dielom prispel a zapojil sa. Vážim si čas,  

ktorý ste venovali nášmu spoločnému cieľu, ako aj čiastkové spoločné úspechy, ktoré sme dosiahli. 

Preto verím, že nasledujúce funkčné obdobie bude ešte lepším a napriek rozdielnosti nájdeme to, čo 

nás spája - a to je našu vášeň v tejto krásnej záľube. 
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Vyhodnotenie činnosti  ÚOK pre chov oviec a kôz  

vo  volebnom období 2014 – 2018 

 

Počas štvorročného obdobia došlo k zmene členov Ústrednej odbornej komisie pre chov oviec a kôz 

(plný názov je Ústredná odborná komisia pre chov oviec, kôz a koní, aktív chovateľov, konaný 

9.3.2018 navrhol zmenu názvu komisie na Ústrednú odbornú komisiu pre chov oviec a kôz, nakoľko 

chovatelia koní už nie sú zaradení do členskej základne SZCH, ale majú samostatné chovateľské zväzy, 

či kluby). Počas tohto obdobia v komisii ukončili činnosť  Ing. Ivan Fazekaš, Ing. Jozef Kováč a Ing. 

Daniela Struckelová, CSc.  

V druhej polovici obdobia pracovala komisia v zložení Ing. Peter Bernát, Mgr. Anka Hamerlíková, Ing. 

Petra Pajasová, Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. a prizývaný bol Bc. Michal Syseľ. Členovia 

zorganizovali viacero podujatí, ktoré slúžili na propagáciu odbornosti chovu oviec a kôz, propagáciu 

Slovenského zväzu chovateľov. Podujatia boli zároveň zamerané na zvyšovanie odbornosti 

chovateľov, vytváranie nových kontaktov, výmenu chovateľských skúseností, prilákanie mladej 

generácie, ale aj propagáciu výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka a propagáciu chovateľstva.  

Komisia, ale aj chovatelia, mali sťažené podmienky. Došlo k výraznému zníženiu rozpočtu na všetky 

aktivity, bez vedomia členov komisie bola jednostranne vypovedaná zmluva s Plemenárskymi 

službami SR, š.p., čo negatívne ovplyvnilo výkon kontroly úžitkovosti, nebol vyplatený sponzorský dar, 

ktorý komisia získala (podľa zmluvy bolo určených zo sponzorského daru 500 EUR do rozpočtu SZCH 

a 500 EUR do rozpočtu komisie). Z tohto dôvodu členovia komisie získavali sponzorské dary účelové, 

a to vo forme tovarov a služieb, ktoré nebolo možné využiť na iné účely. Aj tieto podmienky sa 

podpísali na zmenách v komisii.  

Je však potrebné vyzdvihnúť aj to, čo sa podarilo. Okrem organizovania podujatí, ktoré sú uvádzané 

podľa rokov, boli vďaka činnosti komisie, vyplatené dotácie pre chovateľov oviec a kôz. Bez aktívneho 

prístupu a rokovaní by podpora bola poskytnutá len väčším chovateľom. Dotácia bola vyplatená aj 

vďaka ústretovosti vedenia PS SR, š.p. a vedenia NPPC VÚŽV, cez ktoré boli finančné prostriedky 

poskytnuté chovateľom.  

Pri hodnotení našej činnosti sa chcem úprimne poďakovať najmä Mgr. Anke Hamerlíkovej a Ing. 

Petrovi Bernátovi, ktorí významne svojou činnosťou pomohli pri organizovaní podujatí. Poďakovanie 

patrí aj chovateľom kôz a oviec, ktorí na podujatia doviezli pripravené zvieratá, poskytli výrobky na 

prezentáciu odbornosti, či priamo pomohli pri organizovaní podujatí.  
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Rok 2014 rok, v ktorom sa uskutočnil XI. zjazd 

- účasť delegátky na XI. Zjazde SZCH,  

- kontrolní dôverníci zabezpečili v kalendárnom roku výkon kontroly úžitkovosti u oviec a kôz,  

- zorganizovali sme Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho II. ročník – hodnotenie capkov, 

hodnotenie syrov,  

- členovia ústrednej odbornej komisie sa aktívne zúčastnili  na festivale syrov v Českej republike – 

členovia hodnotili výrobky – Mikulov 2014,  

- napísali sme príspevky do Roľníckych novín – vyhodnotenie nákupných trhov, Memoriál docenta 

Gyarmathyho,   

- Farmárska revue – prostredníctvom relácie bol odvysielaný príspevok z nákupného trhu,  

- zúčastnili sme sa  na Celoštátnej výstave – zorganizovanie prednášok pre chovateľov oviec a kôz 

(Mgr. Anka Hamerlíková, Ing. Jozef Kováč, Ing. Jarmila Dubravská, PhD.),  

- člen komisie sa za  SZCH zúčastňoval na zasadnutiach Výberovej komisie pre chov oviec a kôz,  

- člen komisie sa ako člen SZCH zúčastňoval na hodnotení na nákupných trhoch baranov a capov,  

- členovia SZCH vyprodukovali a predviedli plemenných baranov a capov,  

- členovia komisie sa zúčastnili na stretnutiach so zástupcami štátnej správy a samosprávy.  

 

Rok 2015 

- počas kalendárneho roka kontrolní dôverníci zabezpečovali výkon kontroly úžitkovosti v chovoch 

oviec a kôz,  

- zorganizovali sme školenie kontrolných dôverníkov  21.3.2015 na SPPK, Záhradnícka 21 v Bratislave,  

- členovia ústrednej odbornej komisie sa stretli počas roku štyrikrát,  

- zorganizovali sme Memoriál docenta Gyarmathyho - seminár pre chovateľov oviec a kôz, 

hodnotenie ovčích a kozích výrobkov 22.8.2015 od 10:00 hod,  

- zorganizovali sme počas Memoriálu docenta Gyarmathyho  - bonitáciu capov 21.8.2015 od 14:00 

hod na veľkej výstavnej ploche – III. ročník, zabezpečili poskytnutie gulášu zdarma pre chovateľov 

a pre členov SZCH,  

- pripravili sme príspevky do Roľníckych novín,  

- pripravili sme príspevky do časopisu Chovateľ,  

- vystúpili sme v relácii v Slovenskom rozhlase zameranej na chovateľstvo,  

- zúčastnili sme sa na celoštátnej súťaži mladých chovateľov, august 2015, Žilina – a to ako člen    

v skúšobnej  komisii,  

- participovali sme na príprave Kalendára pre chovateľov kôz,  

- spolupracovali sme s chovateľmi kôz z Českej republiky,  

- člen komisie sa za  SZCH zúčastňoval na zasadnutiach Výberovej komisie pre chov oviec a kôz,  
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- člen komisie sa  zúčastňoval na hodnotení na nákupných trhoch baranov a capov,  

- členovia SZCH vyprodukovali a predviedli plemenných baranov a capov,  

- členovia komisie sa zúčastnili na stretnutiach so zástupcami štátnej správy a samosprávy.  

 

Rok 2016 

- kontrolní dôverníci zabezpečili výkon kontroly úžitkovosti chovateľom oviec a kôz,  

- zorganizovali sme školenie pre kontrolných dôverníkov oviec a kôz, 13.2.2016,  

- členovia ústrednej odbornej komisie počas kalendárneho roka mali štyri zasadnutia,  

- zorganizovali sme Memoriál docenta Egona Gyarmathyho počas výstavy  Agrokomplex v Nitre – 

samostatné hodnotenie syrov,  

- počas Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho  sme zorganizovali hodnotenie plemenných capkov 

na veľkej výstavnej ploche 19.8.2016, IV. ročník,  

- členka SZCH, kontrolná dôverníčka a výborná chovateľka Katarína Čekanová zo strany SZCH 

zorganizovala nákupný trh capkov v Kamenici 26.8.2016,  

- v období 25.-28.8.2016 sa členka ústrednej odbornej  komisie zúčastnila na medzinárodnej 

vedomostnej súťaži v Spojenej škole v Žiline, ako členka komisie,  

- počas roka sa našim členom podarilo vyprodukovať plemenný materiál, a to  počet capkov 20 ks, 

z toho 5 ks hnedá koza krátkosrstá, 4 ks anglonubijská koza, 11 ks biela koza krátkosrstá a  

plemenných baranov v počte 38 ks Lacaune, 2 ks východofrízska ovca,  

- členovia ústrednej odbornej komisie sa zúčastnili ako hodnotitelia podujatia v Mikulove  18. 

september 2016,   

- pripravili sme prednášku pre chovateľov oviec a kôz počas Celoštátnej výstavy zvierat,  

- získali sme požadované údaje o chovoch ako podklad pre vyplatenie podpory chovateľom oviec 

a kôz zapojených do kontroly úžitkovosti –dotácia bola chovateľom vyplatená ešte na konci 

kalendárneho roka, a to vďaka spolupráci PS SR, š.p., 

- člen komisie sa za  SZCH zúčastňoval na zasadnutiach Výberovej komisie pre chov oviec a kôz,  

- člen komisie sa ako člen SZCH zúčastňoval na hodnotení na nákupných trhoch baranov a capov,  

- členovia SZCH vyprodukovali a predviedli plemenných baranov a capov,  

- členovia komisie sa zúčastnili na stretnutiach so zástupcami štátnej správy a samosprávy.  

 

Rok 2017 

- v kalendárnom roku kontrolní dôverníci vykonávali kontrolu  úžitkovosti u chovateľov oviec a kôz,  

- zorganizovali sme školenie kontrolných dôverníkov za účasti odborných pracovníkov PS SR, š.p. vo 

Vrútkach,  

- členovia ústrednej odbornej komisie sa štyrikrát zúčastnili zasadnutí komisie,  
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- zorganizovali sme V. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho počas medzinárodnej výstavy  

Agrokomplex v Nitre, podujatie pozostávalo zo súťaži syrov, hodnotenia plemenných capkov na 

veľkej výstavnej ploche,   

- zorganizovali sme  prednášky pre chovateľov oviec a kôz v deň Memoriálu, a to v spolupráci 

s Výstaviskom Agrokomplex, š.p., členovia ústrednej odbornej komisie a chovatelia oviec a kôz 

sponzorsky poskytli občerstvenie na podujatie,  

- členovia ústrednej odbornej komisie zabezpečili sponzorstvo podujatí počas memoriálu,  

- v relácii Farmárska revue bola odvysielaná pozvánka na Memoriál docenta Egona Gyarmathyho  

a následne po uskutočnení podujatia bol vysielaný príspevok z memoriálu,   

- členka ústrednej odbornej komisie sa ako členka hodnotiacej komisie zúčastnila na medzinárodnej 

vedomostnej súťaži mladých chovateľov pre odbornosť ovce a kozy,  

- publikovali sme  výsledky  v Roľníckych novinách a na web stránke SPPK,  

- propagovali sme  chov oviec a kôz doma a v zahraniční – už tradične sa členovia komisie zúčastnili  

na festivale syrov v Mikulove,  

- pripomienkovali sme dokumentov na XII. Zjazd SZCH (2018) a navrhli sme úpravy v základných 

dokumentoch SZCH, vrátane zmien v stanovách SZCH,   

- získali sme údaje o chovoch oviec a kôz, ktoré boli potrebné ako podklad na  vyplatenie podpory 

zvierat zapojených do kontroly úžitkovosti, 

- člen komisie sa za  SZCH zúčastňoval na zasadnutiach Výberovej komisie pre chov oviec a kôz,  

- člen komisie sa ako člen SZCH zúčastňoval na hodnotení na nákupných trhoch baranov a capov,  

- členovia SZCH vyprodukovali a predviedli plemenných baranov a capov,  

- členovia komisie sa zúčastnili na stretnutiach so zástupcami štátnej správy a samosprávy.  

 

Rok 2018 

- kontrolní dôverníci začali s výkonom kontroly úžitkovosti oviec a kôz,  

- pripomienkovali sme predložené dokumenty na zasadnutie Republikovej rady SZCH, ktoré budú 

predmetom schvaľovania na XII. Zjazde SZCH, 

- zorganizovali sme školenie kontrolných dôverníkov na ÚPZ PS SR, š.p., Žilina dňa 9.3.2018, súčasťou 

školenia bola aj podrobná prehliadka pracoviska,  

- zorganizovali sme aktív chovateľov oviec a kôz, 9.3.2018, Žilina,  

- spracovali sme článok do Roľníckych novín zo školenia kontrolných dôverníkov.  
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Ústredná odborná komisia pre chov spevavých kanárikov 

 

     Ústredná odborná komisia pre chov spevavých kanárikov pracovala 

od  ostatného zjazdu v roku 2014 v zložení: 

     Bc. Vladimír Kubík, Vrútky – predseda, 

     Peter Kubík, Bratislava – podpredseda, 

     Marek Petráš, Martin   - predseda zboru posudzovateľov, 

     prof. Ing. Ladislav Kunák, CSc., Košice a Jozef Petráš, Turčianska    

     Štiavnička ako členovia komisie.  

          Oproti minulému volebnému obdobiu bola práca komisie náročnejšia, pretože okrem 

hlavnej náplne, ktorou je odborná činnosť, pracovala bez tajomníčky komisie a teda takmer 

všetku administratívnu prácu musela vykonávať sama.  

Komisia má spracovaný štatút a činnosť sa odvíja podľa možností finančného rozpočtu. 

     Uznesením aktívu chovateľov konanom v roku 2014 boli pre volebné obdobie 2014 – 2018  

prijaté v  tieto úlohy a ciele:  

 Riadiť a metodicky usmerňovať chovateľov a záujemcov o chov spevavých kanárikov 

a poskytovať im odborné poradenstvo – splnené.  

 Školiť posudzovateľov a adeptov na posudzovateľov spevu kanárikov – splnené.   

     Slovenskí posudzovatelia sa každoročne pred konaním súťaží zúčastňujú na 

spoločnom školení s českými chovateľmi. Tieto sa vo volebnom období konali vždy 

v Čáslavi ČR. Vzhľadom k obmedzeným finančným možnostiam sme pristúpili 

k zredukovaniu účastníkov na dvojročný cyklus s tým, že určený posudzovateľ na 

medzinárodnú majstrovskú súťaž sa musí školenia zúčastniť. 

     Vo volebnom období nebol otvorený nový kurz pre adeptov na posudzovateľov, 

nakoľko súčasný počet je  postačujúci. 

  Spolupracovať s chovateľmi spevavých kanárikov zo zahraničia a informovať ich 

o podujatiach – súťažiach v speve na Slovensku a zaujímať sa o obdobné podujatia 

v zahraničí – splnené.  

     Komisia má okrem veľmi úzkej spolupráce s ÚOK zpěvních kanárů ČSCH kontakty 

s poľskými a rakúskymi zväzmi. Táto spolupráca je okrem iného vyjadrená aj  častou 

výmenou posudzovateľov na ich vrcholných súťažiach. Naši posudzovatelia boli 
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vyžiadaní na majstrovstvá Poľska v roku 2014 v Czestochovej, v roku 2015 v Czeladži 

a v roku 2016 v Poznani. Časté je aj posudzovanie v ČR. 

 Zabezpečiť v roku 2015 79. ročník Medzinárodnej majstrovskej súťaže v speve 

kanárikov v Bratislave - splnené.  

     Súčasťou zmluvnej dohody s ČSCH – ÚOK zpěvních kanárů je systém striedania 

medzinárodných majstrovských súťaží ČR a SR v speve kanárikov. Podľa nej v 

päťročnom cykle štyri ročníky organizuje ČSCH a jeden SZCH. V roku 2015 usporiadala 

v dňoch 12. – 18. januára 79. ročník MMS ZO SZCH kanárikárska Bratislava. Okrem 

českých a slovenských chovateľov symbolické zastúpenie mali aj chovatelia z Rakúska, 

ktorí dodali dve kolekcie.  

 Zabezpečovať aj naďalej účasť členov SZCH na medzinárodnej majstrovskej súťaži ČR 

a SR v speve kanárikov - splnené.  

     Súťaž sa koná  vždy začiatkom januára za predchádzajúci rok a je vrcholným 

podujatím,  podobne ako celoštátna výstava v Nitre pre iné odbornosti nášho zväzu. 

Organizuje sa nepretržite  roku 1936 spoločne s českými chovateľmi.  

     V roku 2015 sa konala v Bratislave za účasti 13 slovenských, 2 rakúskych a 32 

kolekcií českých chovateľov. Pre slovenských chovateľov nebola úspešná, v prvej 

desiatke sa neumiestnil nikto.  

      V roku 2016 sa konala v Havlíčkovom Brode za účasti 8 slovenských, 37 českých 

a 5 kolekcií rakúskych chovateľov. V prvej desiatke sa umiestnilo 5 slovenských 

chovateľov a Jozef Petráš z Turčianskej Štiavničky sa stal medzinárodným majstrom.  

      V roku 2017 sa konala v Jaroměti za účasti 12 slovenských a 38 kolekcií českých 

chovateľov. V prvej desiatke sa umiestnili 4 slovenskí chovatelia. 

      V roku 2018 sa konala v Poběžoviciach za účasti 14 slovenských a 33 kolekcií 

českých chovateľov. V prvej desiatke sa umiestnili 2-ja slovenskí chovatelia. 

 Usporiadať každoročne letnú súťaž v speve kanárikov s medzinárodnou účasťou 

chovateľov a posudzovaním za účelom zjednocovania požiadaviek na posudzovanie 

spevu a jednotlivých spevných viet - splnené. Koná sa vždy začiatkom júna.      

     V roku 2014 sa uvedenej súťaže zúčastnilo 28 chovateľov, v roku 2015 to bolo 28 

chovateľov, v roku 2016 27 chovateľov a v roku 2017 32 chovateľov. 

                  Môže nás tešiť, že túto súťaž sme  v roku 1978 zaviedli ako novinku na Slovensku    

            a že dnes sa už koná aj u iných chovateľských zväzov. Okrem slovenských chovateľov  
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            sa na nej zúčastňujú aj chovatelia z Českej republiky, Poľska, Rakúska, menej z     

            Nemecka a v roku 2015 aj  z Veľkej Británie.  V roku 2016, keď sa konal 30.-ty ročník  

            bola súťaž zapísaná do slovenskej knihy rekordov. 

 Zaviesť konanie majstrovstiev Slovenska v speve kanárikov, ktoré bude nezávislé od 

medzinárodnej majstrovskej súťaže a spracovať súťažné propozície - nesplnené.  

     ÚOK organizovanie takejto súťaže prehodnotila. Vzhľadom k termínom konania 

postupových súťaží a zabehnutej medzinárodnej majstrovskej súťaže sa ukázalo 

konanie takejto súťaže ako zbytočné a neuskutočniteľné. 

 Vytvárať podmienky pre konanie postupových súťaží v speve kanárikov a koordinovať 

ich – splnené.  

     Komisia bola každoročne nápomocná pri organizovaní a usmerňovaní 

postupových súťaží v speve kanárikov. Usporadúvajú ich buď chovatelia z jednej 

ZO SZCH, alebo ak je počet chovateľov v ZO menší, resp. ak  nemajú vhodné 

podmienky na usporiadanie súťaže, spájajú sa zo širšieho okolia a z viacerých ZO 

do oblastných súťaží. Vo volebnom období 2014 - 2018 sa tieto uskutočnili 

v Bratislave, Martine, Prešove, Banskej Bystrici a v Košiciach, s priemerom cca 45 – 

50 kolekcií.  Treba na nich vyselektovať kolekcie, ktoré dosiahli potrebný limit min. 

330 bodov, ktorý je podmienkou pre účasť na MMS ČR a SR v speve kanárikov,  

prípadne na svetovom šampionáte C. O. M..  

 Navrhovať a schvaľovať nominácie posudzovateľov na jednotlivé postupové súťaže – 

splnené.  

      Koordinácia nominácií sa koná vždy pri školení posudzovateľov, všetky súťaže boli 

posúdené určenými posudzovateľmi a počas volebného obdobia sa v tomto 

nevyskytol žiadny problém. 

 Zabezpečovať distribúciu registračných obrúčok s osobným číslom chovateľa – 

splnené.  

     Vzhľadom k spoločnému konaniu MMS ČR a SR sa výrobu zabezpečuje komisia 

u rovnakého výrobcu ako ÚOK chovatelů zpěvních kanárů ČSCH..  

 Propagovať chovateľský odbor verejnými prezentáciami spevu kanárikov aj 

v súvislosti s konaním postupových súťaží na miestnej úrovni – splnené čiastočne. 

     Vo väčšine prípadov sa po súťažiach uskutočňovali ukážky pre laickú verejnosť, 

ktoré sú predpokladom pre získavanie nových členov.  



27 

 

 Pripraviť propagačné video s ukážkou spevu kanárikov, informáciami o chove. 

kontaktami na chovateľov a zverejniť to na stránke SZCH – splnené čiastočne.  

     Komisia  má pripravené tieto materiály, avšak vzhľadom k momentálnej podobe 

zväzovej stránky by ich umiestnenie nebolo efektívne. 

 Propagovať odbornosť počas konania Celoštátnej výstavy zvierat ukážkovou 

expozíciou - splnené.  

     Ukážková expozícia je uskutočňovaná a plní svoj propagačný účel. Okrem tejto 

propagácie je snahou zviditeľňovať odbornosť aj cestou článkov v časopise Chovateľ, 

ale aj v inej tlači.   
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Správa o činnosti komisie pre prácu s mládežou 

za obdobie 2014 - 2017 

 

V roku 2014 do konca mája prebehli oblastné kolá, z ktorých postúpili súťažiaci  na  16.  

ročník celoštátnej súťaže mladých chovateľov konanej v Nitre, kde sa konalo v tom čase 

aj desiate medzinárodné kolo v dňoch 19. - 22. augusta 2014. 

Celoštátneho a medzinárodného kola sa zúčastnilo 41 slovenských mládežníkov a 13 českých 

mládežníkov. S mini pricestoval aj jeden poľský mládežník, ktorý súťažil za českých 

mládežníkov. Slovenský súťažiaci boli z deviatich oblastných výborov. Oblastné výbory 

skončili nasledovne: 

1. Nitra, 2. Žilina, 3. Topoľčany 

Všetci súťažiaci obdržali od sponzorov vecné ceny a víťazi na prvých troch miestach poháre. 

Desiate medzinárodné kolo vyhrali českí mládežníci. 

Komisia pre prácu s mládežou sa v roku 2014 zišla trikrát v Bratislave,  kde  sme pripravili 

podmienky pre súťaže konané v roku 2015. 

Oblastné kolá prebehli ako vždy do konca mája. Víťazi postúpili  na 17 . celoslovenské 

kolo konané v dňoch 7. - 9. augusta 2015 v Žarnovici. Zúčastnilo sa 37 mládežníkov z 

ôsmich oblastných výborov. Poradie oblastných výborov: 

l. Nitra, 2. Žilina, 3. Topoľčany. 

Mladí súťažiaci obdržali od sponzorov vecné ceny a prví traja víťazné poháre. 

Víťazi celoslovenského kola postúpili na 47 olympiádu mladých chovateľov do Ostravy, 

ktorá sa konala 19. - 23. 9. 2015. Postúpilo tam 8 mladých chovateľov, ktorí reprezento- 

vali Slovensko. Traja skončili na prvom mieste, štyria na druhom mieste a jeden na 

piatom mieste. Česká republika vyhrala o 115 bodov. 

Komisia sa stretla v roku 2015 tri razy v Bratislave. Rok 2016 začal oblastnými kolami, ktoré 

sa mali dokončiť koncom mája. Súťažiaci, ktorí vyhrali v oblastných kolách  sa  do  15.  júna  

prihlásili  na  18. ročník celoslovenskej súťaže mladých  chovateľov,  ktorá  sa  konala  25. -  

28.  augusta  2016  v Žiline. Stretlo sa tam 54 súťažiacich z celého Slovenska a 11 súťažiacich 

z Českej republiky. Na prvých troch miestach sa umiestnili : 

1. Žilina, 2. Nitra, 3. Topoľčany 
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Ako vždy súťažiaci dostali veľmi pekné ceny a prví traja víťazné poháre.  Súťaž  Slovákov  a 

Čechov skončila rozdielom 162 bodov pre Českú republiku . 

Komisia sa zišla trikrát za rok tradične v Bratislave. Pripravila súťažné podmienky, ktoré 

rozoslala na oblastné výbory, aby sa mohli pripraviť na súťaže a do konca mája zvládli oblast- 

né kolá, z ktorých víťazi sa prihlásili na celoštátne kolo, ktoré sa konalo 14. - 16. júla 2017 v 

Topoľčanoch. Súťažilo tu 35 mladých chovateľov z 10 oblastných výborov. Poradie bolo: 

1. Nitra, 2. Žilina, 3.Topoľčany 

Víťazi dostali pekné poháre aj diplomy. Všetci mládežníci obdržali od sponzorov pekné vecné  

ceny. Víťazi doporučení komisiami postúpili reprezentovať  Slovenskú  republiku  do  Čiech  

do  Poběžovic, ktoré sa konali  2.  -  6.  augusta  2017.  Účastníkov  bolo  9  z rôznych  oblast- 

ných  výborov.  Slovensko skonči lo ako druhé s rozdielom 113 bodov. 

Komisia sa stretla trikrát za rok v Bratislave a zhodnotila štvorročné obdobie komisie. 

Veľká vďaka patrí samozrejme všetkým sponzorom, všetkým usporiadateľom, komisárom, 

ktorí za tie štyri roky skúšali a pomáhali mladým sa zapojiť  medzi  dospelých  chovateľov.  A 

taktiež Republikovej rade Slovenského zväzu chovateľov za financovanie týchto súťaží. 

Ďakujem aj samotným súťažiacim , že sa tomuto koníčku venujú. 

A v neposlednom rade ďakujem všetkým oblastným výborom, ktoré pripravujú mládež,  či  

pre  svoju oblasť a taktiež n a samotnú súťaž. 

A ešte jedno poďakovanie patrí Komisii pre prácu s mládežou. 
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Ústredná odborná komisia pre chov holubov 

 

Po XI .zjazde SZCH na obdobie rokov 2014 – 2018 bola zvolená ústredná odborná komisia pre 

chov holubov v zložení: Kováčik Pavol – predseda komisie; Bocko Boris - podpredseda komisie; Nosál 

Miroslav – predseda zboru posudzovateľov; Dobrucký Peter – člen; Čierťaský Roman – člen; Ing. 

Kolenič Peter – člen; Ing. Podberský Ivo – člen, zapisovateľ  

V roku 2014 sa komisia stretla celkovo dvakrát 20.9.2014 v Bratislave a 22.11.2014 v Nitre. 

Na prvom zasadnutí 20.9.2014 preberala nasledovné  body.   

1. Rozdelila úlohy členom ÚOK na nové volebné obdobie 2014 - 2018   

 Kováčik P. – predseda komisie, člen P RR a RR SZCH, člen VV CVZ 

 Nosál M.– predseda zboru posudzovateľov, odborný lektor, príprava školení 

 Bocko B. – práca s chovateľskými holubárskymi klubmi, mladí chovatelia 

 Podberský I. Ing. - práca s chovateľskými holubárskymi klubmi 

 Dobrucký P. – delegát a zástupca v EE, účasť na medzinárodných školeniach posudzovateľov 

EE, kontakt s EE 

 Čierťaský R. - práca s chovateľskými holubárskymi klubmi 

 Kolenič P.- práca s chovateľskými holubárskymi klubmi  

 

2. Spísala rámcový plán činnosti komisie na nové volebné obdobie 2014 – 2018 

  Komisia bude realizovať každoročne minimálne dve zasadnutia 

  Zabezpečovať zvyšovanie vzdelanosti a odbornosti posudzovateľov holubov pravidelne 

poriadanými školeniami a kvalitnými prednáškami a novinkami 

 Prostredníctvom zástupcu SZCH v Európskom chovateľskom zväze / EE / získavať aktuálne 

informácie o novinkách a dianí v odbore chovu holubov v zahraničí a členských štátoch EE a  

sprostredkovať ich členskej základni 

 Zabezpečí účasť na medzinárodnom školení posudzovateľov EE. V tejto súvislosti komisia 

odporučila, aby sa na takýchto akciách zúčastnil aspoň jeden vybraný člen ktorejkoľvek 

komisie ovládajúci cudzí jazyk. Tento delegát pripraví správu, ktorá bude vždy prednesená na 

školení posudzovateľov.  

 Spolupracovať s chovateľskými klubmi, aktivizovať ich činnosť a prizývať ich na zasadnutia. 

Prehodnotiť a ukončiť činnosť nefunkčných klubov a podporovať vznik nových 
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 Spolupracovať s chovateľskými zväzmi v blízkom okolí – ČR, Poľsko, Maďarsko,  

 Spolupracovať s Komisiou pre prácu s mládežou  

 Informovať o aktuálnom dianí v odbore prostredníctvom odborných príspevkov 

zverejňovaných na stránke SZCH a v chovateľskej tlači  

 Sledovať a podľa potreby aktualizovať  tlačivá holubárskej odbornosti.  

 Zaoberať sa podnetmi od chovateľov a reagovať na ne. 

 

3. Zaoberala sa prípravou školenia posudzovateľov holubov –  plánovaného na 27.10.2014 

Bratislava  

4. Dobrucký P. informoval o ZSC do Sarajeva na Generálne zasadnutie EE, ktoré sa bude konať v 

máji 2014 a príprave školenia posudzovateľov holubov EE, ktoré sa bude konať v Trevise v 

septembri 

5. Kováčik P. informoval o pripravovanej  XVII. CV zvierat konanej v Nitre 22.-23.11 2014  

 

Na druhom zasadnutí 22.11.2014 preberala nasledovné  body.   

1.  Rozpočet a návrh činností na rok 2015 

2.  Nosál M. hodnotil priebeh expozície holubov CVZ Nitra 2014, ktorá sa práve konala  

3.  Bocko B. hodnotil priebeh expozície holubov na 16. Európskej výstave Anglických hrvoliakov, 

ktorá sa práve konala 

4.  Dobrucký P. podal informáciu zo školenia z Trevisa /Taliansko/ 2014  

 

 V roku 2015 sa komisia stretla celkovo dvakrát 28.3.2015 v Nitre a 17.10.2015 v Košiciach. . Ďalej 

komisia organizovala Aktív zástupcov chovateľov holubov  26.9.2015 v Bratislave a školenie 

posudzovateľov holubov 26. - 27.9.2015 v Bratislave. 

Na svojom prvom zasadnutí dňa 28. marca 2015 v Nitre komisia prerokovávala nasledovné body: 

1.   Nosál M. celkovo vyhodnotil XII .CVZ Nitra 2014. Podrobne ju rozpísal do časopisu Chovateľ.  

2.   Bocko B. celkovo vyhodnotil 16. Európsku výstavu Európskeho klubu anglických hrvoliakov    v  

Nitre 2014.  Vystavených bolo 877 Anglických hrvoliakov, z toho 173 Anglických hrvoliakov malých od 
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60 chovateľov ( z toho 19 zo Slovenska). Výstavu posudzovalo 14 posudzovateľov. Za Slovensko boli 

na posúdenie pozvaný Kováčik P. a Ing. Kolenič P.. Celkovo sa výstavy zúčastnilo 6 krajín. 

3.   Nosál M. vyhodnotil posudzovateľskú činnosť za uplynulé obdobie.  

4.   28. Európska výstava sa bude konať v Metz (Francúzsko) 2015, komisia určila kontaktnú  osobu 

a predbežne určila posudzovateľov za SR.  

5.   Medzinárodné školenie posudzovateľov EE sa bude konať vo Francúzsku 2015. Komisia rozhodla, 

že na medzinárodné školenie do Francúzska pôjdu Dobrucký P. a Ing. Macko M. 

6.   Komisia sa zaoberala prípravou  Celoslovenského aktívu chovateľov holubov a Školenia 

posudzovateľov. Celoslovenský aktív chovateľov holubov a Školenie posudzovateľov holubov sa 

uskutočnia v jeden víkend v septembri v Bratislave. 

7.   Rôzne 

-Nosál M.: komisia upozorní Klub košických kotrmeliakov na pomenovanie Košický kotrmeliak 

v českom vzorníku pod názvom Košický letún. 

 

Na svojom druhom zasadnutí dňa 17. októbra 2015 v Košiciach komisia prerokovávala nasledovné 

body: 

1.   Školenie posudzovateľov, ktoré sa konalo 26.-27.9.2015 v hoteli Plus v Bratislave  

zhodnotil Predseda zboru posudzovateľov Nosál M.. 

2.   Vyznamenania: Klub chovateľov letúnov podal návrh na udelenie zväzového vyznamenania „Za 

zušľachťovanie čistokrvných plemien“ dlhoročnému chovateľovi letúnov tiplerov  Eranovi Zulbearimu, 

držiteľovi slovenského rekordu nepretržitelného letu tiplerov- výkonom 18,05 hod. ÚOK pre chov 

holubov to schválila. 

3.   Kontaktnou osobou na Európsku výstavu Metz 2015 bude Ing. Macko Marián. Zároveň bude 

Slovensko zastupovať aj v posudzovaní holubov.  

4.   Rôzne 

-členovia komisie: odovzdali dar bývalému predsedovi komisie pre chov holubov Petrovi Samuelisovi 

pri príležitosti 70tich narodenín. 
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V dňoch 26.-27.9. 2015 organizovala komisia v Bratislave školenie posudzovateľov holubov.  

Hlavným bodom okrem iného bolo zameranie sa na posudzovanie slovenských národných plemien. 

Potom sa školenie venovalo plemenám , ktoré sú v rámci Slovenskej republiky vystavované 

najčastejšie. 

V roku 2016 sa komisia stretla celkovo jedenkrát 15.10.2016 v Košiciach. 

Na svojom zasadnutí dňa 15. 10 2016 komisia prerokovávala nasledovné body: 

1. Predseda zboru posudzovateľov p. Nosál vyhodnotil XVIII. Celoštátnu výstavu zvierat Nitra 2015 

pre prítomných. Bolo vystavených 1515 holubov zo 63 plemien. Ceny boli udeľované nasledujúcim 

kľúčom. Na každých 50 holubov Šampion, na 25 holubov Čestná cena a kolekcie s celkovým počtom 

minimálne 380 bodov Majster Slovenska. (aspoň jeden holub musí mať min. 96 b a v jednej farebnej 

variete musia byť vystavené min. 3 kolekcie od 2 chovateľov. Celkové vyhodnotenie bude postupne 

zverejňovať v časopise Chovateľ.   

2. Predseda komisie p. Kováčik p. informoval prítomných i chystanej Celoštátnej výstave zvierat 

v roku 2016 a účasti Vyšehradskej štvorky. Zvieratá sa môžu prihlasovať písomnou formou aj cez 

internet. Budú pozvaný posudzovatelia zo zúčastnených krajín. Maďarska, Česka a Poľska. Ostatní 

posudzovatelia budú zo Slovenska. Bocko a Ing. Podberský budú zabezpečovať zbieranie 

a vyhodnocovanie posudzovania.   

3. P. Kováčik informoval prítomných, že školenie posudzovateľov holubov sa uskutoční 24.11.2016 

(štvrtok) pred výstavou. Ušetria sa pri tom nemalé financie na cestovné a ubytovanie. Školenie sa 

bude skladať z dvoch častí. Teoretická bude od 9,00 do 12,00 hod v Agroinštitúte (Nitra), potom sa 

posudzovatelia presunú na výstavu kde sa od 12,00 do 17,00 hod uskutoční praktické školenie. 

Využije sa príležitosť školiť na kvalitných vystavených jedincoch jednotlivých plemien.  

4. Skúšky na zvýšenie kvalifikácie. O zvýšenie kvalifikácie z druhej výkonnostnej  triedy na prvú 

požiadali  P. Čierťaský Roman a Ing. Podberský Ivo. Písomnú skúšku v testovej forme vykonali 

15.102016 v Košiciach pri zasadaní ÚOKpCHH. Komisia v zložení Nosál M., Kováčik P. a Bocko B. po 

vyhodnotení skonštatovala, že test vykonali úspešne.   
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5. Komisia rozhodla o udelení zväzových medailí nasledovne.  

Zlatá medaila =  Podberský Ivo st. – tajomník Klubu chovateľov Slovenských  hrvoliakov   

Strieborná medaila =  Hrabal Jozef –  Tajomník Klub chovateľov letúnov a tiplerov 

Bronzová medaila =  Ing. Krivosudský Ivan – Poradca chovu Klubu chovateľov Slovenských    

hrvoliakov 

 Ing. Podberský Ivo –  Člen ÚOKpCHH a pokladník chovu Klubu chovateľov 

Slovenských    hrvoliakov 

6. Rôzne 

Ing. Podberský vytlačí tabuľky a zaleje do laminátového obalu. Rozdá ich na najbližšom školení 

posudzovateľov holubov. 

Bocko B. – Slovenskí posudzovatelia sa na pozvanie českých zúčastnili na českom školení 

posudzovateľov holubov dňa 12.-13.3.2016 v Pardubiciach podrobnejšie  

Dobrucký P. – v dňoch 6.-7.5.2016 sa konalo vo Vösendorfe zasadanie EE.  

Dobrucký P. – v dňoch 16.-18.9.2016 sa konalo v Sursse vo Švajčiarsku medzinárodné školenie 

posudzovateľov holubov.  

Ústredná odborná komisie pre chov holubov sa stretla v roku 2017 dvakrát a to 01.09.2017 v Banskej 

Bystrici a 21.10.2017 v Košiciach. Ďalej komisia organizovala preskúšanie posudzovateľov  25.11.2017 

v Nitre a školenie posudzovateľov holubov 23.11.2017 v Nitre. 

Na svojom prvom zasadnutí dňa 1. septembra 2017 v Banskej Bystrici komisia prerokovávala 

nasledovné body: 

1. Kováčik P. informoval prítomných, že školenie posudzovateľov holubov sa uskutoční 23.11.2017 

(štvrtok) pred výstavou. Teoretická bude od 9,00 do 12,00 hod v PKO (Nitra), potom sa 

posudzovatelia presunú na výstavu, kde sa od 12,00 do 17,00 hod uskutoční praktické školenie.  

2. Kurz adeptov na posudzovateľa holubov.  Na výzvu na webovej stránke SZCH zareagovalo do 

dnešného dňa malý počet uchádzačov o Kurz adeptov na posudzovanie holubov. Preto sa zatiaľ kurz 

neotvorí. Komisia zverejní ešte inzerát v časopise Chovateľ.  
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 3. Vzorník plemien holubov. Zaoberala sa prípravou vzniku slovenského vzorníka plemien holubov. P. 

Bocko prezentoval postup pri zabezpečovaní a príprave jednotlivých častí vzorníka ako aj samotných 

Štandardov jednotlivých plemien.  

4. Rôzne 

Dobrucký P. – v dňoch 25.-28.5.2017 sa konalo v maďarskom Egeri zasadanie komisie EE.  

Dobrucký P. – dňa 27.5.2017 sa konalo v maďarskom Egeri generálne zasadanie EE.   

Na svojom druhom zasadnutí dňa 21. októbra 2017 v Košiciach komisia prerokovávala nasledovné 

body: 

1. Predseda komisie p. Kováčik p. informoval prítomných o XX. Celoštátnej výstave zvierat, ktorá sa 

bude konať v dňoch 25.-26.11.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Delegácie z Maďarska, Česka 

a Poľska budú mať nárok na každých 100 zvierat delegovať posudzovateľa.    

2. Preskúšanie bývalých posudzovateľov holubov, ktorých  prerušenie výkonu bolo krátke, nebudú 

chodiť znovu na celý trojročný cyklus, ale budú písomne a ústne preskúšaný. Ide o p. Stodolu Ivana, 

Ftáčnika Kamila a RNDr. Ambruš Bystrík. Spomínané preskúšanie sa bude konať v sobotu 25.11.2017 

o 10,00 pri príležitosti XX. CVZ v Nitre.  

 3. Bocko B. informoval, že boli zakúpené perokresby do vzorníka v počte 158 obrázkov. Boli dodane 

na CD nosiči, 7  bolo nedodaných.  Perokresby slovenských národných plemien zabezpečia kluby. 

4. Žiadosť o uznanie Košického vysokoletúna modrého bezpásavého. Klub letúnov a tiplerov požiadal 

o uznanie nového farebnej variety Košického vysokoletúna modrého bezpásavého. Komisia žiada 

vystaviť v Nitre minimálne 15 holubov od 2 chovateľov. Expozíciu prehodnotí  komisia v zložení 

Kováčik P., Bocko B. a Ing. Podberský I. v piatok 24.11.2017. 

5. Žiadosť Klubu košických kotrmeliakov  o zmenu farby obočnice u Košického kotrmeliaka z červenej 

na ružovú až červenú. Komisia odsúhlasila zmenu vzorníku Košického kotrmeliaka. Farba obočnice má 

byť ružová až červená. V prípade, že je biela považuje sa to za chybu. 

6. Rôzne 

Komisia zaradila priateľa Kasana Emila za Čestného posudzovateľa. 

Dobrucký P. – dňa 15.-17.9.2017 sa konalo v holandskom Doorne školenie posudzovateľov holubov 

EE.   
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V dňoch 23.11. 2017 organizovala komisia v Nitre školenie posudzovateľov holubov pri príležitosti 

XX. CVZ Nitra 2017.  Využila sa možnosť školiť priamo na holuboch, ktorých bolo vystavených veľa 

plemien. Poznatky zo školenia mohli aktéri využiť na ďalší deň pri posudzovaní Celoštátnej výstavy 

zvierat. 

V dňoch 25.11. 2017 sa konalo v Nitre preskúšanie bývalých posudzovateľov, ktorí mali krátke 

prerušenie činnosti. Preskúšanými boli Stodola Ivan, Ftáčnik Kamila RNDr. Bystrík Ambruš PhD. 

Skúšky pozostávali z písomnej časti a teoretickej časti. Skúšajúca komisia pracovala v zložení Nosál 

M., Čierťaský R., Cintula J a Podberský Ivo Ing.. Komisia skonštatovala, že preskúšaniu vyhoveli 

Stodola Ivan  a RNDr. Bystrík Ambruš, PhD.. Nevyhovel Ftáčnik Kamil. 
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Ústredná odborná komisia akvaristicko-teraristická SZCH v r. 2014 – 2017 

     ÚOK AT ako organizačná zložka zväzu v období rokov 2014 až 2017 organizovala odbornú 
chovateľskú činnosť chovateľov akváriových rýb a teráriových živočíchov, vrátane 
koordinácie a organizovania národných a medzinárodných aktivít zameraných v prevažnej 
miere na súťažné výstavníctvo a medzinárodnú reprezentáciu SR a Slovenského zväzu 
chovateľov. 

     Komisia v zložení Jan Budai - predseda, Milan Vetrák - podpredseda, Ing. Marian Stieranka 
– predseda zboru posudzovateľov, MVDr. Ľubomír Šmiga PhD. a Ladislav Jakubec bola 
zvolená na celoslovenskom aktíve chovateľov 1. 3. 2014 konanom v Žiline a potvrdená XI. 
zjazdom SZCH. 

     Komisia sa zišla na zvolaných rokovaniach v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017 vždy 1 krát. 
Okrem prerokovávanej problematiky danej programom jednotlivých rokovaní boli členovia 
komisie priebežne v elektronickom a telefonickom kontakte.  

     V priebehu funkčného obdobia v roku 2016 členovia komisie pripravili a schválili, resp. 
odporučili na schválenie Pravidlá pre adeptov a posudzovateľov akváriových rýb SZCH, čím 
rozšírili dovtedy platné interné smernice komisie (Štatút ÚOK AT SZCH, Zásady pre 
organizovanie Majstrovstiev SR akváriových rýb a Zásady pre organizovanie a účasť na 
medzinárodných výstavách akváriových rýb). Uvedené pravidlá komplexne riešili špecifickú 
problematiku posudzovateľov akváriových rýb, ktorá je značne odlišná od problematiky 
posudzovateľov iných odborností.   

     V období rokov 2014 – 2017 komisia pravidelne každoročne organizovala školenia 
posudzovateľov akváriových rýb, kde sa školili adepti na posudzovateľov, doškoľovali 
a preškoľovali existujúci domáci i medzinárodní posudzovatelia SZCH. Priebežne boli v práci 
s posudzovateľmi dodržiavané nasledovné zásady: 

- Aby sa chovateľ akváriových rýb mohol stať posudzovateľom, musí minimálne 2 roky 
pôsobiť ako „adept posudzovateľ“. V rámci tejto doby absolvuje 3 školenia 
posudzovateľov a zúčastní sa skúšobných posudzovaní.  Po ukončení tejto doby absolvuje 
preskúšanie. 

- Každoročne je pre posudzovateľov a adeptov akváriových rýb organizované školenie 
posudzovateľov, pozostávajúce z teoretickej a praktickej časti, vrátane analýzy 
individuálnych praktických hodnotení v porovnaní s ostatnými hodnoteniami. 

- Pri delegovaní posudzovateľov na medzinárodné súťaže sa prihliada k relatívne rovnakým 
možnostiam posudzovania pre všetkých posudzovateľov. 

- Medzinárodným posudzovateľom sa môže stať len posudzovateľ, ktorý viacročnou 
účasťou pri posudzovaní na národnej úrovni presvedčí o svojej kvalite. 

Postupne boli školenia zorganizované: 
-  marec 2014 v Žiline za účasti 21 posudzovateľov a  adeptov, 
-  marec 2015 v Žiline za účasti 14 posudzovateľov a adeptov, 
-  marec 2016 v Banskej Bystrici za účasti 18 posudzovateľov a adeptov, 
-  marec 2017 v Tepličke n/V za účasti 14 posudzovateľov a adeptov 

     Prehľad aktívnej účasti adeptov a posudzovateľov pri súťažných výstavách na Slovensku 
a v zahraničí v období rokov 2014 – 2017 je uvedený v prílohe. 
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     Nezanedbateľnú časť organizačného úsilia z úrovne komisie si vyžiadala účasť slovenských 
chovateľov akváriových rýb na súťažných výstavách na Slovensku a v zahraničí. Štatisticky je 
možné ich účasť zosumarizovať nasledovne: 

Rok 2014 : 27 slovenských chovateľov s celkovým počtom 307 kolekcií súťažilo spolu na 14 
medzinárodných súťažiach s druhmi akváriových rýb Xipho-Molly, Guppy-páry, Guppy triá 
a bojovnice Betta splendens v Poľsku v Bielsku Bialej, v Českej republike v Chotebuzi, 
v Rakúsku vo Viedni, v Nemecku v Drážďanoch, vo Francúzsku v Saint Martin, v Anglicku 
v Ketteringu, v Taliansku v Ranco, v Belgicku v Hasselt a na Slovensku  v Žiline. 
 
Rok 2015 : 28 slovenských chovateľov s celkovým počtom 279 kolekcií súťažilo spolu na 15 

medzinárodných súťažiach v Poľsku v Štetíne, Bielsku Bialej a Plocku, v Nemecku 

v Diemelsee, Schwalmtal a Fűrth, v Rakúsku vo Viedni, v Belgicku Hasselt, v Taliansku v 

Ranco, v Anglicku v Ketteringu, vo Francúzsku v Pont ľ Eveque, v Turecku v Istanbule a na 

Slovensku  v Žiline. 

Rok 2016 : 31 slovenských chovateľov s celkovým počtom 398 kolekcií súťažilo spolu na 19 

medzinárodných súťažiach v Poľsku v Štetíne, Plocku  a v Bielsko Bialej, v  Rakúsku vo Viedni, 

v Nemecku v Diemelsee, Shiphorst a v Drážďanoch, v Anglicku v Ketteringu, vo Francúzsku 

v Pont ľ Eveque a Étrechy, v Belgicku v Hasselt, v Taliansku v Ranco a na Slovensku v Žiline. 

Rok 2017 : 23 slovenských chovateľov s celkovým počtom 306 kolekcií súťažilo spolu na 17 

medzinárodných súťažiach v Poľsku v Jaworze, Štetíne a Plocku v Rakúsku vo Viedni, 

v Nemecku v Shiphorst a Franken, v Belgicku v Hasselt, vo Francúzsku v Pont ĺ Eveque, 

v Anglicku v Ketteringu, v Taliansku v Cassano Magnago a vo Ferrare, v Bulharsku v Sofii, 

v Dínsku v Taastrup a na Slovensku v Žiline.   

     Slovenský zväz chovateľov je členom medzinárodnej organizácie chovateľov gupiek IKGH 

(Internales Kuratorium Guppy hochzucht), ktorá je organizátorom Majstrovstiev Európy 

Gupiek v kategóriách Páry aj Triá. Okrem účasti zástupcov SZCH na kongrese IKGH 

v novembri 2014 v Bielsku Bialej v Poľsku sa slovenskí chovatelia v rokoch 2014 - 2017 

pravidelne zúčastňovali jednotlivých súťažných kôl Majstrovstiev Európy v kategórii Páry aj 

Triá. Vymenovať úspešné umiestnenia slovenských chovateľov na jednotlivých súťažných 

výstavách ME, resp. ich konečné umiestnenia v jednotlivých rokoch v období 2014 – 2017 by 

bolo zdĺhavé a vyčerpávajúce. Aj napriek tomu, kto by mal záujem dozvedieť sa podrobnejšie 

informácie v tomto smere, môže tak urobiť na pravidelne priebežne aktualizovanej 

webstránke IKGH http://www.ikgh.org . V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj 

skutočnosť ocenenia práce slovenských chovateľov a medzinárodnej reprezentácie SZCH. 

V IKGH je združených 41 klubov zo 14 štátov Európy, 2 štátov Ázie a 2 štátov Severnej 

Ameriky. Funkciu jedného z dvoch viceprezidentov v tejto medzinárodnej organizácii 

v období rokov 2014 – 2017 vykonával člen SZCH MVDr. Ľubomír Šmiga PhD. Ten nahradil 

slovenského chovateľa Ing. Mariana Stieranku, ktorý túto funkciu vykonával 

v predchádzajúcom období rokov 2004 – 2013. 
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     Každoročne ÚOK SZCH z výsledkov jednotlivých súťažných výstav v súlade so Zásadami pre 

organizovanie Majstrovstiev Slovenska akváriových rýb zostavovala konečné poradie  

Majstrovstiev SR,  ktoré pozostávalo z 3 hlavných súťaží: 

- M SR gupiek (Poecilia reticulata)  v súťažných kategóriách Guppy páry a Guppy triá 
- M SR mečoviek, plát a molynézií označovaných ako Xipho-Molly v súťažných kategóriách: 

Xiphophorus helleri, Xiphophorus maculatus, Xiphophorus variatus, Poecilia sphenops, 
Poecilia velifera a  Poecilia latipinna 

- M SR bojovníc Betta splendens 

     Na rozdiel od minulosti, v rokoch 2014 - 2017 sa nepodarilo z rozpočtu komisie oceniť 

víťazov súťažných kategórií ani symbolickými oceneniami, či už malou pamätnou medailou, 

prípadne diplomom, na ktorom by neboli motívom ovce, kozy, zajace, holuby atď. ... 

 

 



40 

 

Rok Výstava B
u

r
g

e
r
 

D
o

m
in

V
e

tr
á

k
 

S
ti

e
r
a

n
k

a

J
a

k
u

b
e

c

F
u

jk
o

K
o

n
ô

p
k

a

C
ir

á
k

B
u

d
a

i

T
o

k
u

š
e

v

V
y
s
lú

ţ
il

K
a

c
lí

k

S
e

d
lá

k

P
e

š
e

k

B
a

r
la

L
o

p
u

š
a

n

G
a

r
d

ia
n

o
v
á

Š
m

ig
a

 

K
o

r
c
h

a
n

B
u

ll
a

F
e

r
d

in
a

n
d

B
la

n
á

r

H
ik

a
n

ík
 

Š
ir

a
n

e
c

Ranco IB

Chotěbuz XM P P P

Chotěbus Bety P

B.Biala triá P P

2014 Ţilina páry P P SP SP

Ţilina Bety P P

Dráţďany páry P

Dráţďany XM P

Viedeň triá P SP

B.Biala páry P P

B.Biala triá IB P

Ţilina páry IB P P

Ţilina Bety P

2015 Diemelsee XM P P

Štetín páry IB P

Plock páry P IB

Istambul páry P

B.Biala páry P IB

B.Biala Bety P P

Ţilina páry IB P

Ţilina Bety P

Ţilina XM P

2016 Viedeň triá P IB

Shiphorst triá P

Shiphorst páry P

Štetín triá P IB

Plock páry P IB

Diemelsee XM P P

Dráţďany XM P

Pont ľ Eveque triá P

Jaworze páry P

Ţilina páry P

Sofia páry IB IB

C.Magnago mzn.páry P

Schiphorst páry P

2017 Plock páry P

C.Magnago triá P

Schiphorst mzn.triá P

Ferrara triá P

Pont ľ Evequé triá P P

 

         Legenda : P – posudzovanie 

                          SP – skúšobné posudzovanie 

                          IB – medzinárodný pozorovateľ 
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Správa o činnosti ÚOK chovateľov exotického vtáctva 

 
ZO Kálnica a Klub chovateľov papagájov a hlavne Ľuboš Pavlech každý rok usporadúvajú 
Seminár chovateľov papagájov v Kálnici kde sa chovatelia nielen papagájov, ale aj ostatných 
exotických vtákov dozvedia množstvo zaujímavostí o chovateľských zariadeniach, spôsoboch 
ksmenia, zaujímavých odchovoch, ale aj veterinárne rady od veterinárov, ktorí sa venujú 
exotickému vtáctvu. 
 
ÚOEK pracovala v rokoch 2014-2018 v zložení: 

Miroslav Kozej    –   predseda komisie 

Milan Vávra     -   podpredseda komisie 

Boris Chudada     -   predseda zboru posudzovateľov 

Ing.arch.Vladimír Falat   

Karol Klein 

Ján Konkoľ 

Ľuboš Pavlech 

RNDr. Blanka Bruteničová- tajomníčka komisie 

V roku 2014 komisia začala riešiť štandardy na posudzovanie exotického vtáctva nakoľko 

Štandard Waltera Wienera už nepostačuje. Po dohode s Mgr. Michalom Vojníkom mu bol 

poskytnutý preddavok na Štandard pre posudzovanie kanárikov a krížencov, ktorý následne aj 

vydal a dodal dohodnutý počet Štandardov pre našich posudzovateľov. 

Nakoľko sa nenašiel nik kto by spracoval štandardy na ďalšie druhy exotického vtáctva oslovili 

sme kluby v Čechách, ktoré vydali svoje štandardy a dohodli sme sa s nimi o používaní ich 

štandardov na Slovensku. 

Každoročne sa konali školenia posudzovateľov, ktoré sa po dohode konali pri najväčšej 

výstave exotického vtáctva v Tr. Turnej.(Chudada) 

Našej odbornosti sa týkajú aj zákony SR a Cites, ktoré sa už roky snaží usmerniť podpredseda 

komisie (p. Vávra) 

Naďalej pokračuje najväčšia burza na Slovensku v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v 

Nitre, ktorú prakticky rozbehol Milan Vávra a SZCH má z nej nemalý príjem. 

No a nakoniec spomeniem výstavy usporiadané popri národných výstavách. V rokoch 2014 a 

2016 sa konali ukážkové expozície na výstave Svet zvierat , ktoré zabezpečil KCHFPKaK na 

Slovensku. Ako sme na poslednom aktíve sľúbili, tak sme aj v rokoch 2015 a 2017 usporiadali 

19. a 20.ročník ORNITY. Nakoľko však slovenskí chovatelia nechcú v Nitre vystavovať, tak 
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nebyť KCHFPKaK, ktorý usporiadal v rámci ORNITY klubovú výstavu bolo by to úplné fiasko. 

Oslovili sme aj kluby pôsobiace na Slovensku aj v Čechách, nech sa prezentujú na našej 

výstave. Zo Slovenska tak urobil len KCHFPKaK, z Čiech prišli svoj odbor prezentovať AG KLUB 

a ČKCHK, pre ktorých to bolo bližšie ako pre slovenských chovateľov. Takže musíme 

skonštatovať, že 300 vtákov prihlásených na 20.ORNITU je hanba slovenských chovateľov. 

Ďalej komisia každý rok zabezpečovala účasť našich chovateľov na SŠ, ktoré sa konali v 

Holandsku, Portugalsku, Španielsku a Taliansku. 

V roku 2015 komisia zabezpečila prevoz vystavovaných exemplárov na EE výstavu vo 

Francúzsku. 
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Správa  z vykonanej kontroly  účtovníctva SZCH, ktorá sa konala dňa 

04.04.2018 

Kontrolná komisia SZCH v zložení:  Milan Lénarth, Mgr. Peter Hitka, Ing. Ján Kadík 

 

Program :  

1: Kontrola účtovníctva XX. Celoštátnej výstavy zvierat 

2: Zhodnotenie zápisníc z aktívov jednotlivých odborností 

3. Kontrola ročnej účtovnej uzávierky 

Záver :  

 

1/ Kontrola účtovníctva XX. Celoštátnej výstavy zvierat: 

Pri kontrole dokladov z XX. Celoštátnej výstavy zvierat komisia zistila nasledovné nedostatky :  

Zistenie č. 1. 

- vyplatenie finančných prostriedkov  za odpracovanú prácu  garantom neboli zdokladované 

podpisom jednotlivých garantov  na príjmových dokladoch  

Opatrenie:  

Doplnenie do zmluvy pre vedúceho garanta hmotnú zodpovednosť za finančné prostriedky,  ktoré 

vyplatí na proti podpis jednotlivým garantom.   

- neprimeraná výška vyplatených odmien voči  finančným ukazovateľom výstavy 

Opatrenie:  

Rozdelenie nákladov spojených s výstavnou činnosťou pre : 

- Riaditeľa výstavy, zástupcu riaditeľa výstavy, hospodára výstavy, na paušálne náklady a odmeny.  

Paušálne náklady :  

Riaditeľ výstavy – 500,00 € 

Zástupca riaditeľa výstavy – 400,00 € 

Technický riaditeľ  výstavy – 400,00 € 

Ak je funkcia kumulovaná zamestnancom  zväzu, paušálny náklad nevzniká, odmena zostáva. 

Odmena  je stanovená fixne - na 250,00 € pre riaditeľa výstavy, zástupcu riaditeľa výstavy, 

technického riaditeľa výstavy . 
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Odmena za editáciu prihlášok na výstavu  -0,20 € za 1 ks platného registrovaného a vystaveného   

zvieraťa.  

Hlavný garant  odmena za jednotlivé odbornosti  je stanovená na 25,00 € za odpracovaný deň 

+ 4,00 € na stravu na odpracovaný deň . 

Garanti odmena  – 20,00 € za odpracovaný deň + 4,00 € na stravu za odpracovaný deň . 

Odmeny za výstavu na návrh riaditeľa výstavy schvaľuje štatutárny orgán zväzu. 

Finančné čiastky spadajúce nad rámec garantovaných odmien ( 250,00 € ) budú vyplácané až po 

konečnom vyúčtovaní  výstavy ( ekonomická uzávierka) a po  odsúhlasení   ústrednou kontrolnou 

komisiou.  

Odmena pre ekonóma výstavy ja stanovená - fixne na 2,00 eurá za 1 zmluvu o dielo. 

Výkony ekonóma  na zabezpečenie národnej výstavy zvierat sú považované za prácu nad rámec 

pracovnej náplne a  budú ohodnotené čiastkou odmeny 0,15 € za účtovný riadok.  

Všetok pomocný personál pracujúci počas dní konania výstavy  je odmenený paušálne 20,00 € za 

odpracovaný deň + 4,00 €  na stravu  za odpracovaný deň . 

Po kladnom finančnom výsledku  výstavy navrhujeme prerozdelenie 10 % so zisku z výstavy . 

O konkrétnom prerozdelení rozhoduje riaditeľ výstavy.  

2/  Zhodnotenie zápisníc z aktívov jednotlivých odborností: 

Aktívy odborností  hydina, holuby,  exotické vtáctvo, kozy a  ovce, mládež, akvaristika, spevavé 

kanáriky prebehli podľa  platných regulí volebného a rokovacieho poriadku   Slovenského zväzu 

chovateľov.  

Aktív odborností  králiky  porušil :  

Priebeh volieb :  

Zistenie č. 2.  

Zmena platného volebného poriadku  Slovenského zväzu chovateľov priateho 11.11.2017 na RR vo 

Vrútkach . 

 Bod č 4 – zápisnica so zasadnutia celoslovenského  aktívu chovateľov králikov  17.3.2018  

 - schválením zmeny volebného poriadku sa členovia aktívu dopustili porušenia článku 9, bod 4 

Rokovacieho poriadku - ´´ zvolení sú členovia s najvyšším počtom hlasov´´ ( nie zachovať územný 

systém podľa krajov) 

- Odvolanie na rokovací poriadok článok 1, bod 6 – všetky orgány a každý funkcionár sú povinný riadiť 

sa týmto rokovacím poriadkom. Každý člen je povinný oboznámiť sa s ním. Na základe tohto zistenia 

považuje UKK  túto voľbu v rozpore s platným rokovacím poriadkom.  
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Zistenie č. 3. 

     Voľba predsedu ÚOK králikov 

- UKK zistila, že zvolený kandidát pán Blaško Pavel nebol zvolený v súlade s platným volebným 

poriadkom  Slovenského zväzu chovateľov : po odstúpení zvoleného kandidáta Sládeka Maroša 

s počtom hlasov 65 ostal ako jediný kandidát pán Blaško Pavel s počtom hlasov 22. Máme za to, že po 

odstúpení kandidáta Sládeka Maroša mali prebehnúť nové voľby predsedu UOK , pretože kandidát 

Blaško Pavol nespĺňal  kritéria volebného poriadku  článok 5 odst. 3.  ( Mali prebehnúť nové voľby 

v ktorých by bola prejavená dôvera novému kandidátovi formou nadpolovičnej väčšiny hlasov ). UKK 

neodporúča Celorepublikovému zjazdu SZCH  zvolenie predsedu UOK králikov voleného dňa 17.3. 

2018 za právoplatné.  

Návrh :  

Zvolanie pôvodnej UOK králikov ako momentálne jediného  právoplatného  orgánu  UOK králikov. Pre 

zvolenie postupu  kde cieľom je dospieť k právoplatne zvolenej UOK králikov ako UKK navrhujeme 3 

varianty  riešenia:  

a) vyhlásenie nových volieb UOK králikov na náklady UOK králikov; 

b) použitie výsledkov volieb so 17.3.2018 v súlade s právoplatným rokovacím a volebným poriadkom 

SZCH  

c) ponechanie k ďalšiemu funkčnému obdobiu pôvodnú UOK Králikov  .  

Zistenie č. 4 :  

Podľa zápisnice so zasadnutia UOK Králikov prebehli všetky voľby tajne avšak UKK neboli poskytnuté 

volebné lístky ani z jednej prebehnutej voľby so dňa 17.3.2018. Považujeme nedodanie volebných 

lístkov za hrubý nedostatok  priebehu volieb.  

3. Kontrola ročnej účtovnej uzávierky 

Daňové priznanie za rok 2017 bolo podané včas.  

Hospodársky výsledok  z podnikateľskej činnosti  je  29 829,51 €. Daň z príjmu právnických osôb za 

rok 2017 je vo výške 6264,19 €.  

Hospodársky výsledok z nedaňovej činnosti je 22 363,93 €.  

UKK nezistila žiadne nezrovnalosti.  

Záver zasadnutia UKK   

Odporúčanie Republikovej rade schválenie účtovnej uzávierky. 

Odporúčanie Republikovej rade schválenie odporúčaní v bode 1 a 2  správy UKK. 
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8. Správa o vlastníckych právach SZCH 
 
 

Bratislava: 
Budova - Krížna 4921/44, 821 08  Bratislava 

List vlastníctva č. 1484, Okres Bratislava II., Obec Bratislava – mestská časť Ružinov, 
Katastrálne územie Nivy, parcela 10442/4.   Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4921 nie je 
evidovaný na liste vlastníctva. 

Podľa analýzy predloženej v správe XI. Zjazdu SZCH o stave budovy je potrebné dokončenie 
výmeny okien a vykonať rekonštrukciu kúrenia s výmenou ventilov na jednotlivých radiátoroch. 

V priebehu volebného obdobia bola ukončená výmena okien, vykonaná rekonštrukcia 
kúrenia (výmena kotlov, osadenie ventilov na jednotlivých radiátoroch, úprava a rekonštrukcia 
interiéru tretieho poschodia) v celkovej sume 19.430,- €.  
    
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
AA ENERGY s.r.o. 
OZT rade s.r.o. 
RNDr. Miroslav Lilov 
ARAN spol. s.r.o. 
Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Pekár 
SLOVINTERNORM spol. s r.o. 
SERA SK s.r.o. 
Cestovná kancelária ECOMM, s.r.o. 
 
 
Garáž – Jelačičova ul. 9501 

List vlastníctva č. 784, Okres Bratislava II., Obec Bratislava – mestská časť Ružinov, 
Katastrálne územie Nivy, parcela 10450/9. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 9501 nie je 
evidovaný na liste vlastníctva. 
 

Banská Bystrica: 
Budova – Dolná 158/25, 974 01  Banská Bystrica 

List Vlastníctva č. 2105, Okres Banská Bystrica, Obec Banská Bystrica, Katastrálne územie 
Banská Bystrica, parcela 1520/2 

Podľa analýzy predloženej v správe XI. Zjazdu SZCH o stave budovy je potrebné vykonať 
výmenu okien, opravu komínov a oprava elektriny. 

V priebehu volebného obdobia bola vykonaná rekonštrukcia interiérov prvého poschodia, 
komplexná výmena okien prvého poschodia v celkovej sume 34.182,- €.    

Na budove bude potrebné vykonať ďalšie výmeny okien, upraviť druhé poschodie tak aby ho 
bolo možné prenajímať, spevniť a upraviť dvor, tak aby ho bolo možné využívať na parkovanie 
vozidiel. 

 
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
QOQ s.r.o. 
Ing. Janka Podobová 
Roman Baniar – NIRO 
Miroslav Priškin – MOBILITY SCHOP 
Stredná odborná škola 
Zdenka Haviarová 
Juraj Majerský 
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Dolný Kubín: 
Budova – Medzihradská 69, 026 01  Dolný Kubín 

List Vlastníctva č. 1678, Okres Dolný Kubín, Obec Dolný Kubín, Katastrálne územie Dolný 
Kubín, parcela 1530/1 a 1530/2 a 1530/3 a 1530/6. 

Budova sa nachádza mimo centra mesta v časti Medzihradné. Bývalý nájomník p. Hrdlička 
zomrel. V súčasnosti budova nie je prenajatá, na podnikateľské účely je takmer nevyužiteľná, bolo by 
potrebné zaradiť ju ako nadbytočný majetok a čím skôr odpredať.    
 
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
Bez nájomníka 
 

Levice: 
Budova – SNP 2099/5,  934 01  Levice 

List Vlastníctva č. 4808, Okres Levice, Obec Levice, Katastrálne územie Levice, parcela 5605. 
Na budove bude potrebné vykonať opravu vonkajších a oporných múrov a časti strechy. 
 

Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
SZCH OV Levice 
Jozef Kocian 
František Klučár 
Slavomír Halás 
 

Martin:  
Budova – M.R.Štefánika 1017/12,  036 01  Martin 

List Vlastníctva č. 1892, Okres Martin, Obec Martin, Katastrálne územie Martin, parcela 465/1 
Podľa analýzy predloženej v správe XI. Zjazdu SZCH o stave budovy je potrebná úprava 

interiéru. 
V priebehu volebného obdobia bola vykonaná komplexná rekonštrukcia vybratých interiérov 

a upravené exteriéry v okolí budovy v celkovej sume 23.377,- €.  
 

Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
Salón Nikoleta, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Baráneková 
FAUNA a FLÓRA s.r.o.  
 
 

Nitra:  
Dom – Farská 1312/35, 949 01 Nitra 
Dom – Farská 1314/39, 949 01  Nitra 

List Vlastníctva č. 2485, Okres Nitra, Obec Nitra, Katastrálne územie Nitra, parcely 1403 
a 1409. 

Podľa analýzy predloženej v správe XI. Zjazdu SZCH o stave budovy je potrebné na Farskej 35, 
oprava fasády, oprava časti strechy, oprava vonkajších múrov susediacich s ďalšími pozemkami. 

Na Farskej 39, havarijný stav strechy.   
V priebehu volebného obdobia bola vykonaná na Farskej 35 oprava strechy, oprava fasády, 

oprava vonkajších múrov, komplexná oprava interiérov v rozsahu cca 70 % z celkovej výmery budovy. 
Do budúcnosti je potrebné zrekonštruovať cca 100 m² plochy uvedenej budovy a tým zvýšiť 

jej prenajímateľnú kapacitu. 
Na Farskej 39 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia strechy a interiéru celého jedného 

podlažia a zároveň bola vykonaná rekonštrukcia celého kúrenia v budove. 
Uvedené rekonštrukcie boli vykonané v celkovej sume 60.837,- €.   
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Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
Emil Ibrahim – FALAFEL 
Realprogres s.r.o. 
Veronika Benďáková 
PhDr. Dagmar Servická GAMIMPORT 
Advokátska kancelária JUDR. Muzika, s.r.o. 
 

Poprad: 
Rodinný dom – Kollárova 1164, 058 01  Poprad 

List Vlastníctva č. 2370, Okres Poprad, Obec Poprad, Katastrálne územie Veľká, parcela 1389 
a 1390 a 1391 

V priebehu volebného obdobia boli na budove vykonané iba drobné údržbárske práce 
v celkovej sume 1073,- €. 

 
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
Ladislav Vastuško 

 
Senica: 
Budova – Robotnícka 108, 905 01 Senica 

List Vlastníctva č. 982, Okres Senica, Obec Senica, Katastrálne územie Senica, parcela 832 
a 833 
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
MOBITEL, s.r.o. 
 

Spišská Nová Ves: 
Rodinný dom – Letná 81/74, 052 01  Spišská Nová Ves 

List Vlastníctva č. 1793, Okres Spišská Nová Ves, Obec Spišská Nová Ves, Katastrálne územie 
Spišská Nová Ves, parcela 98. 

Podľa analýzy predloženej v správe XI. Zjazdu SZCH o stave budovy, budova v katastrofálnom 
stave.  

Stav budovy v Spišskej Novej Vsi sa veľmi nezmenil v priebehu volebného obdobia bola 
vykonaná iba oprava v interiéry budovy v celkovej sume 3792,- €. Táto oprava bola nutná aby tá časť 
budovy kde bola vykonaná bola spôsobilá na prenájom. Bude potrebné zaradiť medzi priority 
nastávajúceho funkčného obdobia opravu časti strechy a fasádu budovy. 

 
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
Paciga s.r.o. 
František Kračko 
Maroš Kukura – MK TRADING 
 

Topoľčany: 
Budova – Stümmerova 330/21,  955 01  Topoľčany 

List Vlastníctva č. 477, Okres Topoľčany, Obec Topoľčany, katastrálne územie Topoľčany, 
parcela 680 a 681. 

Budovu v Topoľčanoch užíva OV SZCH Topoľčany. SZCH z tejto budovy nemá žiadny výnos. Do 
budúcnosti by bolo potrebné tento stav prehodnotiť tak, aby prospech z majetku bol rozložený medzi 
všetkých chovateľov a nie iba pre úzku záujmovú skupinu. 

 
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
Bez nájomníka 
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Trenčín: 
Budova – Námestie sv. Anny 354/23,  911 01  Trenčín 

List Vlastníctva č. 1950, Okres Trenčín, Obec Trenčín, Katastrálne územie Trenčín, parcela 
1033/1 a 1033/4 

V priebehu volebného obdobia bola na budove vykonaná čiastočná rekonštrukcia strechy, 
komplexne boli zrekonštruované interiéry a exteriéry budovy v celkovej sume 20.538,- €. 

 
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
IMPERIUM CAPITAL s.r.o. 
 

Očová:  
Rodinný dom, poľnohospodárske budovy – 962 23  Očová 1688 

List Vlastníctva č. 351, Okres Zvolen, Obec Očová, Katastrálne územie Očová , parcela 4100 až 
4112 

Podľa analýzy predloženej v správe XI. Zjazdu SZCH o stave budovy je stav katastrofálny, 
potrebné odpredať. 

K predmetnej nehnuteľnosti je potrebné uviesť, že majetkový právny stav je veľmi 
komplikovaný. SZCH z uvedenej nehnuteľnosti vlastní iba časť pozemku a budovy, ktoré sú ako bolo 
uvedené v katastrofálnom stave. Časť pozemku vlastní Slovenský pozemkový fond, rozhodujúcu časť 
pozemkov vlastnia Fyzické a Právnické osoby. Na priloženej situačnej mapke plocha vyznačená 
zelenou je vo vlastníctve SZCH, modrou Slovenský pozemkový fond, žltou Fyzické a právnické osoby. 
Začiatkom 90 rokov minulého storočia bolo možné získať tieto pozemky do vlastníctva takzvaným 
„vydržaním“. Vtedajšie vedenie SZCH však nekonalo. Dnes tento inštitút nie je možné využiť a inou 
právnou cestou je to takmer neuskutočniteľné, pričom takáto cesta by finančne presahovala 
možnosti SZCH a náklady na jej uskutočnenie by vysoko prevyšovali hodnotu predmetného majetku.  
Môžeme skonštatovať, že nám v rukách zostal bezcenný majetok, technický by bolo možne odpredať 
iba časť vyznačenú zelenou farbou. SZCH z uvedeného majetku zostala iba daňová povinnosť voči 
obci. 
Zoznam aktuálnych nájomníkov: 
DRUHÁ ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. 
 

Ivanka pri Nitre: 
Administratívna budova Reprografického strediska, Hala – sklad, Konečná 7, 951 12  Ivanka pri 
Nitre 
List Vlastníctva č. 629, Okres Nitra, Obec Ivanka pri Nitre, Katastrálne územie Ivanka pri Nitre, parcela 
1744/1, 1744/2, 1744/4.  

K predmetnému majetku je potrebné uviesť nasledovné. Hore uvedený List vlastníctva č. 629 
a vlastníctvo SZCH k predmetnej nehnuteľnosti uvedené v správe o činnosti SZCH 2010 – 2014 pre XI. 
Zjazd SZCH, je uvedený ako vlastník SZCH.  
  V priebehu volebného obdobia 2014 – 2018 bolo zistené, že list vlastníctva č. 629, Okres 
Nitra, Obec Ivanka pri Nitre, Katastrálne územie Ivanka pri Nitre nie je evidovaný na katastrálnom 
úrade v Nitre. Podľa parcelných čísiel 1744/1, 1744/2, 1744/4 bolo zistené, že novým majiteľom sa 
stala obec Ivanka pri Nitre List vlastníctva číslo 1183, Okres Nitra, Obec Ivanka pri Nitre, Katastrálne 
územie Ivanka pri Nitre. Titul nadobudnutia Delimitačný protokol 2371/94. 
 Z uvedeného vyplýva, že SZCH prišiel o majetok zapísaný na predmetnom liste vlastníctva 
v roku 1994 a máme zato, že nie zákonným spôsobom. Po zistení tejto skutočnosti bolo iniciované 
niekoľko rokovaní so zástupcom obce, napísaná žiadosť o navrátenie nezákonné nadobudnutého 
majetku obcou späť SZCH, nakoľko obec na naše výzvy nereagovala bolo iniciované trestné stíhanie 
na neznámeho páchateľa, ktoré však bolo zastavené z dôvodu premlčania skutku. Následne bola 
podaná žaloba na Okresný súd v Nitre o navrátenie predmetnej nehnuteľnosti Slovenskému zväzu 
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chovateľov. Súd ku dňu písania tejto správy vo veci nerozhodol. Je potrebné uviesť, že SZCH uvedenú 
nehnuteľnosť nepretržite užíva od doby jej nadobudnutia (r. 1981) a voči obci si plní aj daňovú 
povinnosť. Na zamyslenie stojí prečo štatutárny zástupcovia SZCH od roku 1994 nekonali.  V uvedenej 
nehnuteľnosti sa nachádza aj centrálny sklad výstavného materiálu SZCH, strata tohto majetku by 
mala vážne dopady na našu výstavnícku činnosť. Aj napriek uvedeným skutočnostiam sme v roku 
2015 vykonali komplexnú rekonštrukciu strechy na reprografickom stredisku v celkovej sume 
15.170,- €. Rekonštrukcia bola vykonaná z dôvodu intenzívneho zatekania do budovy a aby sa 
predišlo následným škodám. 
 

Celkovo boli na údržbu a opravy vynaložené finančné prostriedky podľa jednotlivých rokov 
nasledovne: 2014 – 5.979 €,  2015 – 18.435,- €,  2016 – 65.817,- €,   2017 – 81.602.- €,    
2018 – 6.670,- €.   
Spolu bolo investované do opráv a údržby nehnuteľností vo vlastníctve SZCH 178.503,- €. 
 
  

V priebehu volebného obdobia sme museli čeliť aj majetkovým súdnym sporom. Medzi 
najzávažnejšie patrí spor s Petrom Pyšným – AGROCHOV – BANDY z Banskej Bystrice. Tento spor 
prebieha v niekoľkých rovinách. Dva spory siahajú svojou históriou do začiatku rokov deväťdesiatych 
minulého storočia. V jednom spore žaluje SZCH p. Pyšného za neoprávnene postavenú budovu na 
pozemku SZCH v Banskej Bystrici a v druhom spore žaloval p. Pyšný SZCH o dlžnú čiastku 9.599,39 €. 
Spor v ktorom žaloval p. Pyšný SZCH o čiastku 9.599,39 € bol právoplatne ukončený v prospech SZCH. 
Na SZCH sa nedochovali k týmto sporom žiadne dokumenty. Na vysvetlenie je potrebné uviesť, že 
v čase skutkov vykonával p. Pyšný spravovania majetku SZCH v Banskej Bystrici, podľa rozsudku bolo   
dohodnuté že finančná čiastka vo výške 60 %  z nájomného budovy v Banskej Bystrici bude 
poskytovaná ako záloha na krytie nákladov rekonštrukcie uvedenej budovy. Celkovo bola poskytnutá 
na rekonštrukciu budovy v Banskej Bystrici čiastka vo výške 5.290.590,- SK k rukám p. Pyšného, on si 
však uplatňoval nárok na 5.579.791,10 SK. Rozdiel v týchto sumách bol predmetom sporu.  

V uvedenom období si p. Pyšný pristavil budovu na dvore, ktorú konštrukčne prepojil 
s budovou SZCH. Ako získal povolenia na stavbu na našom pozemku a ako si vybavil povolenia nám 
nie je známe, faktom zostáva, že prístavbu si dokázal zlegalizovať na svoje meno a oficiálne je jej 
vlastníkom. V tejto rovine prebieha druhý spor s p. Pyšným v ktorom SZCH žaluje p. Pyšného že 
uvedenou prístavbou znehodnotil budovu SZCH a SZCH požaduje zjednať nápravu. Vo veci bolo 
vykonaných niekoľko znaleckých posudkov, ktorých záverom je, že z technického hľadiska je budova 
prístavbou k našej budove. O to zarážajúcejšie je vyjadrenie súdu v Banskej Bystrici, že aj keď je 
budova z technického hľadiska prístavbou z právneho hľadiska prístavbou nie je. Pre vašu 
informovanosť uvádzame, že na pozemok SZCH nebolo zriadené vecné bremeno a k prístavbe nie je 
možné bez nášho súhlasu priviesť inžinierske siete. Bolo podané dovolanie na najvyšší súd. 

Podľa informácii na prvé podlažie pristavanej budovy je možné sa dostať iba cez pavlač našej 
budovy. Zrejme z tohto dôvodu má p. Pyšný v prenajme priestory v našej budove, ktoré podľa 
dostupných údajov môžu zaberať viac ako 100 m².  Za tieto priestory platí SZCH nájom vo výške cca 
83,- € ročne.  Na SZCH nie je dostupná zmluva k prenájmu a z toho dôvodu túto zmluvu nevieme 
vypovedať, nakoľko je krajne nevýhodná pre SZCH. Z uvedeného dôvodu sme dali návrh na zvýšenie 
nájomného cca na 400,- € mesačne so spätnou trojmesačnou splatnosťou. Okresný súd v Banskej 
Bystrici v predmetnej veci vydal Platobný rozkaz, proti ktorému sa p. Pyšný odvolal. Doteraz vo veci 
nebolo rozhodnuté. 

Ďalší závažný problém je Ivanka pri Nitre, ako bolo vyššie uvedené obec Ivanka pri Nitre 
podľa nášho názoru, nie zákonným spôsobom previedla na seba naše  vlastnícke práva, na budovy 
v Ivanke pri Nitre. Tieto skutočnosti boli zistené v priebehu tohto volebného obdobia. Podľa 
dostupných informácii sa skutok stal v roku 2003. Zodpovedné osoby SZCH od tej doby nekonali. Po 
zistení skutkového stavu veci a nemožnosti dohody s obcou bola podaná na Okresný súd v Nitre 
žaloba o určenie  vlastníckeho  práva. Zatiaľ vo veci nebolo rozhodnuté. 
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9. Prehľad drobného majetku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský zväz chovateľov IČO: 00178322 Rok: 2014 Dňa: 19.04.2018 Tlač vybraných záznamov 
 

 

 

Číslo Zaradené Názov Množstvo Jedn. cena Celkom Vyradené 
 

14DM00001 20.02.2014 Mobil Nokia 301 0948/100501 1 77,00 77,00 
14DM00002 21.02.2014 Skartovačka, United Office, UAV 220 A1 1 29,99 29,99 
14DM00003 10.03.2014 Kancelárska stolička 1 139,00 139,00 
14DM00004 10.03.2014 Stojan pod nohy 1 9,99 9,99 

14DM00005 16.06.2014 PC Agem Intelligence 4322 Win 8, monitor LCD TV 1 501,48 501,48 

 

 
 
 

Tlač vybraných záznamov: Dátum = rok 

Celkom: 5 
Aktuálna hodnota krátkodobého majetku: 5 

757,46 

757,46 

 

  
Slovenský zväz chovateľov IČO: 00178322 Rok: 2015 Dňa: 19.04.2018 Tlač vybraných záznamov 

 
 

 
Číslo Zaradené Názov Množstvo Jedn. cena Celkom Vyradené 

15DM00001 29.11.2015 Mobilný telefón LG Spirit - 0910 392 555 1 24,00 24,00 
 

15DM00002 29.11.2015 Mobilný telefón LG Spirit - 0910 349 555 1 24,00 24,00  

15DM00003 29.11.2015 Mobilný telefón LG Wine Smart - 0910 497 555 1 24,00 24,00  

15DM00004 17.12.2015 Záložný harddisk 1 73,43 73,43  

 

 
 
 

Tlač vybraných záznamov: Dátum = rok 

Celkom: 4 
Aktuálna hodnota krátkodobého majetku: 4 

145,43 
145,43 

Slovenský zväz chovateľov IČO: 00178322 Rok: 2016 Dňa: 19.04.2018 Tlač vybraných záznamov 
 

 

 
Číslo Zaradené Názov Množstvo Jedn. cena Celkom Vyradené 

16DM00001 25.01.2016 Tlačiareň + kopírka + scaner Canon MF 3010 1 111,00 111,00 
 

 

 
 
 

Tlač vybraných záznamov: Dátum = rok 

Celkom: 1 
Aktuálna hodnota krátkodobého majetku: 1 

111,00 
111,00 
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Slovenský zväz chovateľov IČO: 00178322 Rok: 2017 Dňa: 19.04.2018 Tlač vybraných záznamov 
 

 

 
Číslo Zaradené Názov Množstvo Jedn. cena Celkom Vyradené 

17DM00001 01.02.2017 PC Prestigio Office HD4400 + balík Office 2016 1 665,50 665,50 
 

17DM00002 01.02.2017 PC Prestigio Office + Office 2016 1 665,50 665,50  

17DM00003 10.07.2017 Vysávač Elektrolux EEQ 15 1 69,90 69,90  

17DM00004 10.07.2017 Rýchlovarná kanvica TEFAL Delfini plus 1 21,99 21,99  

17DM00005 14.08.2017 Rýchlovarná kanvica ORAVA 1 15,99 15,99  

 

 
 
 

Tlač vybraných záznamov: Dátum = rok 

Celkom: 5 

Aktuálna hodnota krátkodobého majetku: 5 

1 438,88 

1 438,88 

Slovenský zväz chovateľov IČO: 00178322 Rok: 2018 Dňa: 19.04.2018 Tlač vybraných záznamov 
 

 

 
Číslo Zaradené Názov Množstvo Jedn. cena Celkom Vyradené 

18DM00001 11.01.2018 Tlačiareň - farebná -HP Color Laser Jet Pro MFP 1 289,00 289,00 
 

18DM00002 29.01.2018 Tlačiareň + kopírka + scaner HPLaserJet M130 nw 1 113,90 113,90  

 

 
 
 

Tlač vybraných záznamov: Dátum = rok 

Celkom: 2 
Aktuálna hodnota krátkodobého majetku: 2 

402,90 
402,90 
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10. Vyznamenania 
 

      Udelené  vyznamenania 
za obdobie 2014 –2018 

      Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

            

Zlatá plaketa 20 5 6 8 2 

            

Strieborná plaketa 15 7 15 22 5 

            

Bronzová plaketa  36 24 22 43 11 

            

Vzorný chovateľ 24 19 29 27 13 

            

Čestný odznak 23 7 4 14 3 

            

Diplom 5 5 2 2 0 

            

Ďakovný list 34 3 4 12 0 

            

Za zušľachťovanie 
čistokrvných zvierat 1 1 2 7 0 

            

Zápis do knihy cti 4 0 0 0 10 

 

 

 

 

11. Doslov 
 

Na príprave tejto správy sa podieľali: 

predseda SZCH - RNDr. Július Szabó 

tajomník SZCH – Jozef Špaňúr 

členovia Predsedníctva SZCH – za jednotlivé odborné komisie 

Jednotlivé príspevky neprešli jazykovou úpravou. 


