
Zápisnica z celoslovenského volebného aktívu chovateľov hydiny  

zo dňa 24.3.2018 v Košiciach 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program celoslovenského aktívu: 

1. Otvorenie aktívu, organizačné pokyny 

2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie programu aktívu a volebného poriadku 

4. Informácie o príprave XII. zjazdu SZCH a návrhu nových Stanov SZCH 

5. Správa o činnosti ÚOK pre chov hydiny SZCH za volebné obdobie 2014-2018. 

6. Diskusia, rôzne 

7. Predstavenie kandidátov do ÚOK pre chov hydiny na nové volebné obdobie 2018-2022 

8. Správa mandátovej a volebnej komisie 

9. Voľba predsedu zboru posudzovateľov hydiny 

10. Voľba predsedu ÚOK pre chov hydiny 

11. Voľba členov ÚOK pre chov hydiny 

12. Správa mandátovej a volebnej komisie – výsledky volieb 

13. Prestávka (voľba podpredsedu ÚOK pre chov hydiny) 

14. Voľba delegátov na XII. zjazd SZCH 

15. Správa návrhovej komisie – schválenie návrhov a výsledku volieb 

16. Zámery a ciele ÚOK pre chov hydiny SZCH na nové volebné obdobie 2018-2022 

17. Ukončenie aktívu 

 

 

K bodu 1 

Celoslovenský aktív chovateľov hydiny otvoril a viedol Ing. Štefan Henžel, predseda ÚOK 

pre chov hydiny SZC. Zároveň privítal všetkých prítomných. 

 

K bodu 2 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí p. Krajčír – predseda, p. Horník, Čelko – členovia. Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Hrnčár – predseda, p. Ing. Kadík, Ing. Mozdík – 

členovia. Do volebnej komisie  boli navrhnutí Ing. Obložinský – predseda,  p. Beňuš, Body – 

členovia. Následne dal predseda ÚOK pre chov hydiny hlasovať o návrhu zloženia 

jednotlivých komisií.  

Za:   45             Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Husovský a p. Farkaš 

Následne dal predseda ÚOK pre chov hydiny  hlasovať o návrhu overovateľov zápisnice.  

Za:   45             Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

Predseda ÚOK pre chov hydiny dal schváliť navrhnutý program aktívu a volebný poriadok. 

Za:   45             Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 

K bodu 4 

Predseda ÚOK pre chov hydiny informoval účastníkov o príprave XII. zjazdu SZCH a návrhu 

nových Stanov SZCH. Jeho informácie doplnil p. Jozef Špaňúr. 

  

 



K bodu 5 

Správu o činnosti ÚOK pre chov hydiny za volebné obdobie 2014-2018 predniesol jej 

predseda   Ing. Štefan Henžel. 

 

K bodu 6 

p. Kubiš – informoval, že sa vzdáva kandidatúry za predsedu ÚOK pre chov hydiny, člena 

ÚOK pre chov hydiny, podpredsedu SZCH, poďakoval za doterajšiu spoluprácu a vyslovil 

záujem o založenie Klubu chovateľov sasexiek, 

p. Sabol – informoval sa o možnosti knižného vydania vzorníka plemien hydiny, 

P. Špaňúr – reagoval na príspevok p. Sabola, knižné vydanie vzorníka plemien hydiny by bolo 

finančne nákladné, rovnako aj cena vzorníka by bola privysoká, na webovej stránke SZCH sú 

k dispozícii štandardy jednotlivých plemien, príp. je možnosť nahrať tieto štandardy na USB 

kľúč, 

Ing. Henžel – vyzdvihol vysokú profesionálnu úroveň školení posudzovateľov hydiny, 

informoval o návrhu ohľadom klubov chovateľov hydiny podľa zásady jeden klub - jedno 

plemeno, 

p. Špaňúr – kluby sa nebudú rušiť, táto zásada sa bude preferovať v budúcnosti, 

Ing. Mozdík - navrhuje prerozdeliť finančné prostriedky získané z predaja obrúčok medzi 

odbornosti hydina, holuby a exoty, 

p. Špaňúr – podporil návrh Ing. Mozdíka, navrhol uložiť povinnosť delegátom predniesť túto 

požiadavku na XII. zjazde SZCH, 

p. Krecula – vyslovil otázku prečo nemôže byť uznaný B-chov na základe účasti na klubovej 

výstave, 

Ing. Henžel – reagoval na príspevok p. Kreculu, vyslovil sa za dodržiavanie platných Smerníc 

SZCH, kde je požiadavka zúčastniť sa na CV v príslušnom kalendárnom roku s kolekciu 

hydiny, 

p. Kubiš – upozornil na skutočnosť, že na webovej stránke je ešte stále staré znenie Smerníc 

SZCH, požiadal o nápravu uvedenej skutočnosti, 

p. Špaňúr – upozornil na skutočnosť, že podľa platnej legislatívy hodnotitelia hydiny môžu 

uznávať chovu hydiny len do 50 ks, 

p. Varga – navrhuje, aby súčasťou školení posudzovateľov hydiny bola aj prednášku 

veterinárneho lekára z vybranej problematiky, 

p. Mikula – upozornil na akútny nedostatok veterinárnych prípravkov pre drobnochovateľov,  

p. Špaňúr – upozornil na negatívny vplyv podávania antibiotík na úžitkovosť hydiny, 

Ing. Henžel – upozornil na malé počty hydiny chovanej u drobnochovateľov a neochotu 

výrobcov vyrábať veterinárne prípravky v menších množstvách. 

Celoslovenský aktív chovateľov hydiny podporuje p. Jozefa Špaňúra do funkcie podpredsedu 

SZCH,  Mgr. Gabrielu Babjakovú do funkcie tajomníčky SZCH, p. RNDr. Júliusa Szaba do 

funkcie predsedu SZCH a p. Ing. Jána Kadíka ako člena ÚKK na volebné obdobie 2018-2022.  

 

K bodu 7 

Predseda ÚOK pre chov hydiny vyzval kandidátov do ÚOK na nové volebné obdobie 2018-

2022 na krátke predstavenie svojej osoby. 

 

K bodu 8 

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Peter Krajčír, správu volebnej komisie 

predniesol jej predseda p. Ing. Roman Obložinský. 

 

 

 



K bodu 9 

Za predsedu zboru posudzovateľov hydiny na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený  

p. Jozef Špaňúr. 

Za:  24             Proti:1                    Zdržal sa: 1 

 

K bodu 10 

Za predsedu ÚOK pre chov hydiny na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený p. Ing. Štefan 

Henžel. 

Za:  42             Proti: 2                    Zdržal sa: 1 

 

K bodu 11 

Za členov ÚOK pre chov hydiny na volebné obdobie 2018-2022 boli zvolení nasledovní 

kandidáti: Ing. Pavel Mozdík (38 hlasov), Zoltán Balogh (37 hlasov), Ing. Cyril Hrnčár, PhD. 

(37 hlasov), Peter Krajčír (34 hlasov) a Michal Kalafut (24 hlasov). 

 

K bodu 12 

Novozvolenou ÚOK za podpredsedu ÚOK zvolila p. Ing. Cyrila Hrnčára, PhD.  

 

K bodu 13 

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Peter Krajčír, správu volebnej komisie 

o výsledku volieb predniesol jej predseda p. Ing. Roman Obložinský. 

 

K bodu 14 

Predseda ÚOK pre chov hydiny schválil  Ing. Štefana Henžela a Jozefa Špaňúra za delegátov 

na XII. zjazd SZCH.  

Za: 43             Proti: 1                    Zdržal sa: 1 

 

K bodu 15 

Návrh na uznesenie prečítal p. Ing. Cyril Hrnčár, PhD., predseda návrhovej komisie. Následne 

dal predseda ZO hlasovať o návrhu. 

Za: 45              Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 

K bodu 16 

Znovuzvolený predseda ÚOK pre chov hydiny p. Ing. Štefan Henžel predniesol zámery 

a ciele komisie na nové volebné obdobie 2018-2022. 

 

K bodu 17 

Celoslovenský volebný aktív chovateľov hydiny ukončil p. Ing. Štefan Henžel, znovuzvolený 

predseda ÚOK pre chov hydiny. 

 

V Košiciach, dňa 24.3.2018 

Zapísal: Ing. Cyril Hrnčár, PhD. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

         .................................. 

 

   

         .................................. 



N á v r h   n a   u z n e s e n i e   

z celoslovenského volebného aktívu chovateľov hydiny  

zo dňa 24. 3, 2018 v Košiciach 

 

1. Celoslovenský volebný aktív chovateľov hydiny schvaľuje zloženie mandátovej, návrhovej 

a volebnej komisie. 

2. Celoslovenský volebný aktív chovateľov hydiny schvaľuje navrhnutý program aktívu 

a volebný poriadok. 

3. Celoslovenský volebný aktív chovateľov hydiny berie na vedomie informáciu o príprave  

XII. zjazdu SZCH a návrhu stanov. 

4. Celoslovenský volebný aktív chovateľov hydiny berie na vedomie prednesenú správu 

o činnosti  ÚOK pre chov hydiny za volebné obdobie  2018-2022.  

5. Celoslovenský volebný aktív chovateľov hydiny schvaľuje p. Jozefa Špaňúra za predsedu 

zboru posudzovateľov hydiny. 

6. Celoslovenský volebný aktív chovateľov hydiny schvaľuje p. Ing. Štefana Henžela  

za predsedu ÚOK pre chov hydiny na roky 2018-2022. 

7. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny schvaľuje ÚOK pre chov hydiny v nasledovnom 

zložení: Ing. Pavel Mozdk, Zoltán Balogh, Ing. Cyril Hrnčár, PhD., Peter Krajčír  

a Michal Kalafut. 

8. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny berie na vedomie zvolenie p. Ing. Cyrila Hrnčára, 

PhD. novozvolenou komisiou za podpredsedu ÚOK pre chov hydiny  

9. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny berie na vedomie správu mandátovej a volebnej 

komisie o výsledku volieb.  

10. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny schvaľuje Ing. Štefana Henžela a Jozefa Špaňúra  

za delegátov na XII. zjazd SZCH.  

11. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny navrhuje prerozdeliť finančné prostriedky získané 

z predaja obrúčok medzi odbornosti hydina, holuby a exoty. Ukladá povinnosť delegátom 

predniesť túto požiadavku na XII. zjazde SZCH. 

12. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny podporuje p. Jozefa Špaňúra do funkcie podpredsedu 

SZCH na roky 2018-2022. 

13. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny podporuje p. Mgr. Gabrielu Babjakovú do funkcie 

tajomníčky SZH na roky 2018-2022. 

14. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny podporuje p. RNDr. Júliusa Szaba do funkcie 

predsedu SZCH na roky 2018-2022. 

15. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny podporuje p. Ing. Jána Kadíka ako člena ÚKK  

na roky 2018-2022. 

16. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny ukladá ÚOK pre chov hydiny zabezpečiť na školení 

posudzovateľov hydiny prednášku veterinárneho lekára z vybranej problematiky. 

17. Celoslovenský aktív chovateľov hydiny ukladá ÚOK pre chov hydiny osloviť distribútorov  

na zabezpečenie ponuky liečiv pre najbežnejšie ochorenia hydiny vyskytujúce na území 

Slovenska. 

 


