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                                                                   Zápis 

z celoslovenského aktívu zástupcov OV SZCH pre prácu s mládežou zo dňa 15. 8. 2020, 
konaného vo Vrútkach 

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Program odsúhlasený aktívom: 

1. Otvorenie, organizačné pokyny  
2. Schválenie overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu  
4. Schválenie volebnej komisie 
5. Doplňujúce voľby 

6. Informácia o činnosti ÚOK  
7. Informácia o projekte „Mladý chovateľ“ 

8. Vytvorenie krúžkov „Mladý chovateľ“  
9. Diskusia 
10. Záver  

 

Priebeh rokovania: 

1. Otvorenie, organizačné pokyny  
      Zasadnutie otvoril a prítomných delegátov privítal predseda ÚOK pre prácu s mládežou p.  
      Ľubomír Pfeffer. Objasnil, prečo je v medzizjazdovom období potrebné zrekonštruovať  
      resp. znova zvoliť ÚOK pre prácu s mládežou. Niektorí členovia majú časom od volieb  
      zdravotné problémy, niektorí problém s účasťou na zasadnutiach, či podujatiach.  
      V rámci otvorenia predniesol svoj príhovor aj predseda RR SZCH RNDr. Július Szabó. 
      Upozornil, že teraz nastáva náročné obdobie v súvislosti účelným čerpaním  finančnej  
      dotácie na činnost z európskych fondov.  

2. Schválenie overovateľov zápisnice  
Zvolení boli p. Peter Korec a Ing. Roman Obložiský. 

3. Schválenie programu  
Program rokovania bol schválený bez zmien. 

4. Schválenie volebnej komisie 

Do volebnej komisie boli zvolení Bc. Vladimír Kubík – predseda a nekandidujúci 
zástupcovia OV SZCH pp. Zofčák a Andrej Petrík - členovia. Komisia zároveň plnila 
úlohu mandátovej komisie. Aktívu sa zúčastnilo celkom 11 zástupcov OV SZCH pre 
prácu s mládežou a 4 OV SZCH sa ospravedlnili. Ostatné OV SZCH túto možnosť 
nevyužili. 

 

 



5. Doplňujúce voľby 
Bol odsúhlasený tajný spôsob priebehu volieb podľa zväzového volebného poriadku 
s prihliadnutím na odlišnosť tejto ÚOK od ostatných (neexistencia predsedu zboru 

posudzovateľov).  

Nasledovalo predstavenie jednotlivých kandidátov, každý v ňom oznámil svoje vízie 
práce v prípade jeho zvolenia. Volebná komisia potom rozdala hlasovacie lístky 
s prihlásenými kandidátmi do komisie a predseda komisie vysvetlil spôsob akým treba 
lístok upraviť. Volená bola 5-členná ÚOK. 

V prvom kole boli všetky hlasovacie lístky odovzdané, boli správne upravené  a platné. 
Volebná komisia ich komisionálne vyhodnotila s nasledovným poradím kandidátov:  

9 hlasov – Matúš Golán, Jozef Lihoťan                                                                                                               
8 hlasov – Ing.  Roman Obložinský 
7 hlasov – Michaela Hudáková, Peter Korec. 

Ďalej 6 hlasov Ľubomír Pfeffer, 5 hlasov Erika Melušová, 2 hlasy Vladimír Balko a Jozef 
Komora. 

Do druhého kola postúpili Matúš Golán a Jozef Lihoťan. V rámci svojej vízie v funkcii 
predsedu sa p. Matúš Golán vyjadril, že funkciu predsedu nechce zastávať a vzdáva sa 
v prospech Jozefa Lihoťana, ktorý s funkciu predsedu ÚOK pre prácu s mládežou prijal, 
takže voľbu druhého kola nebolo potrebné vykonať. 

Novozvolená komisia bude pracovať v zložení: 

Jozef Lihoťan–predseda ( v súlade s volebným poriadkom zväzu získal nadpolovičnú väčšinu hlasov)        
Matúš Golán-podpredseda ( v súlade s volebným poriadkom zväzu získal nadpolovičnú väčšinu hlasov)                         
Michaela Hudáková 
Peter Korec 
Ing.  Roman Obložinský 
Náhradníci (v poradí počtu hlasov): 6 Ľubomír Pfeffer, 5 Erika Melušová,  2 Vladimír    
                                                         Balko a Jozef Komora. 

6. Informácia o činnosti ÚOK  
Ľubomír Pfeffer informoval o doterajšej činnosti komisie a pripomenul, že tento rok bola 
aktivita veľmi znemožnená z dôvodu protipandemických opatrení v Covid-19. 

7. Informácia o projekte „Mladý chovateľ“ 

Predseda RR SZCH informoval prítomných o nových možnostiach zintenzívnenia práce 
s mladými chovateľmi, pretože SZCH má možnosť vytvoriť v spolupráci s Ministerstvom 
školstva vedy, výskumu a športu SR 7 regionálnych buniek zameraných na výchovu 
mladých chovateľov. Bližšie možnosti tohto programu vysvetlil zástupca Ministerstva 
školstva vedy, výskumu a športu SR.  

8. Vytvorenie krúžkov „Mladý chovateľ“  
Prítomní skonštatovali, že pre lepšiu prácu ÚOK mladých chovateľov bude najvhodnejšie 
zriadiť krúžky v spolupráci so školami (ZŠ a SŠ). A takto by sa mohol zvýšiť záujem 
mladšej generácie o chov zvierat. Predpokladá sa, že do projektu by malo byť zapojených  
– min 70 detí/7 buniek (t. j. 7 buniek s 10 deťmi).  Náklady budú pokryté projektom 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do projektu sa nemôže zapojiť 
Bratislavský samosprávny kraj. Z časového hľadiska je nutné aby OV SZCH do 15. 9. 
2020 nahlásili záujem o zapojenie sa do projektu, počet detí a miesto konania. Prihlášky 
budú následne vyhodnotené a vykoná sa definitívne zaradenie. 
  



9. Diskusia 
Diskusia sa viedla v duchu rozličných návrhov ako čo najlepšie využiť naskytujúce sa 
nové možnosti zintenzívnenia práce s mládežou. 

10. Záver  
Rokovanie aktívu ukončili svojimi vystúpeniami bývalý predseda ÚOK Ľubomír Pfeffer, 
ktorý poďakoval za spoluprácu a novozvolený predseda ÚOK Jozef Lihoťan, ktorý 
poďakoval  delegátom aktívu za prejavenú dôveru a požiadal všetkých prítomných 
o pomoc pri plnení odsúhlasených úloh a oficiálnu časť aktívu skončil.  
 
Zapísal:  Bc. Vladimír Kubík v. r. 
 
Zápis overujú:   Peter Korec – súhlasne  overené 2. 9. 2020 mailom 
                           Ing. Roman Obložiský – súhlasne  overené 1. 9. 2020 mailom 


