
Zápisnica 

z školenia posudzovateľov  hydiny zo dňa 02.11.2022  Nitra 

 

Prítomní: .Podľa prezenčnej listiny  

Ospravedlnený: podľa prezenčnej listiny  

 

 

Program: 

.1.Otvorenie a privítanie  prítomných  - /Ing. Henžel / 

2. Informácia z medzinárodného  školenia EE – Trenčín   / Žuffa/ 

3. Posudzovanie  - pozícia 1 a 3 oceňovacieho lístka     - / Špaňúr /  

4. Kačica Ruánska   / Žuffa/ 

5. Hus Cholmogorská , Stredoeurópska , Africká    - / Žuffa / 

6. Uznávanie chovov   - /Ing. Henžel , Špaňúr/   

7. Stav posudzovateľského  zboru, predsedovia uznávacích    

     komisií   /Ing. Henžel / 

8. Pokyny a usmernenie k posudzovaniu CV Nitra 2022/ Špaňúr / 

9. Uznávací proces nových farebných rázov Oraviek /Ing. Henžel / 

10. Priame delegovanie  na CV Nitra 2022 / Špaňúr / 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Ukončenie  - / Ing. Henžel  / 

 

1. Otvorenie a privítanie  prítomných   

 

Školenie  otvoril predseda komisie p. Jozef Špaňúr , ktorý poveril vedením školenia Ing. 

Štefana Henžela  ktorý   privítal prítomných a dal schváliť program. Následne vyzval 

všetkých prítomných , aby minútou ticha si uctili všetkých našich bývalých kolegov ktorí už 

medzi nami nie sú . 

 

2. Informácia z medzinárodného  školenia EE – Trenčín   / Žuffa/ 

 

Obsiahlu správu  o medzinárodnom školení posudzovateľov  predniesol p. Peter Žuffa  , na 

tomto školení sa zúčastnilo aj 10 slovenských posudzovateľov ktorí získali EE certifikát .  

 

3. Posudzovanie  - pozícia 1 a 3 oceňovacieho lístka     - / Špaňúr / 

 

p. Jozef Špaňúr  otvoril  debatu o pozíciach 1 a 3 oceňovacieho lístka , kde podrobne vysvetlil 

akým spôsobom používať tieto pozície v praktickom posudzovaní . K tejto téme prebehla aj 

plodná  diskusia  

 

4. Kačica Ruánska   / Žuffa/ 

 

p. Peter Žuffa  odprezentoval  plemeno  Kačica ruánska  vo svojej prezentácii. .    

 

5.  Hus Cholmogorská , Stredoeurópska , Africká    - / Žuffa / 

 

p. Peter Žuffa  odprezentoval  plemená Hus Cholmogorská , Stredoeurópska , Africká    kde 

využil svoju prezentáciu na ukážku a porovnanie týchto plemien  

 



6. Uznávanie chovov   - /Ing. Henžel , Špaňúr/   

 

Ing. Štefan  Henžel odprezentoval  administratívne zvládnutie  uznávacích procesov 

a poukázal na možné nedostatky, ktoré  ozrejmil p. Jozef Špaňúr  na praktických príkladoch . 

k danej téme prebehla krátka diskusia  

 

7. Stav posudzovateľského  zboru, predsedovia uznávacích        komisií   /Ing. Henžel / 

 

Ing. Štefan  Henžel  odprezentoval  momentálny stav posudzovateľského zboru  a navrhol 

predsedov uznávacích komisií  pre rok 2023 , ktorý bude následne  zverejnení na stránke 

SZCH  a bude doručený všetkým posudzovateľom . 

 

8. Pokyny a usmernenie k posudzovaniu CV Nitra 2022/ Špaňúr / 

 

p. Jozef Špaňúr  oznámil  presné usmernenia k posudzovaniu na CV Nitra 2023  , kde oznámil 

miesto a čas stretnutia posudzovateľov pred samotným posudzovaní 

 

9. Uznávací proces nových farebných rázov Oraviek /Ing. Henžel / 

 

Ing. Štefan  Henžel  ako predseda klubu chovateľov Oraviek  oznámil prítomným v akom 

stave sa nachádza  naše jediné národné plemeno hydiny , kde konštatoval  veľký záujem 

o novošľachtené  farebné rázy Oraviek . Ďalej  hovoril o stop stave nových šľachtení  nakoľko 

je potrebné došľachtiť  už šľachtené farebné rázy Oraviek . 

 

Uznané farebné rázy :   

Veľká forma  žltohnedá , biela , čierna  v šľachtení rodovo sfarbená a krahulcová     

Zdrobnená forma : žltohnedá , biela, rodovo sfarbená  v šľachtení čierna , krahulcová   

 

10. Priame delegovanie  na CV Nitra 2022 / Špaňúr / 

 

P. Jozef Špaňúr vzhľadom  na konanie sa  CV Nitra po dvoch odmlky sa muselo pristúpiť 

k neobvyklým spôsobom delegovania  a to tesne pred CV Nitra , kde vysvetlil  tento spôsob.  

 

11. Rôzne 

 

p. Jozef Špaňúr odstúpil s funkcie predsedu zboru posudzovateľov z organizačných dôvodov a 

navrhol do  funkcie predsedu zboru posudzovateľov Ing. Štefana Henžela Vysvetlil dôvody  

tohto návrhu a následne dal hlasovať.  

za : všetci prítomný  

proti: 0 

zdržal sa : 0    

 

Uznesenie č.1/2022   

 

Vo veci voľby predsedu zboru posudzovateľov  

 

Posudzovateľský zbor  zvolil do funkcie predsedu zboru posudzovateľov  Ing. Štefana 

Henžela.  

 

 



 

12. Diskusia 

 

Ing. Štefan Henžel  poďakoval prítomným za dôveru pri voľbe do  funkcie predsedu zboru 

posudzovateľov  hydiny a , trošku obšírnejšie hovoril o smerovaní nášho zväzu ako i jeho 

zámeroch na toto volebné obdobie .   

 

 

 

13. Ukončenie  - / Ing. Henžel  / 

 

 Ing.  Henžel poďakoval č za účasť na školení a následne školenie  ukončil.  

 

Zapísal: Ing. Henžel 

 

 


