Správa o činnosti Šľachtiteľskej rady pre chov oviec a kôz pri
ZCHOK na Slovensku – družstvo za rok 2015
Šľachtiteľská rada pre ovce a kozy( ďalej ŠR) Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku družstvo pracovala v zmysle Štatútu ŠR schváleného Predstavenstvom ZCHOK dňa
21.5.1999.

Prvé (riadne) zasadnutie Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK na Slovensku v
roku 2015 sa konalo dňa 26.3.2015 v zasadačke RVPS,
Skuteckého 19, Banská Bystrica.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Ing. Gúgľava
Program :
I. Otvorenie.
II. Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia ŠR.
III. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
IV. Prerokovanie návrhu vytvorenia štátneho registra plemenných baranov a capov
V. Prerokovanie postupu tvorby nových línií plemenných baranov plemien
zošľachtená valaška a cigája
VI. Rôzne.
VII.
Záver.
Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július Šutý, ktorý privítal prítomných členov
Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK. Potom riaditeľ ZCHOK Ing. Reľovský, v zmysle uznesenia
Predstavenstva ZCHOK, odovzdal zástupcovi MPRV SR Ing. Danielovi Hrežíkovi menovacie
dekréty za člena ŠR a Rady PK pri ZCHOK

ŠR na svojom zasadnutí dňa 26.3.2015 prijala nasledovné uznesenia a
opatrenia:
1/2015: ŠR schvaľuje zrušenie štatútov ŠECH a RCH na základe žiadostí chovateľov, ktoré
predniesol predseda ŠR v bode 3.3. rokovania. Uvedené chovy vyradiť z registra chovov PK
Termín: do 30.6.2015

Zodpovedný: Ing. Šutý

2/2015: ŠR schvaľuje vykonanie zmeny v registri chovov PK podľa bodu 3.4. tejto zápisnice
a vystavenie nových dekrétov RCH pre firmu SLOVEXA- PD Kapušany, s.r.o.
Termín: do 30.6.2015

Zodpovedný: Ing. Šutý

3/2015: Vykonať uznávacie pokračovania na základe žiadostí chovateľov o uznanie štatútu
RCH oviec resp. kôz nasledovne:
a) SHR Vojtech Štulajter, Mliekarenská 13, 977 03 Brezno – predseda komisie Ing. Gúgľava
b) Doc. Ing. Karol Kočík, CSc., Imatra 9, 960 01 Zvolen - predseda komisie Ing. Gúgľava
c) Zbojská s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora - predseda komisie Ing. Gúgľava

d) PD Kľačianska Magura, Turčianske Kľačany 271, 038 61 Vrútky - predseda komisie Ing.
Šutý
e) Mgr. Katarína Tomašovičová, Hlavná 95, 919 25 Šúrovce - predseda komisie Ing. Gúgľava
f) NUBIA, s.r.o., 049 42 Drnava 253 - predseda komisie Ing. Gúgľava
g) Černovské drevenice, s.r.o., A. Hlinku 72, 034 06 Ružomberok - predseda komisie Ing.
Šutý
h) AGROKAMA, s.r.o., Velušovce 38, 955 01 Topolčany - predseda komisie Ing. Gúgľava
Termín: do 30.6.2015

Zodpovední: v texte

4/2015: Zosúladiť podmienky pre zápis oviec a kôz do plemenných kníh zo Štatútmi
plemenných kníh oviec a kôz
Termín: do 30.4.2015

Zodpovední: Ing. Šutý
Ing. Machynová
Ing. Reľovský

5/2015: ŠR poveruje Ing. Hrežíka zistiť, v akom štádiu realizácie sa nachádza „Národný
program na ochranu ohrozených druhov hospodárskych zvierat“ a podať správu predsedovi
ŠR.
Termín: do 30.4.2015

Zodpovedný: v texte

6/2015: Po prijatí správy o „Národnom programe na ochranu ohrozených druhov HZ“ túto
správu rozpošle predseda ŠR členom ŠR na pripomienkovanie.
Termín: operatívne

Zodpovedný: Ing. Šutý

7/2015: ŠR schvaľuje zachovanie čistokrvnej plemenitby v ŠCH a RCH plemien kôz BKK
a SA, plemenitba medzi týmito plemenami je považovaná za medziplemenné kríženie
a v ŠCH a RCH sa nepovoľuje.
8/2015: ŠR poveruje Doc. RNDr. Margetína, PhD. predložiť Predstavenstvu ZCHOK návrh
na rokovanie s PSSR š.p. o vypracovaní novej metodiky výkonu KMÚ pre chovateľov
realizujúcich veľmi skorý a skorý odstav jahniat a o vypracovaní metodiky hodnotenia
morfologických vlastností vemena u dojných oviec a kôz. Zároveň ŠR poveruje Doc. RNDr.
Margetína, PhD. zúčastniť sa rokovania s PSSR.
Termín: do najbližšieho zasadnutia P ZCHOK
Zodpovedný: Doc. RNDr. M. Margetín, PhD.
9/2015: ŠR vymenúva pracovnú skupinu v zložení: Ing. Gúgľava, Ing. Petrovič a Ing. Hrežík
na preskúmanie legislatívnych možností na založenie štátneho registra plemenných baranov a
capov. Členovia ŠR pošlú svoje návrhy k tejto problematike vedúcemu pracovnej skupiny
Ing. Gúgľavovi, pracovná skupina návrhy preštuduje a o svojich záveroch bude predsedu ŠR
priebežne informovať.
Termín: operatívne

Zodpovedný: Ing. Gúgľava

10/2015: Poslať členom pracovnej skupiny menovaných ŠR svoje návrhy k založeniu
štátneho registra plemenných baranov a capov.
Termín: do 30.4.2015

Zodpovední: všetci členovia ŠR

11/2015: ŠR vymenúva pracovnú skupinu v zložení:., Ing. Reľovský, Doc. RNDr. Margetín,
PhD., Ing. Šutý. Túto skupinu poveruje evidenčným predvýberom plemenných baranov,
zakladateľov nových línií, podľa kritérií uvedených v bode 5. tejto zápisnice.
Termín: do 30.4.2015

Zodpovední: v texte

Druhé (riadne) zasadnutie Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK na Slovensku v
roku 2015 sa konalo dňa 10.11.2015 v zasadačke RVPS,
Skuteckého 19, Banská Bystrica.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Ing. Pavol Gúgľava
Program :
I.
II.
III.
IV.
V.

Otvorenie.
Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia ŠR.
Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július Šutý, ktorý privítal prítomných členov
Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK a pozvaných hostí. Vedením zápisnice zo zasadnutia ŠR
poveril Ing. Gúgľavu.
Riaditeľ ZCHOK Ing. Reľovský, v zmysle uznesenia Predstavenstva ZCHOK, predstavil
novovymenovaného člena ŠR pri ZCHOK Ing. Tomáša Kitza ako zástupcu firmy Agrourbár
Hrabušice s.r.o. Potom požiadal prítomného riaditeľa PSSR š.p. Ing. Štefana Rybu, PhD.
o odporúčanie pre doplnenie ŠR o nových členov z radov pracovníkov PSSR š.p.

ŠR na svojom zasadnutí dňa 10.11.2015 prijala nasledovné uznesenia a
opatrenia:
12/2015: Dlhodobo sa venovať výberu plemenných baranov, zakladateľov nových línií našich
národných plemien podľa stanovených kritérií.
Termín: operatívne

Zodpovední: všetci členovia ŠR

13/2015: ŠR schvaľuje výber plemenných baranov, zakladateľov nových línií, ktorých
prezentoval predseda ŠR, schvaľuje názvy nových línií Honťan-15 ( baran SK 2383284)
a Sitňan-15 ( baran SK 2383263) u baranov plemena C z PD Žemberovce, a Klenovčan-15
(baran SK 1939876) u barana plemena ZV z RD Klenovec.

ŠR poveruje predsedu ŠR v spolupráci s Ing. Machynovou vykonať uvedené zmeny
v databáze PK a plemenárskej evidencie, v programovom riešení pripúšťacích plánov
vyznačovať aj pôvodný názov línie (ako informatívny údaj).
ŠR poveruje Ing. Šutého stiahnutím s obehu a skartáciou pôvodne vydaných POP
zakladateľov nových línií a vystavením nových POP v zmysle vyššie uvedeného.
Termín: do 15.12.2015

Zodpovední: Ing. Šutý
Ing. Machynová

14/2015: ŠR poveruje Doc. RNDr.Margetína,PhD a Ing. Machynovú
spracovaním
vyhodnotenia genetického prínosu nových línií plemenných baranov plemien ZV a C
založených v r. 2009
Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR

Zodpovední: Doc. RNDr.Margetín,PhD
Ing. Machynová

15/2015: ŠR schvaľuje založenie PK pre plemeno clun forrest po realizácii importu
plemenných zvierat a uznaní štatútu RCH tohto plemena na základe písomnej žiadosti
chovateľa.
Termín: operatívne

Zodpovedný: Ing. Šutý

16/2015: ŠR schvaľuje pre plemeno clun forrest používanie skratky (kód plemena) „CF“
ŠR poveruje Ing. Machynovú a Ing. Hrežíka doplniť kód „CF“ pre plemeno clun forest do
zoznamu plemien v CEHZ
Termín: do 31.11.2015

Zodpovední: Ing. Machynová
Ing. Hrežík

17/2015: ŠR poveruje Doc. RNDr.Margetína,PhD a Ing. Kitza vypracovaním šľachtiteľských
programov, bonitačných kľúčov, plemenných štandardov a chovných cieľov všetkých
plemien oviec a kôz, pre ktoré bude v budúcnosti požiadavka na založenie plemennej knihy
na Slovensku.
Termín: operatívne

Zodpovední: Doc. RNDr.Margetín,PhD
Ing. Kitz
18/2015: ŠR poveruje Doc. RNDr.Margetína,PhD a Ing. Kitza aktualizáciou šľachtiteľských
programov, bonitačných kľúčov, plemenných štandardov a chovných cieľov všetkých
plemien oviec a kôz, pre ktoré sú založené plemenné knihy na Slovensku.
Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR

Zodpovední: Doc. RNDr.Margetín,PhD
Ing. Kitz

19/2015: ŠR poveruje Doc. RNDr.Margetína,PhD a Ing. Kitza vypracovať pre plemeno clun
forest šľachtiteľský program, bonitačný kľúč, plemenný štandard a chovný cieľ.
Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR

Zodpovední: Doc. RNDr.Margetín,PhD
Ing. Kitz

20/2015: ŠR poveruje Doc. RNDr.Margetína,PhD a Ing. Kitza doplniť bonitačný kľúč
kašmírskych kôz o spresnenie, že vlna sa hodnotiteľom posudzuje subjektívne .
Termín: do 31.12.2015

Zodpovední: Doc. RNDr.Margetín,PhD
Ing. Kitz

21/2015: ŠR poveruje Ing. Gúgľavu podať podnet PISR, Regionálne stredisko Banská
Bystrica na preverenie RCH „AN“ kôz Farma Slobody Dobrá Niva.
Termín: do 30.11.2015

Zodpovedný: Ing. Gúgľava

22/2015: ŠR a Rada PK schvaľuje jednorázovú výnimku na zápis do PK u kašmírskeho capa
chovateľa LAZ VEGAS Senohrad dovezeného z ČR. Cap bude zapísaný na základe výpisu
z rodokmeňa po ohodnotení uznávacou komisiou pri uznávacom konaní.
Termín: do 30.11.2015

Zodpovedný: Ing. Gúgľava

23/2015: ŠR poveruje Ing. Reľovského poslaním listu kompetentným pracovníkom MPRV
SR. V liste upozorniť na riziká finančného krytia podpory chovu ohrozených plemien oviec
a kôz.
Termín: do 15.12.2015

Zodpovedný: Ing. Reľovský

24/2015: ŠR schvaľuje nové podmienky pre zápis oviec a kôz do PK, tak ako ich prezentoval
Ing. Šutý a poveruje predsedu ŠR zapracovať ich v spolupráci s Ing. Machynovou do
programového riešenia PK.
Termín: do 31.12.2015

Zodpovední: Ing. Šutý
Ing. Machynová

25/2015: ŠR schvaľuje uvádzanie podielov krvi plemien použitých pri tvorbe syntetickej
populácie SD vo výstupoch PK a plemenárskej evidencie len do konca roka 2017. Podiely
krvi budú do konca roku 2017 uvádzané v zátvorke ( za kódom „SD“) ako informatívny údaj.
Termín: v texte

Zodpovední: Ing. Šutý
Ing. Machynová

26/2015: ŠR schvaľuje vykonať uznávacie konania v zmysle bodu 3.2. tejto zápisnice.
Predsedovia uznávacích komisií budú predsedom ŠR menovaní operatívne.
Termín: do 15.12.2015

Zodpovední: Ing. Šutý
predsedovia uznávacích komisií

27/2015: ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH oviec na žiadosť chovateľov a vyradenie
chovov z registra chovov PK v zmysle bodu 3.3. tejto zápisnice.
Termín: do 15.12.2015
Zapísal: Ing. Gúgľava
Overil: Ing. Šutý

Zodpovedný: Ing. Šutý

Zasadnutie Rady plemenných kníh oviec a kôz pri Šľachtiteľskej rade
ZCHOK konané dňa dňa 24.11.2015 v kancelárii ZCHOK, Skuteckého 19,
974 01 Banská Bystrica.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o pripravovanej metodike výkonu KMÚ oviec
3. Prerokovanie problematiky tvorby SDO – možnosti rozšírenia populácie
4. Prerokovanie žiadosti o zápis capa plemena BU do PK
5. VII. Záver
K bodu I:
Riaditeľ ZCHOK Ing. Reľovský privítal prítomných a odovzdal slovo predsedovi ŠR Ing.
Šutému, ktorý uviedol rokovanie k problematikám podľa programu zasadnutia.
K bodu II:
Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. podal informáciu o novej metodike výkonu KMÚ oviec
zjednotenú bez ohľadu na dobu odstavu jahniat, ktorú vypracoval v spolupráci s PSSR š.p..
Nová metodika by mala byť uvedená do praxe od r. 2016
K bodu III:
Rada PK prerokovala možnosť rozšírenia populácie pre tvorbu SDO aj pre ÚCH s vytvorením
samostatného oddielu v PK pre tieto chovy, pokiaľ to štatút PK dovolí. Bolo konštatované, že
máme veľa chovov s výkonom KÚ na úrovni ÚCH, ktoré by sa mohli zapojiť do realizácie
programu tvorby SDO a nového plemenného a úžitkového typu oviec na Slovensku.
K bodu IV:
Rada PK prerokovala žiadosť chovateľa Pavla Tomka, Vyšná Pokoradz 80, 979 01 Rimavská
Sobota o ohodnotenie a zápis capa plemena BU (import z ČR) do PK bez POP len s
„Výpisem z rodokmenu“.
K bodu V:
Predseda ŠR poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Rada PK prijala nasledovné uznesenia a opatrenia:
1/15
Rada PK zamietla žiadosť chovateľa Pavla Tomka, Vyšná Pokoradz 80, 979 01 Rimavská
Sobota o zápis capa plemena BU (import z ČR) do PK bez POP vystaveného uznanou
chovateľskou organizáciou krajiny pôvodu
2/2015
Osloviť chovateľov z ÚCH, chovajúcich krížence oviec na báze SDO, či majú záujem
o registráciu v PK a vstup do programu tvorby SDO
Termín: operatívne
Zodpovední: členovia Rady PK

Zapísal: Ing. Šutý

Záver:
Činnosť Rady plemenných kníh a Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK bola vykonávaná v súlade
so Štatútom Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK a Štatútmi plemenných kníh oviec a kôz. Všetci
členovia si zodpovedne plnili svoje úlohy. Prijaté uznesenia boli priebežne, podľa
stanovených termínov, v priebehu roku 2015 splnené.
Správu spracoval: Ing. Július Šutý, predseda ŠR pri ZCHOK

