
Správa o činnosti Šľachtiteľskej rady pre chov oviec a kôz pri 

ZCHOK na Slovensku – družstvo za rok 2017 
 

Šľachtiteľská rada pre ovce a kozy ( ďalej len „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 2017 sa konalo dňa 12.4.2017 v zasadačke RVPS,  

Skuteckého 19, Banská Bystrica. 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Zapisovateľ: Ing. Tomáš Kitz 

 

Program : 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia ŠR. 

3. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov 

4. Správy predsedov chovateľských klubov pri ZCHOK za r. 2016  

(Ing. P. Pajasová, Doc. Ing. K. Kočík, PhD.) 

5. Prehodnotenie chovov v registrácii PK 

6. Rôzne. 

7. 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. Tomáša Kitza.  

 

ŠR na svojom zasadnutí dňa 12.4.2017 prijala nasledovné uznesenia a 

opatrenia: 
 

1/2017: ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH oviec a kôz na žiadosť chovateľov a vyradenie 

chovov z registra chovov PK v zmysle bodu  3.1. tejto zápisnice.  

 

Termín: do 30.6.2017                          Zodpovedný: Ing.Július Šutý 

        

2/2017: ŠR schvaľuje vykonať uznávacích konaní v zmysle bodu 3.2.  tejto zápisnice. 

Predsedovia  a členovia uznávacích komisií budú predsedom ŠR menovaní operatívne. 

 

Termín: do 10.12.2017                           Zodpovední: Ing. Július Šutý 

                        predsedovia uznávacích komisií 
 
3/2017: ŠR schvaľuje vykonať  zmeny v registri chovov PK a vystaviť nové dekréty RCH, 

ŠECH na základe výsledkov uznávacích konaní 

 

Termín: do 15.12.2017                             Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 



4/2017: ŠR poveruje Doc.RNDr. Milan Margetín, PhD. gramatickým spresnením názvu   

plemena walizerských kôz. Po spresnení budú vykonané úpravy šľachtiteľského programu 

a nadväzných dokumentov 

 

Termín: operatívne                                                    Zodpovedný: v texte 

 

 

5/2017: Vypracovať plemenný štandard, šľachtiteľský program, chovný cieľ a bonitačný klúč 

pre plemeno biela švajčiarska ovca. ŠR schvaľuje založenie plemennej knihy pre dané 

plemeno 

 

 

Termín: do 30.6.2017                                        Zodpovední: Doc.RNDr. Milan Margetín, PhD. 
                                                                                   Ing. Tomáš Kitz 

 

6/2017 ŠR schvaľuje návrh na zrušenie štatútov RCH(resp. ŠECH) oviec a kôz uvedených 

v bode 5.1. tejto zápisnice a ich vyradenie z registra chovov PK, v zmysle uznesenia ŠR 

19/2016,  uvedeným chovateľom bola písomne doporučenou poštou doručená výzva 

o stanovisko, či majú záujem o udržanie štatútov chovov a registráciu v registri chovov PK 

a na danú výzvu v stanovenom čase neodpovedali 

 

Termín: do 30.6.2017                                                         Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 

7/2017 ŠR schvaľuje a ukladá predsedovi ŠR predložiť návrh VK pre chov oviec a kôz pri 

MPRV SR na zrušenie štatútov ŠCH oviec a kôz a ich vyradenie z registra chovov PK 

chovateľov uvedených v bode 5.2. tejto zápisnice 

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia VK                             Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 

 

8/2017  ŠR schvaľuje jednotný postup pri nových žiadostiach o RCH resp. obnovenie 

vyradených zvierat 

      8.1. – u chovov evidovaných v registri PK je možnosť zrušenia vyradenia oviec 

v minulosti evidenčne vyradených (po posúdení šľachtiteľom ZCHOK) 

      8.2. - u chovov neevidovaných v registri PK resp. v minulosti vyradených z registra PK 

(zrušené štatúty) – opätovné uznávacie konanie o štatút RCH v zmysle platných pravidiel 

 

Termín: úloha trvalá                                                            Zodpovední: šľachtitelia ZCHOK 

 

9/2017 ŠR schvaľuje zrušenie neaktívnych RCH a ŠECH a chovov  s  nulovým stavom 

plemenných zvierat zapísaných v PK po dobu nad 12 mesiacov, dotyčný chov automaticky 

stráca štatút RCH, resp. ŠECH a pri novej žiadosti si musí žiadať o nový štatút chovu     

 

Termín:  úloha trvalá                                                           Zodpovedný: Ing. Július Šutý    

 

10/2017  ŠR schvaľuje spracovanie a zverejnenie zmien bonitačných kľúčov dojných plemien 

oviec a kombinovaných plemien oviec so zameraním na produkciu mlieka v zmysle  

výsledkov rokovania pracovnej komisie ŠR, konaného dňa 8.2.2017 v Žiline (v zmysle 

uznesenia ŠR č. 23/2016) na web stránke ZCHOK 

 



Termín: do 15.7.2017                                  Zodpovední: Doc.RNDr. Milan Margetín, PhD. 
                                                                                  Ing. Tomáš Kitz 

                                                                                                Ing. Slavomír Reľovský 

 

11/2017 ŠR schvaľuje doplnenie informácie o zmenách bonitačných kľúčov dojných plemien 

oviec a kombinovaných plemien oviec so zameraním na produkciu mlieka v zmysle 

výsledkov rokovania pracovnej komisie ŠR, konaného dňa 8.2.2017 v Žiline (v zmysle 

uznesenia ŠR č. 23/2016) do katalógu nákupného  trhu na mladé plemenné barany narodené v 

roku 2017. 

 

Termín: do 10.8.2017                                  Zodpovední: Ing. Kamil Šulko 
                                                                                  Ing. Vladimír Ďurech 

 

12/2017  ŠR schvaľuje import a použitie v plemenitbe  dovezených plemenných capov 

plemena alpínska koza k osvieženiu krvi v populácií plemena HK chovateľovi „Pavol 

Vyšovský, Hala Marianna, Levočská 365/31, 064 01 Stará Ľubovňa“. Pri zápise capov do PK 

na Slovensku a v slovenskom POP bude uvedené plemeno HK.  

 

Termín: operatívne                                                                Zodpovední: Ing. Július Šutý 

                                                                                                                    Ing. Kamil Šulko 

 

13/2017 ŠR ukladá predsedovi ŠR odoslať na MPRV SR na schválenie  návrhy 

šľachtiteľských programov plemien – dorper, slovenská dojná ovca, wallizerská koza a biela 

švajčiarska ovca a doplnenie týchto plemien (formou oznámenia MPRV SR) do zoznamov 

plemien v prílohách štatútov PK 

 

Termín:  operatívne                                                              Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 

 

 

Zasadnutie Rady plemenných kníh oviec a kôz pri Šľachtiteľskej rade 

ZCHOK konané dňa dňa 15.6.2017 v priestoroch Farmy Kamenica. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

I.  Otvorenie 

II.  Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia Rady PK 

III.  Prerokovanie ďalšieho postupu šľachtiteľského programu plemena „slovenská  

dojná ovca“ – realizácia programu v celej populácii oviec na Slovensku 

IV.  Aktuálne problémy pri zápise zvierat z importu do plemennej knihy – žiadosti 

o výnimky 

V.  Doplnenie členov Rady PK 

VI.  Rôzne 

VII. Záver 

 

 

Riaditeľ ZCHOK Ing. Reľovský privítal prítomných a odovzdal slovo predsedovi ŠR  

Ing. Šutému, ktorý uviedol rokovanie k problematikám podľa programu zasadnutia. 

 



Rada PK prijala nasledovné uznesenia a opatrenia: 
 

1/17: Požiadať PSSR š.p. , aby v spolupráci so ZCHOK oslovili chovateľov SD  ( v ÚCH ) 

a odprezentovali výhody výkonu KÚ a vstupu do programu SD na DEMETRA 2017. 

Záujemcov o vstup do programu pozvať na stretnutie na DEMETRA 2017, uvedenú 

problematiku zaradiť do programu osláv DEMETRA 2017 

 

Termín: operatívne                                                                  Zodpovední: Ing. Reľovský 

                                                                                                                      Ing. Šutý 

 

2/17: Predniesť podnety uvedené v bode III. tejto zápisnice na najbližšom zasadnutí ŠR 

 

Termín: v texte                                                                         Zodpovedný: Ing. Šutý 

 

3/17: Rada PK schvaľuje výnimku na základe žiadosti firmy „Radvaň s.r.o., 922 01 Ostrov 

249“na zápis plemenného capa do PK v zmysle bodu IV. tejto zápisnice po uznaní štatútu 

RCH kôz plemena walliserská koza v zmysle platných podmienok  

 

Termín: operatívne                                                                     Zodpovedný: Ing. Šutý 

 

4/17: Požiadať PSSR š.p., Bratislava o návrh svojho zástupcu na menovanie do Rady 

plemenných kníh oviec a kôz na Slovensku 

 

Termín: operatívne                                                                    Zodpovední: Ing. Reľovský 

                                                                                                                      Ing. Šutý 

 

5/17: Spracovať príspevok do časopisu „Chov oviec a kôz“ o ďalšej etape postupu šľachtenia 

SD 

 

Termín: operatívne                                          Zodpovedný: Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. 

 

 

 

 

Druhé (riadne) zasadnutie Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK na Slovensku  v  

roku 2017 sa konalo dňa 9.11.2017 v zasadačke RVPS,  

Skuteckého 19, Banská Bystrica. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Zapisovateľ: Ing. Pavol Gúgľava 

 

Program : 

I. Otvorenie 

II. Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia ŠR 

III. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov, uznávacie konania 

IV. Aktualizácia a doplnenie bonitačných kľúčov, plemenných štandardov 

V. Problematika SD – systémové zmeny v programových riešeniach, zmena 

podmienok zápisu do PK, zmeny štatútov chovov zo ŠECH na ŠCH 

VI. Rôzne 

VII. Záver 



Zasadnutie  otvoril predseda ŠR Ing. Július Šutý, ktorý privítal prítomných členov 

Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK a pozvaných hostí. Oboznámil prítomných o menovaní Ing. 

Kamila Šulka za člena Rady PK a Ing. Pavla Gúgľavu za člena ŠR a Rady PK. 

Vedením zápisnice zo zasadnutia ŠR poveril Ing. Pavla Gúgľavu.  

 

 

 

ŠR na svojom zasadnutí dňa 9.11.2017 prijala nasledovné uznesenia a 

opatrenia: 
 

 

14/2017: ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH oviec a kôz na žiadosť chovateľov a vyradenie 

chovov z registra chovov PK v zmysle bodu  3.1. tejto zápisnice.  

 

Termín: do 31.12.2017                          Zodpovedný: Ing.Július Šutý 

        

15/2017: ŠR schvaľuje vykonanie uznávacích konaní v zmysle bodu 3.2.  tejto zápisnice. 

Predsedovia  a členovia uznávacích komisií budú predsedom ŠR menovaní operatívne. 

 

Termín: do 30.11.2017                           Zodpovední: Ing. Július Šutý 

                        predsedovia uznávacích komisií 
 
16/2017: ŠR schvaľuje vykonať  zmeny v registri chovov PK a vystaviť nové dekréty RCH, 

ŠCH na základe výsledkov uznávacích konaní. 

 

Termín: do 31.12.2017                                        Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 

17/2017: Predseda ŠR menuje komisiu na posúdenie žiadosti chovateľa NOFA – Ing. Norbert 

Fassinger, Vrbov 449 na uznanie plemenného barana plemena SD, číslo CEHZ SK2884446 

za zakladateľa novej línie s názvom NORKO 17. 

 

Termín: operatívne      Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 

18/2017: ŠR schvaľuje, po zapracovaní vznesených pripomienok, šľachtiteľské programy, 

plemenné štandardy, chovné ciele a bonitačné kľúče, ako aj skratky nových importovaných 

plemien oviec a kôz nasledovne: biela alpská ovca – skratka BA, dorper – skratka DP, 

walliská čiernokrká koza – skratka WK. Zároveň ŠR poveruje Ing. Kamila Šulka zaviesť 

skratky týchto plemien v CEHZ. ŠR tiež poveruje Ing. Šulka doplnením  plemena alpínska 

koza (AL) do bonitačného kľúča. 

 

Termín: do 20.11.2017                Zodpovedný: Ing. Kamil Šulko 

 

19/2017: ŠR schvaľuje založenie plemenných kníh oviec plemena „dorper (DP)“, plemena 

„biela alpská ovca (BA)“ a plemennú knihu kôz plemena „ walliská čiernokrká koza (WK)“. 

ŠR poveruje predsedu ŠR odoslaním oznámenia o založení PK a žiadostí o schválenie 

šľachtiteľských programov, plemenných štandardov a chovných cieľov pre uvedené  plemená 

oviec a kôz na MPRV SR 

 

Termín: do 16.11.2017     Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 



 

20/2017: ŠR poveruje Doc. RNDr. Milana Margetína, PhD. a Ing. Tomáša Kitza 

vypracovaním šľachtiteľského programu, plemenného štandardu, chovného cieľa 

a bonitačného kľúča pre plemená oviec jacob a zwartbles a tiež navrhnúť skratky týchto 

plemien v CEHZ. Ing. Šutý a Ing. Gúgľava oslovia chovateľky týchto plemien o poskytnutie 

podkladov pre vypracovanie týchto materiálov. 

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR               Zodpovední: v texte 

 

21/2017: ŠR ukladá predsedovi doplniť všetky plemená oviec a kôz uvedených v opatreniach 

č. 18/2017 a 19/2017 do príloh č. 2 štatútov plemenných kníh, poslať na MPRV SR 

oznámenie o založení plemenných kníh pre uvedené plemená, ich šľachtiteľské programy, 

plemenné štandardy a chovné ciele na schválenie. 

 

Termín: do 30.11.2017     Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 

22/2017: ŠR ukladá prerokovať na sekcii chovateľov kôz návrh na zmenu v hodnotení 

intenzity rastu u plemena búrska koza v závislosti od veľkosti vrhu a návrh predložiť na 

zasadnutí ŠR. Tiež podať návrh na zmeny v bonitačných kľúčoch ostatných plemien kôz, 

hlavne čo sa týka veku a živej hmotnosti pri hodnotení. 

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR              Zodpovedný: Ing. Milan Petrovič 

 

23/2017: ŠR schvaľuje, po ukončených uznávacích konaní RCH a po schválení 

vypracovaných šľachtiteľských programov, plemenných štandardov, chovných cieľov 

a bonitačných kľúčov založenie plemennej knihy pre plemená jacob a zwartbles. 

 

24/2017: ŠR poveruje doplniť na webovej stránke ZCHOK nové šľachtiteľské programy, 

plemenné štandardy, chovné ciele a bonitačné kľúče pre nové plemená pre ktoré boli založené 

plemenné knihy. 

 

Termín: operatívne      Zodpovední: Ing. Július Šutý 

                          Ing. Slavomír Reľovský 

 

25/2017: ŠR schvaľuje návrh systémových zmien v programových riešeniach PK pre 

plemeno SD. Prerokované dokumenty budú priložené k tejto zápisnici. Zároveň ŠR poveruje 

predsedu rozposlať chovateľom SD list, v ktorom ich vyzve na podanie žiadostí o zmenu 

štatútov chovov na ŠCH.  
 

Termín: do konca novembra 2017               Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

                                                                                                         

 

26/2017: ŠR poveruje predsedu doručiť na zasadnutie Výberovej komisie pre chov oviec a 

kôz hromadný návrh na zmenu štatútov chovov SD na ŠCH (výpis z registra chovov PK). 

 

Termín: do 14.11.2017                Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 

 

 

 



 

27/2017: ŠR poveruje predsedu  poslať všetky podklady pre systémové zmeny Plemenárskym 

službám SR š.p. 

 

Termín: do 15.11.2017                  Zodpovedný: Ing. Július Šutý 

 

28/2017: ŠR berie na vedomie informáciu o výbere nových zakladateľov línií plemenných 

baranov a capov a zároveň schvaľuje použitie plemenného barana plemena „V 100“, číslo 

CEHZ SK 2363000, ktorý má genotyp ARR/ARQ, pre plemenitbu v chove pôvodnej valašky 

v PD Liptovské Hole Kvačany. 

 

29/2017: ŠR schvaľuje výber minimálne 5 zakladateľov nových línií plemena SD na 

nákupných trhoch v roku 2018. Prípravou evidencie a predvýberu poveruje Doc. RNDr. 

Milana Margetína, PhD., Ing. Kamila Šulka a Ing. Vladimíra Ďurecha. 

 

Termín: do začatia nákupných trhov                 Zodpovední: v texte 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

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 2017 splnené. 

 

 

Správu spracoval: Ing. Július Šutý, predseda ŠR pri ZCHOK 

 

 

 

 


