Sekcia chovateľov kôz pri ZCHOK na Slovensku - družstvo
Záznam z pracovného stretnutia ZCHOK, SCHK a Plemenárskej inšpekcie SR
zo dňa 11.apríla 2018 v zasadačke ZCHOK v Banskej Bystrici
Otvorenie:
Pracovné stretnutie medzi SCHK, ZCHOK a PI SR bolo zorganizované na základe
požiadavky z pracovného stretnutia SCHK zo dňa 9.2.2017 (Uznesenie č. 1 a 2)
Prítomní:
za SCHK: Ing.Struckelová Daniela CSc, Jozef, Vyšovský Pavol
za Plemenársku inšpekciu SR: Ing.Ivan Richter – riaditeľ, Ing.Ján Turčan PhD. –
vedúci kontrolného úseku
za ZCHOK: Ing.Reľovský Slavomír, Ing.Šutý Július
Prezenčná listina tvorí prílohu tohto zápisu.
Priebeh pracovného stretnutia:
-

Ing.Struckelová v úvode poďakovala za sprostredkovanie spoločného
stretnutia informovala prítomných o výsledkoch pracovného stretnutia SCHK
z februára t.r.
Tam bolo konštatované, že v súčasnosti je nevyhovujúci stav v chove
plemenných capov na Slovensku, ktorý je spôsobený viacerými faktormi, ako
je na jednej strane nedostatočná podpora chovateľov plemenných capov a kôz
vhodných na plemenitbu v šľachtiteľských chovoch vo forme dotácií
v porovnaní s okolitými krajinami, na druhej strane nízka zainteresovanosť
chovateľov v registrovaných úžitkových a rozmnožovacích chov kupovať aj
napriek platnej plemenárskej legislatíve plemenných capov. Dôsledkom slabej
konkurencieschopnosti je nízky počet odchovaných a na NT predvedených
plemenných capov s PoP zo šľachtiteľských chovov na Slovensku. Preto sa
v poslednej dobe aj kvôli nízkeho počet plemenných capov z malého počtu
genealogických línií na Slovensku rieši tento nedostatok najmä dovozom
plemenných capov najmä z ČR, ale aj iných okolitých krajín, kde to platná
legislatíva dovoľuje. Z toho dôvodu dochádza v posledných rokoch
v slovenských chovoch kôz k výraznému nárastu tzv. „čiernej plemenitby“
a nárastu aj neregistrovaných chovov. To vedie namiesto zlepšovania
genofondu kôz k jeho stagnácii až zhoršovaniu.
Z toho dôvodu vznikla zo strany SCHK iniciatíva zainteresovať Plemenársku
inšpekciu SR a koordinovane spolupracovať pri zlepšení tohto nepriaznivého
stavu.

-

Ing.Richter a Ing.Turčan oboznámili prítomných so spôsobom práce a
vykonávania kontrolnej činnosti PI SR. Výsledky kontrolnej činnosti
a a prijaté opatrenia sú uvedené vo výročných správach, ktoré sú zverejnené
na webovej stránke PI SR. Kontroly chovov sa vykonávajú plánovane aj
námatkovo resp. na základe podaných podnetov v družstvách, akciových
spoločnostiach, u SHR aj fyzických osôb. Počet kontrol je limitovaný
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celkovým počtom 7 kontrolných pracovníkov pre celé Slovensku
a limitovanými finančnými prostriedkami. Napriek tomu sa v roku 2016
vykonalo 450 inšpekčných kontrol v chovoch všetkých zvierat, z toho 56
kontrol v chovoch kôz. Z celkového počtu zvierat v chovoch na Slovensku
tvoria kozy 2,1%, napriek tomu sa kontrola robí v priemere u 10% kôz, hlavne
v období nákupných trhov a plemenitby. Pri týchto kontrolách boli zistené
porušenia zákona až v cca 52% a porušenie zákona v používaní plemenníkov s
Osvedčením o použití na plemenitbu zaznamenalo až v 80%, čo je za obdobie
posledných troch rokov až trojnásobný nárast.
Poukázali popritom aj na častejšie problémy s nízkou súčinnosťou pri kontrole zo
strany kontrolovaných chovateľov resp.orgánov miestnej samosprávy pri
odhaľovaní neregistrovaných chovov, ktoré sú tým mimo dosahu inšpekčných
kontrol, ako na to poukázal p.Vyšovský.
Poukázali zo svojho pohľadu na nedostatok plemenných capov. Podľa vlastného
vyjadrenia nemajú k dispozícii dostatok informácií o predpokladanom počte
capkov, ktoré by mali byť predvedené na nákupných trhoch.
Kriticky sa vyjadrili k nízkej koordinácii resp. spolupráci v oblasti chovu kôz
medzi ZCHOK a Slovenským zväzom chovateľov.
p.Reľovský uviedol, že v súčasnosti je v plemennej knihe evidovaných celkom
1245 kôz, z toho je iba 5 kôz registrovaných v SZCH, zvyšok sú členmi ZCHOK
na Slovensku
-

p. Vyšovský odporučil zvýšiť počet kontrol v neregistrovaných chovoch kôz.
Rovnako navrhol častejšie vykonávanie kontroly DNA u capov resp. kôz
deklarovaných ako vhodné pre plemenitbu.
V rámci zlepšenia genofondu informoval o dovoze „novej krvi“ všľachtiteľskom
chove bielej kozy, pričom plemenní capi by mali byť uvedení na budúci rok.

Závery a odporúčania z pracovného stretnutia:
Prítomní účastníci ako predstavitelia zastúpených organizácií vyjadrili podporu
k iniciatíve na zlepšenie spolupráce, vzájomnej informovanosti a koordinácii
a prisľúbili pre najbližšie obdobie zabezpečiť nasledovné aktivity:
1. Oboznámiť chovateľskú verejnosť so závermi spoločného stretnutia
a spropagovať iniciatívnu spoluprácu medzi ZCHOK a PI SR na oficiálnej
webovej stránke ZCHOK, na stránke Sekcie chovateľov kôz na Facebooku
a prípraviť na tému zlepšenia genofondu v chovoch kôz na Slovensku článok
do júnového čísla časopisu Chov oviec a kôz. PI SR súhlasí pre tento účel
použitie materiálov zo svojich výročných správ
Gestor: SCHK
2. Informácie o predpokladanom počte plemenných capkov, korí budú po
predvedení na NT a získaní PoP k dispozícii na predaj chovateľom sústrediť
na ZCHOK u Ing.Reľovského, ktorý bude vedieť poskytnúť tieto informácie
chovateľom aj Plemenárskej inšpekcii SR, aby inšpektori pri kontrolách
mohli poskytnúť chovateľom takúto informáciu.
Gestor: SCHK a šľachtiteľské chovy kôz
3. PI SR vykoná v najbližšom období na každom pracovisku minimálne tri
námatkové kontroly na pôvod narodených kozliat v chovoch kôz. Následné
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kontroly budú vykonané v priebehu pripúšťacej sezóny. O výsledkoch týchto
kontrol budú zástupcovia Sekcie chovateľov kôz pri ZCHOK informovaní.
Gestor: PI SR

Zaznamenala: Ing.Daniela Struckelová,CSc.
Účastníci boli so záznamom oboznámení a schválili ho.
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