
 

Zápisnica zo zasadnutia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK konaného dňa 

9.11.2017 v zasadačke RVPS, Skuteckého 19, Banská Bystrica. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Zapisovateľ: Ing. Pavol Gúgľava 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia ŠR 

3. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov, uznávacie konania 

4. Aktualizácia a doplnenie bonitačných kľúčov, plemenných štandardov 

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

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

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1. 

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.  

 

K bodu 2. 

Opatrenie č. 3/2015 bod b)  pretrváva 

Opatrenie č. 15/2015   splnené 

Opatrenie č. 6/2016     splnené 

Opatrenie č. 7/2016     splnené 

Opatrenie č. 14/2016   splnené 

Opatrenie č. 15/2016   splnené 

Opatrenie č. 16/2016   splnené 

Opatrenie č. 17/2016   splnené 

Opatrenie č. 18/2016   splnené 

Opatrenie č. 19/2016   splnené 

Opatrenie č. 20/2016   splnené 

Opatrenie č. 21/2016   splnené 

Opatrenie č. 22/2016   splnené 

Opatrenie č. 23/2016   splnené 

Opatrenie č. 24/2016   splnené 

Opatrenie č.   1/2017   splnené 

Opatrenie č.   2/2017   splnené 

Opatrenie č.   3/2017   splnené 

Opatrenie č.   4/2017   splnené 

Opatrenie č.   5/2017   splnené 

Opatrenie č.   6/2017   splnené 

Opatrenie č.   7/2017   splnené 

Opatrenie č.   8/2017   úloha trvalá 

Opatrenie č.   9/2017   úloha trvalá 

Opatrenie č. 10/2017   splnené 
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Opatrenie č. 11/2017   splnené 

Opatrenie č. 12/2017   splnené 

Opatrenie č. 13/2017   pretrváva 

 

K bodu 3. 

Predseda ŠR informoval o nových žiadostiach chovateľov:  

 

3.1 Žiadosti o zrušenie štatútu ŠECH, RCH oviec resp. kôz: 

a) Marek Zigo, Pondelok 66, 480 13 Hrnčiarska Ves – zrušenie štatútu RCH kôz „AN“ 

b) Ing. Milan Žlnka, Nová Ves 3182/106, 962 12 Detva - zrušenie štatútu RCH kôz „BK“ 

c) PATROL&GUARD s.r.o, Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota - zrušenie štatútov 

RCH oviec „IF“ a „LC“ 

d) LIMPOPO, s.r.o., Žakovce 208 – zrušenie štatútu RCH kôz plemena ,,SA“ 

 

3.2 Žiadosti o uznanie štatútu ŠECH, RCH oviec resp. kôz: 

a) Radvaň, s.r.o., 922 01 Ostrov 249 -  uznanie štatútu RCH kôz „walliská čiernokrká koza“ – 

Ing. Šutý menuje uznávaciu komisiu 

b) AGROFARMA ZÁHORANY s.r.o., Horné Záhorany 86, 974 01 Rimavská Sobota - 

uznanie štatútov RCH oviec „IF“ a „LC“ – uznávacie konania boli vykonané (Ing. 

Gúgľava) 

c) Henrich Ravas – Agrovest, 906 04 Rybky 111 - uznanie štatútu RCH oviec „biela alpská 

ovca“ – uznávacie konanie bolo vykonané (Ing. Gúgľava), je potrebné na základe 

schváleného bonitačného kľúča zaradiť zvieratá do PK 

d) PD so sídlom v Jarovniciach, 082 63 Jarovnice č. 507 - uznanie štatútu RCH oviec „LC“ – 

chovateľ požiadal o odročenie žiadosti 

e) PD Detvianska Huta, 962 05 - uznanie štatútu RCH oviec „C“ – uznávacie konanie bolo 

vykonané (Ing. Gúgľava) 

f) Agrofarma s.r.o. Svidník, 090 11 Nižný Orlík 83 - uznanie štatútu RCH kôz „BU“ – 

uznávacie konanie bolo vykonané (Ing. Reľovský) 

g) Oľga Apoleníková SHR, 018 22 Pružina 391 - uznanie štatútu RCH oviec „SD“ - Ing. Šutý 

menuje uznávaciu komisiu 

h) Ing. Magdaléna Prokešová, Andreja Šulgana 6, 949 01 Nitra - uznanie štatútu RCH oviec 

„T“ – uznávacie konanie bolo vykonané (Ing. Gúgľava), zvieratá boli zaradené do PK 

i) PD Liptovské Revúce, 034 74 Liptovské Revúce 297 - uznanie štatútu RCH oviec „dorper“ 

- uznávacie konanie bolo vykonané (Ing. Šutý), 

j) TERRE, s.r.o., 044 47 Čižatice149 -  uznanie štatútu RCH kôz „BK“ – uznávacie konanie 

bolo vykonané (Ing. Gúgľava), 

k) BB-AXEL, s.r.o.,  Za Brezinku 517/37, 976 37 Hrochoť - uznanie štatútu RCH kôz „HK“ – 

uznávacie konanie bolo vykonané (Ing. Gúgľava), zvieratá budú zaradené do PK 

l) Miskó Jozef, 935 81 Veľké Túrovce č. 401 - uznanie štatútu RCH kôz „AN“ – uznávacie 

konanie bolo vykonané (Ing. Gúgľava) 

m) Farma Nikuška, Mgr. Vladimír Ticháň, Bakulíniho 3, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 

uznanie štatútu RCH oviec „V“ – uznávacie konanie bolo vykonané (Ing. Gúgľava) 

n) Ján Kondela, 032 33 Kráľova Lehota č. 147 - uznanie štatútu RCH oviec „LC“ - Ing. Šutý 

menuje uznávaciu komisiu 

o) Peter Šimko SHR, 925 04 Tomášikovo 213 - uznanie štatútu RCH kôz „AN“ - Ing. Šutý 

menuje uznávaciu komisiu 
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p) Miroslava Demová, Komenského 1, 940 66 Nové Zámky - uznanie štatútu RCH oviec 

„zwartbles“ - Ing. Šutý menuje uznávaciu komisiu 

 

 

 

3.3. Iné žiadosti: 

 

3.3.1.: Inf. Norbert Fassinger – NOFA, 059 72 Vrbov 449 – žiadosť o dodatočné uznanie 

plemenného barana  SK 2884446 ako zakladateľa novej línie s pomenovaním novej línie 

NORKO 17 – k tejto žiadosti sa vyjadril Doc. Margetín, že tohto plemenného barana by 

mala posúdiť komisia a odporučiť ho na schválenie 

3.3.2.: Laura Schniererová, Jacob sheep Slovakia, Kalná nad Hronom – žiadosť o zaradenie 

plemena jacob medzi uznané a povolené plemená na Slovensku – predseda ŠR bude 

chovateľku informovať o postupe, aj o podaní žiadosti na uznanie RCH 

 

 

K bodu 4 . 

 

- k tomuto bodu vystúpil Doc. Margetín, ktorý informoval o vypracovaní 

šľachtiteľských programov, plemenných štandardov, chovných cieľov a bonitačných 

kľúčov nových plemien oviec a kôz importovaných na Slovensko. Konkrétne ide 

o plemená oviec biela alpská (skratka plemena v CEHZ: BA) dorper (skratka DP) 

a plemeno kôz walliská čiernokrká koza (skratka WK). Doc. Margetín informoval, že 

u plemena dorper sa nehodnotí vlna a preto bude mať toto plemeno v 100 bodovom 

systéme hodnotenia viac bodov za intenzitu rastu 

- Ing. Petrovič mal pripomienky k šľachtiteľskému programu, plemennému štandardu, 

chovnému cieľu a bonitačnému kľúču walliskej čiernokrkej kozy. Keďže ide 

o primitívne plemeno kôz, ktoré patrí medzi záujmové plemená a nepredpokladá sa 

jeho chov vo veľkých počtoch, je potrebné upraviť jeho šľachtiteľský program, 

plemenný štandard a chovný cieľ tak, aby sa toto plemeno udržalo na doterajšej úrovni 

bez výraznejšieho zvyšovania telesného rámca aj úžitkových parametrov 

- predseda ŠR pripomenul, že je nutné doplniť plemeno alpínska koza (AL), tiež boli 

dovezené ďalšie nové plemená oviec jacob a zwartbles, pre ktoré bude potrebné 

vypracovať šľachtiteľské programy, plemenné štandardy, chovné ciele a bonitačné 

kľúče, predseda ŠR za týmto účelom osloví aj chovateľky týchto plemien 

- Ing. Petrovič mal pripomienku k bonitačnému kľúču pre hodnotenie búrskych kôz, 

najmä k váženiu vo veku 80 – 120 dní, keď sa intenzita rastu hodnotí rovnako 

u jedináčikov aj u kozliat z viacpočetných vrhov, toto by sa malo pri hodnotení 

zohľadniť prepočítacím koeficientom 

 

 

K bodu 5 . 

 

- predseda ŠR predniesol návrh na systémové zmeny v programových riešeniach 

plemennej knihy pre plemeno slovenská dojná ovca (SD), tento návrh je prílohou 

k tejto zápisnici, návrh bol spracovaný na základe výsledkov pracovného rokovania 

zástupcov ZCHOK so  zástupcami PSSR š.p., NPPC VÚŽV Nitra na pracovnej porade  
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7.11.2017 v Žiline. Na tejto porade bolo dohodnuté aj to, že výpočet PH za MLT sa 

bude robiť podľa časového harmonogramu 

- v tomto návrhu sa počíta zo zmenou štatútov chovov SD, ktoré sú vedené v registri PK 

na šľachtiteľské chovy administratívnou cestou 

- za týmto účelom je potrebné týchto chovateľov osloviť individuálne listom, aby si 

poslali žiadosti na uznanie ŠCH, potom Ing. Šutý bude informovať príslušné RVPS 

a Regionálne strediská PS SR, aby ku každému chovu zaslali svoje vyjadrenia na 

predpísaných tlačivách (na základe žiadosti chovateľov) 

 

 

K bodu 6 . 

 

- Ing. Šutý informoval o zasadnutí Rady plemenných kníh oviec a kôz 15.6.2017 

- Ing. Šutý informoval o zakladateľoch nových línií plemenných baranov a capov, 

zoznam zakladateľov nových línií bude prílohou k zápisnici 

- Ing. Šutý navrhol schváliť použitie plemenného barana CEHZ SK 2363000 z chovu 

PD Liptovské Hole Kvačany (baran preklasifikovaný zo „ZV 100“ na „V100“, 

genotyp ARR/ARQ) vo vlastnom chove 

- Doc. Margetín nastolil požiadavku vybrať na nákupných trhoch v roku 2018 

minimálne 5 baranov, zakladateľov nových línií plemena SD 

- Doc. Margetín informoval, že u dojných plemien sa už udáva údaj o množstve 

využiteľnej sušiny v mlieku, v budúcnosti by sa tento údaj mal využívať namiesto 

dojivosti (množstva mlieka) a tiež by sa pre tento údaj mali počítať plemenné hodnoty 

 

K bodu 7. 

Záver: 

 

Predseda ŠR poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ŠR ukončil.                            

 

 

 

 
Zapísal: Pavol Gúgľava 

Overil: Ing. Július Šutý               
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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 
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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 
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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 

 

 

 


