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Sekcia chovateľov kôz pri ZCHOK na Slovensku - družstvo 

Zápis z pracovnej schôdze SCHK zo dňa 9.februára 2018 

Otvorenie: 

Pracovná schôdza SCHK bola zvolaná pri príležitosti 2. výročia založenia  
Sekcie chovateľov kôz na deň 9.2.2018 o 10:00 hod. v zasadačke ZCHOK  
v Banskej Bystrici. 

Prítomní: 

Členovia SCHK: Ing.Petrovič Milan, Ing.Struckelová Daniela, Ing.Kováč Jozef, 
Ing.Mičuch Jozef, Vyšovský Pavol, Ing.Hlávek Radomír, Ing.Pajasová Petra, 
Ing.Hamerlík Štefan, MVDr.Kandráč Oto 
za ZCHOK: Ing.Reľovský Slavomír, Ing.Šutý Július 
Prezenčná listina tvorí prílohu tohto zápisu. 

Program pracovnej porady: 

1. Problematika čiernej plemenitby v chovoch kôz na Slovensku 

2. Podpora chovu kôz a plemenných capov 

3. Návrh na zmenu obsahu Preukazov o pôvode (POP) 

4. Rôzne 

5. Doplnenie členov predstavenstva SCHK 

Diskusia k bodom programu 

Sekcia chovateľov kôz ako zložka ZCHOK predstavuje reprezentatívnu vzorku 
chovateľov na Slovensku, ktorí majú záujem prispieť k rozvoju chovu kôz.  
Od svojho vzniku usporiadala v rokoch 2016 a 2017 dve celoslovenské stretnutia 
chovateľov kôz, na ktorých chovatelia získali od odborníkov z veterinárnej, 
krmovinárskej a mliekarenskej oblasti vedomosti o chorobách, parazitárnych 
nákazách a ich prevencii a odporúčanej liečby, ako aj cenné informácie o spracovaní 
mliečnych výrobkov z kozieho mlieka a produktoch súviacich s výživou zvierat. 
Prítomní členovia SCHK tvoria väčšinu chovateľov – producentov plemenných capov 
a kôz na Slovensku. Na tomto pracovnom stretnutí sa zišli s cieľom vypracovania 
návrhov na riešenie súčasnej zložitej situácii v chove kôz na Slovensku a výrazného 
kvalitatívneho zlepšenia v produkcii čistokrvných plemenných zvierat. 

K bodu 1)  

- V diskusii sa vyjadrili viacerí členovia SCHK k nedostatku plemenných capov 
na Slovensku s ohľadom na vysoký počet chovov, čo vedie k podozreniu 
o čiernej plemenitbe. Nie je možné, aby sa v takom množstve chovov 
vyskytovali mladé kozľatá bez preukázania o krytí kôz plemenným capom, 
ako to požadujú platné zákony o plemenitbe. V tomto vidia hlavne nízku 
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účinnosť kontrolnej činnosti zo strany Plemenárskej inšpekcie SR. K tomuto 
bodu bolo odsúhlasené uznesenie č.1 a 2 (viď nižšie) 

K bodu 2) 

- Prítomní členovia v diskusii vyjadrili svoje stanoviská k nedostatočnej 
podpore chovu kôz a plemenných capov vo forme dotácií v porovnaní 
s blízkym zahraničím (napr. Česká republika, Rakúsko). Vzhľadom 
k nezáujmu o plemenných capov a z toho vyplývajúceho ich nízkeho počtu na 
Slovensku je nutné dovážať plemenných capov zo zahraničia. V dôsledku 
poskytnutých dotácií v zahraničí nie je cena dochovaných plemenných capov 
s POP na Slovensku konkurencieschopná. Napr. v ČR sa poskytuje dotácia na 
každý kŕmny deň vo výške 20 CZK a na predvedeného a bonitovaného capa 
na nákupných trhoch dotácia 3500 CZK. Kvôli nízkemu počtu šľachtiteľských 
chovov sú chovatelia aj z genetických dôvodov  nútení nakupovať 
plemenných capov v zahraničí. 

- Pre ďalšiu diskusiu a z nej vyplývajúcich návrhov bol definovaný plemenný 
cap ako cap predvedený na nákupných trhoch a bonitovaný výberovou 
komisiou v triedach ER a EA. 

- Bolo akceptované stanovisko, že ak štát určil pre chovateľov zákonom 
podmienky o plemenitby, musí zabezpečiť pre chovateľov aj všetky 
podmienky na jeho dodržiavanie.  
Po rušnej dikusii k tomuto bodu bolo prítomnými odsúhlasené uznesenie č.3 a 
4 (viď nižšie) 

K bodu 3) 

- p. Petrovič predložil návrh na zmenu a rozšírenie údajov v Preukazoch 
o pôvode (ďalej POP) mäsových plemien na Slovensku, vydávaných 
Plemennou knihou v ZCHOK. Ako príklad predložil POP vydané v Nemecku. 
P.Pajasová predložila takýto návrh pre POP anglonúbijských kôz. 

- V ďalšej diskusii boli v tejto súvislosti prítomnými prejednané aj rôzne názory 
na hodnotenia výsledkov mliekovej úžitkovosti a celkovej objektívnej 
využiteľnosti kôz. Prítomní členovia SCHK uprednostňujú uvádzanie 
celkového množstva využiteľnej sušiny ako základného hodnotiaceho kritéria, 
ostatné údaje ako tuk, bielkovina by mali byť uvádzané iba ako informačné 
údaje. 

- Po ďalšej diskusii k tejto téme (napr.zavedenie mien plemenných capov 
v genealogickej línii) bolo prítomnými prijaté uznesenie č.5 (viď nižšie) 

K bodu 4) 

- Prítomní členovia SCHK diskutovali o vzájomných vzťahoch medzi dvoma 
chovateľskými organizáciami ZCHOK na Slovensku - družstvo a Slovenským 
zväzom chovateľov (SZCH) v súvislosti právomocami v oblasti chovu kôz 
voči ústredným štátnym inštitúciám, organizáciou trhov plemenných capov 
a kontrolou mliekovej úžitkovosti dôverníkmi SZCH. 

- p. Reľovský informoval o príprave kontrolných odberov krvi na kliešťovú 
encefalitídu. Odporúča sa chovateľom túto kontrolu v záujme  eliminácie 
neprimeraného tlaku médií zrealizovať a zabezpečiť, aby zo 498 chovov oviec 
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a kôz na Slovensku, z toho 68 chovov na produkciu surového kozieho mlieka, 
bola vykonaná táto kontrola aspoň u 95% chovov. 
 

- Prítomní diskutovali na tému  podmienok na predaj mlieka z dvora. Bolo 
odporučené si odpovede na tieto otázky zabezpečiť na práve prebiehajúcich 
povinných školeniach HACCP. 

K bodu 5) 
 

- Prítomnými členmi SCHK boli prejednané návrhy na rozšírenie 
predstavenstva Sekcie chovateľov kôz. Bolo prijaté uznesenie č.6 (viď nižšie) 

 
 

Uznesenia SCHK k prejednávaným bodom programu 

1. SCHK pri ZCHOK žiada vedenie ZCHOK zabezpečiť v súčinnosti 
s Plemenárskou inšpekciou SR a RVPS, aby vo všetkých registrovaných 
chovoch v CEHZ, s väčším dôrazom na chovy mimo Registra chovov 
v Plemennej knihe, bola zo strany Plemenárskej inšpekcie SR zabezpečená 
účinná kontrola, že kozy boli preukázateľne pripustené plemenným capom, čo 
vyplýva zo zákona 194/98 Z.z. 
Termín:30.4.2018   Zodpovedný: Ing.Struckelová 
 

2. SCHK požaduje vedenie ZCHOK zorganizovať v čo najkratšom čase spoločné 
stretnutie s vedením Plemenárskej inšpekcie SR a RVPS k prerokovaniu 
ďalšieho postupu v zmysle predchádzajúceho uznesenia. 
Termín:30.4.2018   Zodpovedný: Ing.Struckelová 
 

3. SCHK žiada od vedenia ZCHOK požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 
aby neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o viazané priame platby na kozy 
a vnútroštátne doplnkové dotácie na chov kôz bolo doloženie na každých 40 
kôz platný POP plemenného capa s potvrdenou platnosťou od chovateľskej 
organizácie, resp. pri počte do 40 kôz preukázateľný doklad o pripúšťaní 
plemenným capom s platným POP (napr. potvrdený pripúšťací list od majiteľa 
plemenného capa).  
Termín: 31.5.2018   Zodpovedný: Ing.Petrovič 
 

4. Pre podporu a zveľaďovanie chovu dostatočného množstva plemenných capov 
na Slovensku v šľachtiteľských chovoch SCHK žiada pre chovateľa dotácie 
podľa nasledovného návrhu: 

a. Kontrola úžitkovosti 
i. Podpora chovateľovi, ktorého kozy sú zaradené do KÚ 

 u kôz s vykonávanou kontrolou mliečnej úžitkovosti  
do 15 EUR za 1 kus, zapojený v KÚ 
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b. Kontrola dedičnosti, odhad plemennej hodnoty 
i. Podpora chovateľovi na plemenného capa pochádzajúceho z 

chovu zapojeného v KÚ a zapísaného do plemennej knihy   
do 0,80 EUR na jeden kŕmny deň 

ii. Podpora chovateľovi na plemenného capa predvedeného 
a bonitovaného do plemenitby na nákupných trhoch, 
zaradeného v elitných triedach ER a EA do 140 EUR/ks. 

c. Nákup plemenných zvierat 
Účel: v súlade so zákonom č. 194/1998 Z.z.. O šľachtení a plemenitbe 
hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov zlepšiť genetickú 
hodnotu stáda kôz. 

i.  nákup plemenných capov 
výška dotácie do 100 EUR na jedného nakúpeného 
plemenného capa 

ii.  nákup plemenných kozičiek 
do 40 EUR na jednu nakúpenú plemennú kozičku, pri 
minimálnom počte 3 nakúpených kozičiek 
 

Výška dotácií by mala byť predmetom rokovania medzi ZCHOK 
a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 
Termín: 31.5.2018  Zodpovedný: Ing.Mičuch, Ing.Kováč 
 

5. p.Petrovič v spolupráci s p.Pajasovou pripravia oficiálny návrh nového 
spoločného znenia Preukazu o pôvode pre všetky plemená kôz a predložia ho 
vedeniu ZCHOK a Plemennej knihy na posúdenie a prejednanie s príslušnými 
kompetentnými orgánmi a nasledovné zavedenie do praxe pokiaľ možno ešte 
v roku 2018. 
Termín: 30.4.2018  Zodpovedný: Ing.Petrovič, Ing.Pajasová 
  

6. Do predstavenstva Sekcie chovateľov kôz pri ZCHOK boli ako ďalší členovia 
zvolení: 
Ing.Pajasová Petra – referent pre anglonúbijské kozy 
Vyšovský Pavol – referent pre hnedé kozy 

 

Zápis vypracoval: Ing.Daniela Struckelová,CSc. 

Schválil: Ing.  Milan Petrovič 
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