
 

Zápisnica zo zasadnutia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK konaného dňa 

20.11.2018 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. Rôzne 

5. Záver 

 

 

K bodu 1. 

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. Pavla Gúgľavu.  

 

K bodu 2. 

Opatrenie č. 15/2017 splnené, bod 3.2.d) pretrváva, chovateľ PD Jarovnice požiadal 

o odročenie žiadosti o uznania RCH oviec plemena LC  

Opatrenie č. 22/2017   pretrváva, Sekcia chovu kôz dá písomne spoločný návrh na zmenu 

bonitačných kľúčov u všetkých plemien kôz. K tomuto opatreniu sa vyjadril Ing. Petrovič, 

informoval, že vypracovaním návrhu je poverená Ing. Pajasová a keďže ešte nie sú známe 

výsledky z kontroly úžitkovosti (laktačné uzávierky, využiteľná sušina, obsah tuku 

a bielkovín), tento návrh nebolo možné spracovať. MVDr. Keľo navrhol vyzvať Ing. 

Pajasovú, aby návrh predložila k určitému termínu (do najbližšieho zasadnutia ŠR), ak ho 

nepredloží, tak potom bude toto opatrenie zrušené. Menovanú vyzve predseda Sekcie kôz ing. 

Petrovič. 

Opatrenie č. 23/2017   splnené 

Opatrenie č. 29/2017   splnené 

Opatrenie č. 1/2018  splnené, žiadatelia písmeno d) a f) svoje žiadosti písomne odvolali, 

žiadateľka písmeno e) žiada odročenie uznávacieho konania (informoval Ing. Gúgľava)    

Opatrenie č. 2/2018     splnené    

Opatrenie č. 3/2018     splnené    

Opatrenie č. 4/2018     splnené    

Opatrenie č. 5/2018     splnené    

Opatrenie č. 6/2018     splnené   

Opatrenie č. 7/2018    je už bezpredmetné, pretože od 1.11.2018 podľa nariadenia komisie EÚ 

platí nová zootechnická legislatíva   

Opatrenie č. 8/2018     splnené    

 

 

 

 

 

 



K bodu 3. 

Predseda ŠR informoval o nových žiadostiach chovateľov:  

 

3.1 Žiadosti o uznanie štatútu RCH oviec resp. kôz: 

a) Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Levočská 365/31, 064 01 Stará Ľubovňa -  uznanie 

štatútu RCH oviec plemena „C“ – uznávacie konanie vykonané 
b) BC. Dominika Križanová, BSBS, Záhradnícka 21, 931 01 Veľký Meder - uznanie štatútu 

RCH kôz plemena „AN“ - uznávacie konanie vykonané 

c) PD Kľačianska Magura, družstvo, Turčianske Kľačany č. 271, 038 61 Vrútky -   uznanie 

štatútu RCH oviec plemena „C“ – uznávacie konanie vykonané 
d) Roman Čierťaský, Horná Trnávka 11, 966 01 Prestavlky -  uznanie štatútu RCH oviec 

plemena „V“ – uznávacie konanie vykonané  
e) ZOOKONTAKT, s.r.o., 034 02 Jakubovany 189 -  uznanie štatútu RCH oviec plemena „V“ 

– uznávacie konanie vykonané  
f) Michal Uličný, 032 04 Jakubovany 105 uznanie štatútu RCH oviec plemena „ZV“ – 

uznávacie konanie vykonané  

g) František Bučko, Hlavná 198/52, 08271 Krivany - uznanie štatútu RCH oviec plemena 

„LC“ – uznávacie konanie sa uskutoční 4.12.2018 – info Ing. Reľovský 

h) BROZMAN RANC, 986 01 Rátka 176 - uznanie štatútov RCH oviec plemena „CF“ a „IF“ 

– pretože tento žiadateľ nakúpil plemenné jahničky týchto plemien, ktoré sa budú hodnotiť vo 

veku nad jeden rok, žiada odročenie uznávacieho konania na jeseň 2019 – Info. Ing. 

Gúgľava 

 

 
3.2 Žiadosti o zrušenie štatútu RCH oviec resp. kôz: 

 

3.2.1.: Henrich Ravas – Agrovest, 906 04 Rybky 111 - zrušenie štatútu RCH oviec „BA“ 

3.2.2.: Ján Kučera,Lúčky 9, 977 01 Brezno - zrušenie štatútu RCH oviec „RM“ 

3.2.3.: SHR Ing. Ján Bruonč, Športová 13, 076 50 Pohronská Polhora - zrušenie štatútu RCH 

oviec „VF“ 

3.2.4.: SHR Peter Borbás, 980 01 Rimavské Jánovce 120 - zrušenie štatútu RCH oviec „LC“ 

3.2.5.: Farma anglo-nubian Jarabina, Marián Kovalčík, 065 31 Jarabina 25 – zrušenie štatútu 

RCH kôz „AN“ 

 

3.3. Iné žiadosti: 

 

3.3.1.: Žiadosť „AGRO – RACIO, s.r.o.“ o pridelení názvu línie DÚBRAVEC zakladateľovi 

novej línie ( baran SK 3100466) plemena slovenská dojná ovca 

3.3.2.: Žiadosť „NPPC VÚŽV Nitra“ o pridelení názvu línie TEPLAN zakladateľovi novej 

línie ( baran SK 2947577) plemena slovenská dojná ovca 

3.3.3.: Žiadosť „PD Važec“ o pridelení názvu línie VALACH zakladateľovi novej línie  

(baran SK 3100891) plemena valaška (pôvodná valaška) a názvu línie ĎUMBIER 

zakladateľovi novej línie ( baran SK 3100895) plemena valaška (pôvodná valaška) 

3.3.4.: Žiadosť Klubu chovateľov pôvodnej valašky o hodnotenie plemenných baránkov tohto 

plemena vo veku nad 6 mesiacov. 

- k tejto žiadosti sa vyjadril Ing. Gúgľava, ktorý sa zúčastnil zasadnutia KCHPV. Upozornil, 

že je potrebné stanoviť minimálnu hmotnosť pre tieto baránky (30 kg) a tiež upozornil na 

problémy s hodnotením vlny, pretože tieto baránky by boli hodnotené ešte pred prvým 

strihaním v jahňacej vlne, ktorá sa po prvom ostrihaní zmení 



- vyjadrili sa aj MVDr. Keľo, Doc. Margetín a Ing. Hrežík, ktorí súhlasili s Ing. Gúgľavom, 

ale tento návrh podporili aj z ekonomických dôvodov, aby sa znížili náklady na odchov 

plemenných baranov. Členovia ŠR súhlasili s minimálnou hmotnosťou 30 kg týchto baránkov 

pri predvedení na NT 

- predseda ŠR Ing. Šutý napokon zhrnul túto problematiku, tiež súhlasí s tým, aby bolo 

chovateľom KCHPV umožnené hodnotenie týchto baránkov vo veku nad 6 mesiacov, súhlasí 

s navrhovanou minimálnou hmotnosťou, musia mať výsledky z genotypizácie na scrapie. 

Bude potrebné v spolupráci s predsedom KCHPV Doc. Kočíkom dohodnúť termín a miesto 

NT pre tieto baránky. Chovatelia, ktorí budú chcieť svoje barany hodnotiť vo veku nad jeden 

rok, sa môžu prihlásiť na NT tak ako v minulých rokoch. 

 

K bodu 4:  

 

4.1. Zo zasadnutia KCHPV vzišli ešte nasledovné návrhy: 

- Ing. Pavlík a Ing. Schuchmann navrhli, aby sa z populácie týchto oviec, zapísaných 

v PK vytvorili 3 skupiny, z ktorých by bola každá v osobitnom oddiele PK a zároveň 

by sa uvádzali u zvierat aj podiely krvi (V x ZV):  

a) populácia kmeňového stáda s deklarovaným 100% podielom pôvodnej valašky 

(línie Juráš, Vepor, Vladár, Vašek, Beskyd, Jerguš, Radhošť, Ondráš a Soláň) 

b) populácia, ktorá sa vytvorila preklasifikovaním zo zošľachtenej valašky (Kriváň 

09, Boroven, Ďumbier a Valach) 

c) populácia, ktoré sa vytvára krížením z predchádzajúcich dvoch skupín (Kysučan) 

Predseda ŠR zaujal k tomuto návrhu stanovisko. Vzhľadom na novú zootechnickú 

legislatívu, štatút PK a šľachtiteľský program plemena V, ale aj záujmy ostatných 

chovateľov, nie je možné tento návrh uskutočniť 

- ďalší návrh KCHPV sa týka povolenia používať v plemenitbe baranov s genotypom na 

scrapie ARR/ARQ, ZCHOK by mal podať žiadosť na ŠVPS SR. K tomuto návrhu sa 

vyjadrili všetci prítomní členovia ŠR.. Riaditeľ ZCHOK Ing. Reľovský, aj MVDr. 

Patrik Keľo pripomenuli, že tento návrh odporuje ozdravovaciemu programu ŠVPS 

voči TSE. Tento návrh je nereálny a preto sa ním ŠR už nebude zaoberať. Chovateľom 

sa odporúča vykonať čo najskôr vyšetrenia na genotypizáciu na scrapie a na nákupné 

trhy predviesť iba barany vyhovujúcich genotypov. 

4.2. Skratka plemena oviec racka. Vzhľadom na to, že sú v SR chovatelia tohto plemena, 

vznikla požiadavka na registráciu tohto plemena v číselníku plemien CEHZ. Ing. Kamil Šulko 

navrhol pre toto plemeno kód v CEHZ ,,RC“. ŠR tento návrh schvaľuje. 

4.3. Predseda ŠR upozornil na údaj v katalógoch plemenných baranov – hmotnosť v 1 roku, 

čo je pomocný ukazovateľ, ktorý nemá vplyv na celkové hodnotenie, ale pre niektorých 

chovateľov je zavádzajúci. Ing. Šulko uviedol, že tento údaj vychádza z váženia plemenných 

baranov 4 – 6 týždňov pred nákupným trhom.  Ing. Šutý a MVDr. Keľo navrhli zamerať sa na 

tento ukazovateľ a na nákupných trhoch v r. 2019 porovnať skutočnú hmotnosť baranov 

s hmotnosťou v 1 roku deklarovanou v katalógu. Potom ŠR rozhodne o tom, či sa tento 

ukazovateľ bude naďalej v katalógoch uvádzať. 

4.4. Doc. Margetín bol poverený vedením  NPPC VÚŽV Nitra oznámiť ŠR, že chov oviec 

plemena SD v Trenčianskej Teplej končí a v budúcom roku sa tam neuskutoční NT baranov. 

Časť ŠCH sa presunie do pracoviska v Lužiankach a ostatné stádo (asi 150 bahníc a jariek) je 

na predaj. Požiadal prítomných o informácie potencionálnych záujemcov o kúpu oviec. 

4.5.: Ing. Šulko a doc. Margetín informovali ŠR o pracovnom rokovaní na ÚPZ Žilina dňa 

14.11.2018: 

  

 



 

Závery prijaté na pracovnom stretnutí 14.11.2018 v Žiline, ktoré sa 

odporúčajú prerokovať a schváliť na zasadnutí ŠR pri ZCHOK:  
1. Posunúť genetickú bázu oviec na rok 2010 (zvieratá narodené v roku 2010) v súvislosti s 

výpočtom plemenných hodnôt pre mlieko, veľkosť vrhu a intenzitu rastu (špecializované mäsové 

plemená) pre rok 2019.  

2. Z dát za kontrolný rok 2018 sa vypočíta PH pre mliekovú úžitkovosť pre plemená LC a SD cez 

Test Day Animal Model a výsledky sa porovnajú s PH, ktoré sa počítajú prostredníctvom 

pôvodného programu.  

3. Z dát za kontrolný rok 2018 sa vypočíta PH pre využiteľnú sušinu (Ing. V. Ďurech v spolupráci 

s doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.)  

4. Z dát za kontrolný rok 2019 sa vypočíta PH pre MLLT a PT (Ing. V. Ďurech v spolupráci s doc. 

RNDr. Milan Margetín, PhD.)  

Zapísal: Ing. Šulko 

 

4.6.: Na tieto informácie reagoval MVDr. Keľo, zaujal ho výpočet využiteľnej sušiny, tento 

údaj je potrebné čo najskôr zaviesť do bonitačného kľúča. Ďalej sa MVDr. Keľo zaujímal 

o hodnotenie MLLT u mäsových plemien a o rodokmeňové väzby na tento ukazovateľ. Ing. 

Šulko informoval, že meranie MLLT sa robí od roku 2010 a výpočet ph za tento ukazovateľ 

sa začne robiť od roku 2020. Doc. Margetín informoval, že tento ukazovateľ má stredný 

stupeň dedivosti a v budúcnosti bude možné využiť pri šľachtení aj rodokmeňové väzby na 

tento ukazovateľ. 

4.7. Ing. Šutý informoval o novej zootechnickej legislatíve, ktorá platí od 1.11.2018. Kvôli 

tejto legislatíve bude potrebné zmeniť aj doterajšiu legislatívu ZCHOK, šľachtiteľské 

programy, štatúty PK, ŠR, VK. Do diskusie sa zapojili aj riaditeľ PSSR Ing. Görözdi a Ing. 

Hrežík. 

4.8. Ing. Hrežík oboznámil prítomných, že ukončí pracovný pomer na odbore živočíšnej 

výroby sekcie poľnohospodárstva na MPRV SR, naďalej však ostane zamestnancom MPRV 

SR.  

 

K bodu 5.:  

 

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

 
Zapísal: Pavol Gúgľava 

Overil: Ing. Július Šutý 

  

 

 

 

 

              

ŠR na svojom zasadnutí dňa 20.11.2018 prijala nasledovné uznesenia a 

opatrenia: 
 

9/2018: ŠR schvaľuje vykonanie uznávacích konaní v zmysle bodu 3.1. tejto zápisnice. 

Predsedovia  a členovia uznávacích komisií budú predsedom ŠR menovaní operatívne. Ďalší 

postup v zmysle platných uznesení ŠR. 

 

Termín: do 10.12.2018                                   Zodpovední: Ing. Július Šutý 



                  predsedovia uznávacích komisií 
 

10/2018: ŠR berie na vedomie vykonanie zmien v registroch chovov PK v zmysle žiadostí 

chovateľov podľa bodu 3.2. tejto zápisnice. 

 

11/2018: ŠR berie na vedomie vykonanie zmien v databáze PK v zmysle žiadostí chovateľov 

podľa bodu 3.3. tejto zápisnice. 

 

12/2018: ŠR súhlasí zo žiadosťou KCHPV o hodnotenie plemenných baránkov vo veku nad 6 

mesiacov, tak ako bolo uvedené v bode 3.3.4. Riaditeľ ZCHOK, predseda ŠR, a predseda 

KCHPV dohodnú termín a miesto konania NT pre tieto baránky. 

 

Termín: operatívne     Zodpovední: Ing. Slavomír Reľovský 

                                                                                                        Ing. Július Šutý 

                 Doc. Ing. Karol Kočík, CSc. 

 

13/2018: ŠR schvaľuje pre plemeno oviec racka skratku v CEHZ ,,RC“. 

 

14/2018: ŠR schvaľuje zmeny v systéme výpočtov plemenných hodnôt u všetkých plemien 

oviec, tak ako ich odprezentovali Ing. Kamil Šulko a Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. 

v bode 4.5.  

 

15/2018: ŠR ukladá zabezpečiť splnenie opatrenia 22/2017. V prípade nesplnenia bude 

požiadavka Sekcie chovateľov kôz považovaná za bezpredmetnú. 

 

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

 

 

 


