Správa o činnosti Šľachtiteľskej rady pre chov oviec a kôz pri
ZCHOK na Slovensku – družstvo za rok 2016
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 2016 sa konalo dňa 14.4.2016 v zasadačke RVPS,
Skuteckého 19, Banská Bystrica.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Ing. Vladimír Vajda
Program :
I. Otvorenie.
II. Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia ŠR.
III. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
IV. Správy predsedov chovateľských klubov pri ZCHOK za r. 2015
V. Rôzne.
VI. 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. Vajdu. V zmysle uznesenia Predstavenstva ZCHOK, predstavil
novovymenovaných členov ŠR pri ZCHOK Ing. Petra Angeloviča ako zástupcu firmy Farma
Kamenica, Ing. Kamila Šulka a Ing. Vladimíra Ďurecha ako zástupcov PS SR š.p.

ŠR na svojom zasadnutí dňa 14.4.2016 prijala nasledovné uznesenia a
opatrenia:
1/2016: ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH oviec na žiadosť chovateľov a vyradenie chovov
z registra chovov PK v zmysle bodu 3.1. tejto zápisnice.
Termín: do 30.6.2016

Zodpovedný: Ing.Július Šutý

2/2016: ŠR schvaľuje vykonať uznávacie konania v zmysle bodu 3.2. a) až g)
zápisnice. Predsedovia uznávacích komisií budú predsedom ŠR menovaní operatívne.
Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR

tejto

Zodpovední: Ing. Július Šutý
predsedovia uznávacích komisií

3/2016: ŠR schvaľuje vykonať vykonať zmeny v registri chovov PK a vystaviť nové dekréty
RCH, v zmysle žiadostí chovateľov, uvedené v bodu 3.2. h) a i) tejto zápisnice.
Termín: do 30.6.2016

Zodpovedný: Ing. Július Šutý

4/2016: ŠR ukladá zástupcom PSSR š.p. overiť plnenie predošlých uznesení ŠR o prideľovaní
priemerných plemenných hodnôt (podľa našich populácií) baranom z importu v zmysle
požiadavky Ing. Sándora uvedenej v bode 3.3. a) tejto zápisnice tak, aby pridelené plemenné
hodnoty boli uvedené vo výstupoch z PK (POP, bonitačné zostavy, pripúšťacie plány) a boli
zohľadňované pri výpočte PH u potomstva.
Termín: operatívne

Zodpovední: Ing. Kamil Šulko
Ing. Vladimír Ďurech

5/2016: Doplniť na web stránku ZCHOK plemenný štandard, chovný cieľ a bonitačný kľúč
plemena clun forrest a úpravu bonitačného kľúča plemena kašmírska koza.
Termín: operatívne

Zodpovední: Ing. Július Šutý
Ing. Slavomír Reľovský

5/2016: Vypracovať plemenný štandard, chovný cieľ a bonitačný kľúč pre plemeno alpínska
koza.
Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR

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

6/2016: Prekonzultovať so zástupcami PISR výsledok podnetu v zmysle uznesenia ŠR
č. 21/2015
Termín: operatívne

Zodpovedný: Ing. Slavomír Reľovský

7/2016: ŠR schvaľuje možnosť predvedenia plemenného capka na hodnotenie (nákupný trh
resp. v chove) v zmysle požiadavky chovateľa Farma NOE ( uvedené v bode 3.3. b) tejto
zápisnice) po uzávierke laktácie matky tak, aby v katalógu na hodnotenie bola uvedená
mlieková úžitkovosť matky. O tomto uznesení informovať chovateľa.
Termín: do 30.4.2015

Zodpovedný: Ing. Július Šutý

8/2016: ŠR poveruje Doc.RNDr. Milana Margetína, PhD. publikovať v časopise Chov oviec
a kôz výsledky vyhodnotenia prínosu zakladateľov nových genealogických línií baranov
plemien ZV a C.
Termín: do najbližšieho čísla časopisu

Zodpovedný: Doc.RNDr. Milan Margetín, PhD.

9/2016: Pri odosielaní zápisnice zo zasadnutia ŠR priložiť správy o činnosti chovateľských
klubov pri ZCHOK za r. 2015.
Termín: v texte

Zodpovedný: Ing. Július Šutý

10/2016: ŠR súhlasí s návrhom Ing. Kitza na uznanie zakladateľa novej línie baranov.
Rozhodnuté bude po posúdení barana na príslušnom nákupnom trhu. Ing. Kitz doručí
predsedovi ŠR najmenej 2 týždne pred konaním nákupného trhu podrobné informácie
o navrhovanom zakladateľovi novej línie.
Termín: v texte

Zodpovedný: Ing. Tomáš Kitz

Zasadnutie Rady plemenných kníh oviec a kôz pri Šľachtiteľskej rade
ZCHOK konané dňa dňa 16.6.2016 v priestoroch Farmy Kamenica.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia Rady PK
3. Prerokovanie problematiky syntetickej populácie „slovenská dojná ovca“ – realizácia
programu v celej populácii oviec na Slovensku
4. Aktuálne problémy pri zápise zvierat z importu do plemennej knihy
5. Rôzne
6. Záver
K bodu I:
Riaditeľ ZCHOK Ing. Reľovský privítal prítomných a odovzdal slovo predsedovi ŠR Ing.
Šutému, ktorý uviedol rokovanie k problematikám podľa programu zasadnutia.
K bodu II:
Kontrola plnenia opatrení:
1/15
Rada PK zamietla žiadosť chovateľa Pavla Tomka, Vyšná Pokoradz 80, 979 01 Rimavská
Sobota o zápis capa plemena BU (import z ČR) do PK bez POP vystaveného uznanou
chovateľskou organizáciou krajiny pôvodu
Opatrenie splnené
2/15
Osloviť chovateľov z ÚCH, chovajúcich krížence oviec na báze SDO, či majú záujem
o registráciu v PK a vstup do programu tvorby SDO
Termín: operatívne
Zodpovední: členovia Rady PK
Opatrenie pretrváva
K bodu III:
Hlavným bodom rokovania bola, vzhľadom na pokračujúcu druhú etapu tvorby syntetickej
populácie „slovenská dojná ovca(SDO)“, potreba uznania jestvujúcej populácie SDO
v šľachtiteľsko-experimentálnych chovoch za nové národné plemeno, ktoré by sa následne
používalo na zošľachťovanie širokej populácie oviec na Slovensku.
Členovia Rady PK sa zhodli na názore, že súčasne pri uznaní a rozšírení nového plemena je
nutná dôsledná ochrana genetických zdrojov našich už jestvujúcich národných plemien.

K bodu IV:
Členovia Rady PK boli informovaní o rokovaniach zástupcov ZCHOK s partnermi z Českej
republiky k danej problematike na medzinárodnej ovčiarskej konferencii v Seči.
K bodu V:
V bode rôzne neboli prednesené ďalšie návrhy a námety na rokovanie.
K bodu VI:
Predseda ŠR poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Rada PK prijala nasledovné uznesenia a opatrenia:
1/16:
Rada PK poveruje Ing. Reľovského podať návrh na Predstavenstvo ZCHOK, aby
prerokovalo zo zástupcami MPRV SR možnosť uznania syntetickej populácie „slovenská
dojná ovca“ za nové národné plemeno oviec.
Termín: operatívne

Zodpovedný: Ing. S. Reľovský

2/16:
Rada PK poveruje Doc. RNDr. Margetína, PhD. spracovaním hodnotiacej správy o priebehu
a stave realizácie projektu tvorby syntetickej populácie „slovenská dojná ovca“ ako podklad
pre začatie uznávacieho konania syntetickej populácie „slovenská dojná ovca“ za nové
národné plemeno oviec.
Termín: operatívne

Zodpovedný: Doc. RNDr. M. Margetín, PhD.

Druhé (riadne) zasadnutie Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK na Slovensku v
roku 2016 sa konalo dňa 9.11.2016 v zasadačke RVPS,
Skuteckého 19, Banská Bystrica.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Ing. Tomáš Kitz
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia ŠR.
Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
Rôzne.
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. Informoval o odvolaní Ing. Anny Machynovej z funkcie členky
ŠR na žiadosť jej zamestnávateľa, z dôvodu odchodu menovanej do dôchodku.

ŠR na svojom zasadnutí dňa 9.11.2016 prijala nasledovné uznesenia a
opatrenia:
11/2016: ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH, ŠECH oviec na žiadosť chovateľov
a vyradenie chovov z registra chovov PK v zmysle bodu 3.1. tejto zápisnice.
Termín: do 15.12.2016

Zodpovedný: Ing.Július Šutý

12/2016: ŠR schvaľuje vykonať uznávacích konaní v zmysle bodu 3.2.
Predsedovia uznávacích komisií budú predsedom ŠR menovaní operatívne.
Termín: do 10.12.2016

tejto zápisnice.

Zodpovední: Ing. Július Šutý
predsedovia uznávacích komisií

13/2016: ŠR schvaľuje vykonať zmeny v registri chovov PK a vystaviť nové dekréty RCH,
ŠECH na základe výsledkov uznávacích konaní.
Termín: do 15.12.2016

Zodpovedný: Ing. Július Šutý

14/2016: ŠR ukladá Ing. Reľovskému podať opakovaný podnet na prešetrenie konania v
zmysle 6/2016 podľa predchádzajúceho uznesenia č. 21/2015
Termín: operatívne

Zodpovedný: Ing. Slavomír Reľovský

15/2016: Vypracovať plemenný štandard, šľachtiteľský program, chovný cieľ a bonitačný
klúč pre plemená dorper a wallizerská koza.
Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR

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

16/2016: ŠR schvaľuje pre plemeno wallizerská koza používanie skratky (kód plemena)
"WK" a pre plemeno dorper "DP", ŠR poveruje Ing. Šulka a Ing. Ďurecha doplniť kód
plemien do zoznamu plemien v CEHZ.
Termín: do 15.12.2016

Zodpovední: Ing. Kamil Šulko
Ing. Vladimír Ďurech

17/2016 ŠR poveruje uverejniť metodiku prepočtu PH potomkov z importovaných baranov v
časopise ZCHOK a na internetovej stránke zväzu a poveruje Ing. Šulka ju následne
implementovať do programu PLIS PS SR, a. s.
Termín: operatívne

Zodpovední: Doc.RNDr. Milan Margetín, PhD.
Ing. Kamil Šulko

18/2016 ŠR nepovažuje zmenu zaraďovania baranov z výslednými triedami I. a II. do
plemenitby za opodstatnenú. Za informovanie členov VK týmto podnetom zodpovedný Ing.
Šutý.
Termín: v texte

Zodpovedný: Ing. Július Šutý

19/2016 ŠR schvaľuje návrh za zrušenie chovov, ktoré sú nečinné po dobu 3 rokov, ktorým
bude písomne doručená výzva o stanovisko, či majú záujem o udržanie štatútov chovov
a registráciu v registri chovov PK.
Termín: dlhodobé opatrenie

Zodpovedný: Ing. Július Šutý

20/2016 ŠR schvaľuje výber plemenného barana z chovu Agrourbár, s. r. o. Hrabušice za
zakladateľa novej genealogickej línie plemena ZV z názvom Hornád-16 (baran SK 2614674).
ŠR poveruje predsedu ŠR v spolupráci s Ing. Šulkom a Ing. Ďurechom vykonať uvedené
zmeny v databáze PK a plemenárskej evidencie, v programovom riešení pripúšťacích plánov
vyznačovať aj pôvodný názov línie (ako informatívny údaj).
ŠR poveruje Ing. Šutého stiahnutím s obehu a skartáciou pôvodne vydaného POP zakladateľa
novej línie a vystavením nového POP v zmysle vyššie uvedeného.
Termín: do 15.12.2016

Zodpovední: Ing. Július Šutý
Ing. Kamil Šulko
Ing. Vladimír Ďurech

21/2016 ŠR schvaľuje podmienečný zápis zvierat na základe žiadosti chovateľov Nofa, s.r.o a
PD Liptovské Revúce pri splnení podmienok zápisu zvierat do PK oddielov A3 u plemena ZV
a oddielu B3 u zvierat syntetickej populácie SDO po posúdení šľachtiteľom ZCHOK.
Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR

Zodpovední: Ing. Július Šutý
Ing. Slavomír Reľovský

22/2016 ŠR poveruje Ing. Šulka programovo zabezpečiť podmienečné zapísanie zvierat do
PK podľa uznesenia č. 21/2016.
Termín:do najbližšieho zasadnutia ŠR

Zodpovedný: Ing. Kamil Šulko

23/2016 ŠR poveruje Ing. Šulka iniciovať stretnutie zástupcov PSSR, š.p. so zástupcami
ZCHOK, NPPC, zástupcami chovateľov mliekových a kombinovaných plemien oviec z
dôvodu prerokovania zmeny metodiky výkonu KÚ a KMÚ plemenných oviec, prerokovanie
problematiky hodnotiaceho ukazovateľa „intenzita rastu“.
Termín: operatívne

Zodpovední: Ing. Kamil Šulko
Doc.RNDr. Milan Margetín, PhD.
Ing. Július Šutý

24/2016 ŠR schvaľuje uvádzať vo výstupoch v KÚ a PK informatívny údaj o využiteľnej
sušine mlieka u oviec a kôz.
Termín: operatívne

Zodpovedný: Ing. Kamil Šulko

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 2016 splnené.
Správu spracoval: Ing. Július Šutý, predseda ŠR pri ZCHOK

