Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava
Zápisnica č.1/2014
zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 1. marca 2014 v Bratislave.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Adamec, Haspra, Líška, Rada, Šípoš, Tomašov,
Ospravedlnení: Ing. Homolová, Ing. Drahovský, Lesňak
Overovatelia zápisnice: Adamec, Tomašov
1. Otvorenie
Predseda komisie pán Dušan Rada privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Komisia si uctila
pamiatku zosnulej tajomníčky komisie RNDr. Viery Nipčovej minútou ticha.
Predseda dal odsúhlasiť pripravený program rokovania komisie, ktorý prítomní jednohlasne
odsúhlasili s výmenou poradia bodov 3. Príprava celoslovenského aktívu ÚOK a 4. Rôzne.
Uznesenie č. 1/1/2014 - ÚOK schválila za overovateľov zápisnice p. Adamec, p. Tomašov.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/4/2013 - 10/4/2013 – splnené
Uznesenie č. 11/4/2013 – trvá
Uznesenie č. 12/4/2013 – trvá
Uznesenie č. 2/1/2014 - ÚOK berie kontrolu plnenia uznesení na vedomie.
3. Rôzne
3.1 Správy z výskumných, regeneračných, plemenných a kmeňových chovov.
ÚOK sa zaoberala všetkými doručenými správami z chovov k dnešnému dňu, ktoré boli
riadne prečítané a diskutované. Ku sťažnosti p. Paliska, obsiahnutej v správe o chove
Zoborského králika, na nesprávne ohodnotenie zvierat na CVZ v Nitre p. Tomašovom,
komisia po diskusií a konfrontácii uvádza, že ocenenie zvierat bolo zodpovedajúce ich
vtedajšiemu stavu a kvalite. Žiadne zviera menovaného chovateľa nedostalo vylúčenie, ako
uvádza v liste, ale jeden králik bol neklasifikovaný, tak ako je uvedené v katalógu z výstavy.
Oceňovací lístok má k dispozícii chovateľ.
Uznesenie č. 3/1/2014 - ÚOK berie správy z chovov na vedomie.
Uznesenie č. 4/1/2014 - ÚOK zašle p. Paliskovi list s výsledkom šetrenia predmetnej
sťažnosti.
3.2 Žiadosti na uznanie výskumných a regeneračných chovov
ÚOK sa zaoberala žiadosťami o výskumné chovy plemena Šarišský obrovitý žiadateľov: G.
Čigaš, J. Habánik, Ing. M. Macko a regeneračný chov plemena Slovenský pastelový rex
žiadateľa Š. Adamca.
Komisia konštatovala zvýšenie kvality v prílohe zaslaného štandardu plemena Šarišský
obrovitý vypracovaného p. Ing. Mackom, čo považuje za pozitívum. Odporúčania
a požiadavky komisie ohľadom štandardu plemena budú písomne spracované a zaslané p.
Mackovi.
Všetky žiadosti boli komisiou preskúmané každá individuálne a ÚOK ich postupne
schvaľovala v znení nasledovných uznesení.
Uznesenie č. 5/1/2014 – ÚOK schvaľuje výskumný chov plemena Šarišský obrovitý modrý
a čierny, modrooký Ing. M. Mackovi. Za garanta chovu určuje p. A. Mitru.
Uznesenie č. 6/1/2014 – ÚOK schvaľuje výskumný chov plemena Šarišský obrovitý čierny,
modrooký p. J. Habánikovi. Za garanta chovu určuje p. J. Stoklasu.

Uznesenie č. 7/1/2014 – ÚOK schvaľuje výskumný chov plemena Šarišský obrovitý p. G.
Čigašovi. Za garanta chovu určuje p. I. Adama.
Uznesenie č. 8/1/2014 – ÚOK schvaľuje regeneračný chov plemena Slovenský pastelový rex
p. Š. Adamcovi. Za garanta chovu určuje p. Ing. M. Supuku.

3.3 Návrh na udelenie zväzového vyznamenania
Komisia sa zaoberala návrhmi na udelenie zväzových vyznamenaní navrhovateľa Klubu
Viedenských králikov pre p. M. Hudáka, p. L. Adama a p. V. Šebestu. Komisia vzala tieto
návrhy na vedomie.
Uznesenie č. 9/1/2014 – ÚOK berie návrhy na udelenie zväzových vyznamenaní
navrhovateľa Klubu Viedenských králikov na vedomie a dáva na ďalšie prerokovanie
predsedníctvu RR.
3.4. Správy z výročných schôdzí chovateľských klubov
ÚOK prerokovala doručené zápisnice a správy z výročných schôdzí chovateľských klubov
králikov. Komisia považuje za potrebné upozorniť kluby na povinnosť zasielať zápisnice
z výročných schôdzí v stanovenom termíne. Možno konštatovať, že túto povinnosť niektoré
kluby nedodržiavajú. Klub, ktorý nedoručí zápisnicu z výročnej členskej schôdze, nebude
mať právo hlasovania na Celoslovenskom aktíve ÚOK.
Uznesenie č. 10/1/2014 – ÚOK upozorní kluby na povinnosť zasielania zápisníc a správ
písomne. Ihneď.
3.4. Správy klubových a oblastných registrátorov
ÚOK prerokovala doručené správy klubových a oblastných registrátorov králikov. Komisia
považuje za potrebné upozorniť chovateľské kluby a oblastné výbory na povinnosť zasielať
správy z registrácie zvierat v stanovenom termíne. Možno konštatovať, že túto povinnosť
niektoré kluby a oblastné výbory nedodržiavajú.
Uznesenie č. 11/1/2014 – ÚOK upozorní kluby a oblastné výbory na povinnosť zasielania
správ z registrácie králikov. Zároveň stanovuje termín na dodanie registrácií do 14.3.2014 na
adresu ústredného registrátora p. Haspru.
3.5 Návrh na zmenu Stanov SZCH
ÚOK prerokovala doručený návrh na zmenu stanov od p. Adamca v znení: aby členovia
predsedníctva RR – zástupcovia odborností – mali schválených náhradníkov, ktorí by
v prípade, že by sa člen predsedníctva nemohol zasadania zúčastniť, aby ho tento zástupca
mohol zastúpiť – s jeho plnými právomocami.
Uznesenie č. 12/1/2014 – ÚOK odporúča tento návrh predložiť komisii pre stanovy SZCH
k prerokovaniu a predložiť na XI. Zjazde SZCH.
3.6 Štandard plemena Slovenský pastelový králik
ÚOK prerokovala a ocenila uznanie nového plemena Slovenský pastelový králik. Komisia si
je vedomá možnosti, že nemusí byť vzhľadom na včasné termíny konania výstav všeobecne
dostupný štandard plemena, aby posudzovatelia mohli na výstavách ktoré budú v blízke
budúcnosti posudzovať toto plemeno. UOK preto bude od šľachtiteľa žiadať spracovaný
štandard a tento následne zverejní na internetovej stránke SZCH, aby toto plemeno bolo aj
touto formou prezentované chovateľskej verejnosti.
Uznesenie č. 13/1/2014 – ÚOK vyžiada od šľachtiteľa spracovaný štandard plemena
Slovenský pastelový králik a tento následne zverejní na internetovej stránke SZCH.

3.6 Sťažnosť na posúdenie králikov na XVI. CVZ v Nitre - p. Maňo
ÚOK prerokovala sťažnosť p. Maňa na nesprávne posúdenie ním vystavených zvierat
a nesprávne sčítanie bodov na oceňovacom lístku. Následne p. Líška, ktorý zvieratá hodnotil
uznal pochybenie pri sčítaní bodov a ospravedlnil sa za sčítaciu chybu. Avšak k samotnému
posúdeniu zvierat potvrdil svoje stanovisko. Komisia prešetrila predmetnú sťažnosť a odpovie
písomne p. Maňovi.
Uznesenie č. 14/1/2014 – ÚOK zašle p. Maňovi list s výsledkom šetrenia predmetnej
sťažnosti.
4. Príprava Celoslovenského aktívu ÚOK králikov, kožušinových zvierat a drobných
hlodavcov.
ÚOK prerokovala podrobnosti konania Celoslovenského aktívu komisie. Aktív sa bude konať
dňa 5. 4. 2014 o 9:00 v Alekšinciach v kultúrnom dome. Komisia pošle písomnú informáciu
o konaní aktívu na všetky OV SZCH, chovateľské kluby a posudzovateľom králikov.
Uzávierka prihlášok na kandidátov za členov ÚOK a nahlásenia delegátov na Celoslovenský
aktív ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov sa stanovuje na 15.
3. 2014. Na internetovej stránke SZCH v sekcii Králiky sa zverejní volebný poriadok a tlačivo
na návrh kandidáta za člena ÚOK.
Uznesenie č. 15/1/2014 – ÚOK Uzávierka prihlášok na kandidátov za členov ÚOK sa
stanovuje na 15. 3. 2014.
Uznesenie č. 16/1/2014 – ÚOK zverejní na internetovej stránke SZCH volebný poriadok
a tlačivo na návrh kandidáta za člena ÚOK
Uznesenie č. 17/1/2014 – ÚOK Uzávierka nahlásenia delegátov na Celoslovenský aktív sa
stanovuje na 15. 3. 2014.

Zapísal: Mag. art. Matej Kozub
1. 3. 2014

