SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZCH V NÁMESTOVE ZA ROK 2018
Vážení priatelia, dovoľte mi privítať Vás na dnešnej výročnej schôdzi v mene celého
výboru základnej organizácie. V úvode Vám chcem všetkým popriať, veľa zdravia, šťastia,
rodinnej pohody a hlavne veľa zdaru v chovateľskom úsilí v roku 2019.
Teraz by som Vám v stručnosti pripomenul, čo sa za uplynulý rok v našej základnej
organizácii udialo.
Na výročnej schôdzi boli opakovane na ďalšie 4 roky zvolení členovia výboru predseda
Glonek Jozef, tajomník Spuchlák Pavol, pokladník Pindiak Jozef, členovia Balušík Peter
a Gnidiak Miroslav. Do kontrolnej komisie boli zvolení Hrkeľ Roman a Tatarčiak Igor.
V pláne hlavných úloh sme si schválili usporiadať propagačnú výstavu zvierat počas dňa
sv. Huberta 4.8.2018 a Oblastnú výstavu zvierat v dňoch 22.-23.9. 2018.
Propagačnú výstavu sa podarilo pripraviť s vysokou účasťou a nasadením skoro všetkých
členov. Za čo by som chcel všetkým veľmi pekne poďakovať, priateľovi Pavlovi Krúpovi, ktorý
poskytol zadarmo mäso na guľáš. Nenaplnila však predpokladané očakávania vysokého príjmu
z vysokej návštevnosti počas dňa sv. Huberta. Množstvo ľudí obišlo areál s vystavenými
zvieratami len z diaľky. Príjem zo vstupného nedosiahol ani náklady spojené s prípravou.
Oblastnú výstavu sme usporiadali v dňoch 21-23.septembra 2018. Vystavenej hydiny
bolo celkovo 124 ks v 56 voliérach. Vystavené boli druhovo veľmi pestré a zaujímavé plemená
hydiny.. Králikov bolo vystavených 147 ks, čo bolo asi najviac v histórii našich oblastných
výstav v rámci Oravy. Museli sme použiť všetky dostupné klietky, aj niektoré staršie, ktoré bolo
treba narýchlo opraviť do použiteľného stavu. Pri holuboch to bolo opačne - z histórie bolo
vystavených najmenej - 47ks. Počasie nám už po niekoľko rokov nevychádza, ako by sme si
želali, čo súvisí s potrebou vynaloženia veľkého úsilia, najmä počas posudzovania. Ďakujem
Igorovi Tatarčiakovi, za poskytnutie učňov pri prenášaní klietok. Veľké poďakovanie patrí aj
Jánovi Pačíkovi s manželkou za poskytnuté občerstvenie a stravu počas celej výstavy. Veľmi
pekne ďakujem všetkým Vám, čo Ste prispeli akýmkoľvek spôsobom: či už pri stavaní klietok,
posudzovaní zvierat, strážení, garantom, pri vstupnom, rozoberaní po ukončení výstavy. Len
vďaka Vám sa opäť podarilo výstavu úspešne zvládnuť.
Na národnej výstave v Nitre, vystavili štyria členovia 12 králikov a 12 kusov hrabavej
hydiny: Miroslav Tisoň králiky Viedenské divokosfarbené, Vladislav Ďurdina ml. králiky
zdrobnelé barany divokomodré, Jozef Pindiak Hempšírky zlatohnedé, Spuchlák Pavol malé
Wyandotky biele a malé wyandotky striebornosfarbené vlnité. V mene celej ZO by som im
chcel poďakovať za prezentáciu našej ZO na celoštátnej úrovni.

Vedenie našej základnej organizácie 24. novembra 2018 usporiadalo zájazd na spomínanú
národnú výstavu zvierat. Zájazdu sa zúčastnilo veľmi málo a to len 25 osôb, z toho 10 platiacich
mimo našej organizácie. Všetci členovia podieľajúci sa na usporiadaní oblastnej výstavy sa
mohli zúčastniť vrátane jedného rodinného člena zadarmo, využili to len ôsmi členovia. Cena za
zájazdu bola celkovo 340 Euro, z našich peňazí sme uhradili 260 Euro. Do budúcna by bolo
dobré prehodnotiť podmienky za akých budeme organizovať zájazd. Určite by sa dali tieto
peniaze využiť účelnejšie napr. na obnovu výstavných klietok a podobne.
V závere roka prebehlo uznávanie chovov hydiny. Po nezáujme z predošlých rokov bolo v našej
ZO na rok 2019 uznaných 14 rozmnožovacích chovov: Jozef Pindiak - Hempšírky zlatohnedé,
Pikoš Ján - Oravky žltohnedé, zdrobnelé Velsumky hrdzavojarabičie, Balušík Peter - zdrobnelé
Velsumky hrdzavojarabičie, Spuchlák Pavol zdrobnelé Wyandotky biele a striebornosfarbené
vlnité, ing Pavol Krupa - Hempšírky zlatohnedé, Vlašky striebornosfarbené, zdrobnelé Vlašky
striebornosfarbené, farborodé, modrozlaté, izabelové, ďalej kačice Ruánske divokosfarbené
a divoko-modrosfarbené. Aj toto je určitá forma prezentácia činnosti aj našich chovateľov na
celoštátnej úrovni. Za čo im chcem aj poďakovať a zapriať veľa zdaru a úspechov
v zušľachťovaní ich zvierat.
Darilo sa aj v chove králikov, v uplynulom roku naši členovia otetovali najviac králikov zo
všetkých ZO v oblasti ORAVA. Registrovali sme králiky Burgundské, Nitrianske, Viedenské
biele, Viedenské divoskosfarbené, francúzske barany biele a divokosfarbené, zdrobnelé
francúzske barany biele, divokosfarbené, čierne, modrodivokosfarbené, České strakoše čierne a
modré, Kunie veľké králiky, Veľké svetlé králiky, Kalifornské králiky, Nemecké obrovité
strakoše, Moravské modré králiky, Liptovských lyskov.
Čo sa týka členskej základne, za rok 2018 boli odvedene poplatky za .... dospelých a ....
mladých chovateľov. Niektorým dlhodobo neaktívnym členom, sme ukončili členstvo.
V priebehu roku prejavil záujem o členstvo 1 dospelý.
Týmto by som ukončil výpočet udalosti za uplynulý rok, k dosiahnutým úspechom všetkým
blahoželám. Z toho, čo sa Vám nepodarilo splniť prajem, aby sa podarilo dosiahnuť už tento
rok.
Ďakujem za pozornosť.

