
SPRÁVA  ČINNOSTI ZO SZCH JOVICE 2012  

 
    Naša ZO minulý rok oslávila 3. rok fungovania. Počet členov v roku 2012 bol 29.V roku 2012 naša 

organizácia absolvovala viacerých búrz a výstav, ako doma tak aj zahraničí. Burzy sme navštívili v Nitre, 

v Košiciach a v Monory v Maďarsku. Absolvovali sme výstavy vo Veľkej Ide, v Revúcej, v Čerenčanoch pri 

Rimavskej Sobote, Joviciach, v Nitre, v Ivánke pri Nitre , v Štrbe, v zahraničí v Ózde, v Jászárokszálási ,v 

Egerszalόku a v Dabasi. Na tých to výstavách naši členovia dosiahli pekné výsledky. Okrem toho naša ZO 

sa usiluje usporiadať aj vlastnú burzu čo sa nám zatiaľ nedarí. 

  Naša činnosť v roku 2012 bola nasledovná: 

      1.Burzy-V našej ZO už 3. rok sme  sa pokúšali  usporiadať  burzu drobných zvierat. Napriek tomu , že 

u nás v širokom okolí takéto burzy nie sú, ľudia tieto burzy navštevovali  veľmi slabo. Návštevnosť  ani 

v letných mesiacoch nebola veľká. Do dnešného dňa sme mali 18 búrz. Bola  to dobrá príležitosť na 

stretnutie našich členov ZO a chovateľov zo širokého okolia. Žiaľ burzy sme museli zrušiť, no nevzdávame 

to  a v budúcnosti to ešte možno skúsime. 

    Naša ZO pravidelne navštevovala počas celého roka burzy v Monoru v Maďarsku ,v Košiciach  

a v Nitre. Do Monoru sme organizovali 3 zájazdy. Na týchto podujatiach sa zúčastnili vyše dvadsať 

chovateľov našej ZO ,ale aj chovatelia z okolia. V Nitre sme boli dvakrát kde sa zúčastnili siedmy 

chovatelia. Košickú burzu sme boli pozrieť traja. 

  Na týchto zájazdoch naši chovatelia mohli nájsť veľký výber  zvierat a získať nové zvieratá  na doplnenie 

svojich chovov a spoznať  iných chovateľov a pritom samozrejme aj predať niečo zo svojho chovu. 

            2.Výstavy-V tomto roku sa naši chovatelia sa zúčastnili na 10-ich výstavách, z toho  4-och 

v zahraničí, kde  naši chovatelia dosiahli pekné úspechy (VMZ Ivánka pri Nitre, Veľká Ida, OV Šrba, OV 

Čerenčany pri R.Soboty, MV Jovice, CV Nitra )   a v zahraničí(Felšotárkány, Hajdúszoboslo, Bátorterenye, 

Ozd).Okrem týchto výstav  sme absolvovali aj výstavy propagačné . Bolo ich štyri.(Revúca, Obecné dni 

Jovice, Deň Pastierov Krh.Dl.Lúka, Agrokomplex Nitra). 

     Samozrejme našou hlavnou výstavou bola tá naša, ktorá bola už tretí rok ,tradične s medzinárodnou 

účasťou,  vďaka naším priateľom z Maďarska.      

    Na našom výstave ZO SZCH Jovice sa zúčastnil z našich členov 12.Mali sme vystaviteľov  zo  Slovenska 

12(Revúca, Hranovnica, Čerenčany RS, Veľká Ida, Nová Bašta, Kružno, Vernár  ) ale aj   chovateľov  

z Maďarska 20( Ózd,Eger,Egerszalok,Jászárokszálás,Borsodszentgyorgy,Hort,Nemty,Tarnaméra,Pilis) .                                       

Počet vystavených zvierat: 390 kusov,(celkom 465 kusov vrátane nesúťažných). 

Králikov : 98 ks,      Holuby: 202 ks,    Hydiny: 90 ks 

 Naši chovatelia dosiahli nasledovné výsledky: 

ČC.: Bartók Blažej, Hutník Miroslav, Slíž Ladislav 1x, Krajlik Jozef 3x, Laciak Milan 2x,Mezei Vojtech 2x 

VV: Szánto Gyula 

     Chcem poďakovať Milanovi Laciakovi za vyhotovenie diplomov, ktoré dostali úspešný vystavovatelia. 

Taktiež mu patrí poďakovanie za vyhotovenie pamiatkového predmetu pre pána poslanca NR SR Žolta 

Simona (bývalý minister poľnohospodárstva) ktorí  navštívil našu výstavu. Ďalej chcem poďakovať 

Ladislavovi  Slížovi za dobrý guláš a všetkým naším členom ktorí pomáhali pri realizácií našej výstavy, 

dúfam úspešnej.  

      

  



    

Súťaž -  CHOVATEĽ  ROKA  putovný pohár 

  Už tradične III. rok  vyhodnocujeme v našej ZO  súťaž   CHOVATEĽ  ROKA.  Tento rok súťaž prebiehala 

podľa kritérií, ktoré určil OV v Poprade. Hodnotené boli  výstavy od 1.1.2012 do 31.12.2012. 

      Výsledky dosiahnuté naším  chovateľmi sú nasledovné: 

 Ladislav Slíž:       ČC  -  4 x    

Milan Laciak:       ČC  -  3 x 

    VV  -  1 X 

Jozef Krajlik:        ČC  -  13 x 

               VV  -  4 x 

Vojtech Mezei:   ČC  -  3 x 

Jozef Gábriš:        ČC  -  3 x 

    VV  -  1 x 

Miroslav Hutník: ČC  -  1 x 

Gyula Szánto  :     VV  -  6 x 

Blažej Bartók  :     ČC  -  1x 

 

    V bodovacej súťaži výsledky sú nasledovné: 

I. miesto :            Jozef Krajlik        555 bodov 

II.miesto :            Szánto Gyula      249 bodov 

III.miesto :           Milan Laciak       132 bodov 

IV. miesto:           Jozef Gábriš        111 bodov 

V. miesto:            Vojtech Mezei      97 bodov 

 

Štatistika:         vystavované zvieratá  spolu          525 ks 

                           počet výstav                                       10 ks  (+  4 propagačné) 

                           počet vystavovateľov                        12 ks 

 cena   VV                                             12 ks 

                            cena   ČC                                             28 ks  

Ocenenia:  

V tomto roku  v našej  ZO oslavujú významné životné jubilea dvaja dlhoročný chovatelia. 

     60 rokov    Emil Albert 

     70 rokov    Blažej Bartók 

V mene OV Poprad im Ďakovný list odovzdal  predseda OV Poprad Michal Pavela. 

Všetci  im želáme veľa zdravia , šťastia a veľa chovateľských úspechov! 

    Ďalej chcem poďakovať Atilovi Dudášovi za peknú prácu na realizácií našej vebovej stránky, ktorá  

úspešne prezentuje našu prácu už druhý rok. 

 

 

                                                                                                 ............................................................. 

V Joviciach , 10.02.2013                                                          Predseda ZO Jovice  Jozef Krajlik 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


