
SPRÁVA  ČINNOSTI ZO SZCH JOVICE 2013  

 
    Naša ZO minulý rok oslávila 4. rok fungovania. Počet členov v roku 2013 bol 38.V roku 2013 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 Košíciach ,  v zahraničí v Ózde, v Jászárokszálási ,v Egerszalόku a 

Hajdúszoboszlo. Na tých to výstavách naši členovia dosiahli pekné výsledky.  

  Naša činnosť v roku 2013 bola nasledovná: 

      1.Burzy-. Žiaľ burzy v roku 2012 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 tri krát kde sa zúčastnili siedmy 

chovatelia. Košickú burzu sme boli pozrieť dva krát. 

  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 9-ich výstavách, z toho  4-och 

v zahraničí, kde  naši chovatelia dosiahli pekné úspechy (VMZ  Košice, Veľká Ida, OV  Jovice, OV 

Čerenčany pri R.Soboty,  CV Nitra )   a v zahraničí(Egerszalόk, Hajdúszoboslό, Jászárokszálás, Ózd).Okrem 

týchto výstav  sme absolvovali aj výstavy propagačné . Bolo ich päť (Mestské dni Revúca, Obecné dni 

Jovice, Remeselnícke trhy Rožňava, Obecné dni Silica, Ovčiarske dni Brzotín). 

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

účasťou,  vďaka naším priateľom z Maďarska. Na našu veľkú radosť tento rok  OV Poprad nám umožnil 

usporiadať  v rámci našej výstavy   aj oblastnú výstavu. Táto výstava bola v hystorii našej ZO najvätšia 

a dúfam aj úspešná. 

    Na našom výstave ZO SZCH Jovice sa zúčastnil z našich členov 18.Mali sme vystaviteľov  zo  Slovenska 

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

z Maďarska 25( Ózd,Eger,Egerszalok,Jászárokszálás,Borsodszentgyorgy,Hort,Nemty,Tarnaméra,Pilis) .   

Na otvorení  výstavy  bol prítomný predseda OV Michal Pavela a predseda  MGKSZ  Antal Uhrner. 

Počet vystavených zvierat: 606 kusov. 

Králikov : 164 ks,      Holuby: 318 ks,    Hydiny: 124 ks 

 Naši chovatelia dosiahli nasledovné výsledky: 

ČC.:  Hutník Miroslav,  Laciak Milan ,Szántό Gyula ,  

VV:  Krajlik Jozef 

Ceny odovzdávaly predseda OV Poprad Michal Pavela, tajomník OV Poprad Ing. Eduard Šeleng,  

predseda  ZO Jovice Jozef Krajlik. Boli udelené  4 hlavné ceny a 27 čestných cien. Každý vystavovateľ 

krotí nebol ocenený dostal pamätnú medajlu a pamätný list. 

     Chcem poďakovať Milanovi Laciakovi za vyhotovenie pekných trofei  , medajlí a diplomov, ktoré 

dostali úspešný vystavovatelia. Taktiež mu patrí poďakovanie za vyhotovenie pamiatkového predmetu 

pre pána predsedu maďarského zväzu chovateľov  Antala Uhrnera,  ktorí  navštívil našu výstavu. Ďalej 

chcem poďakovať  Miroslavovi  Manderlíkovi  a Tiborovi  Szarkovi za sponzorstvo a všetkým naším 

členom ktorí pomáhali pri realizácií našej výstavy, dúfam úspešnej.  



3.Stretnutie chovateľov : Už sa stáva tradíciu že kluby  organizujú v lete stretnutie  chovateťov, kde sa 

stretávajú členovia jednotivých „sesterských“ organizácii. Vroku 2013 naša organizácia organizovala už  

II. letné stretnutie. Tu boli prítomný okrem    naších chovateľov  hostia  z Egru , z Jászárokszálásu, z Ózdu, 

z Čerenčan, Popradu , z Revúcej,z R. Soboty a z V.Idy .Stretnutie sme organizovali  vo veľkej sále 

kultúrneho domu  v peknom prostredí , v korom sa 75 pozvaných hostí asi 30 členov ZO Jovice cítili veľmi 

dobre. V roku 2013 naši členovia absolvovali podobné stretnutie v Egerszalόku, kde sme sa cítili veľmi 

dobre. Pozvanie do Jászárokszálásu sme priať  nemohli, lebo sme mali vtom termíne  propagačnú 

výstavu v Joviciach.  

  

    

Súťaž -  CHOVATEĽ  ROKA  putovný pohár 

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

podľa kritérií, ktoré určil OV v Poprade. Hodnotené boli  výstavy od 1.1.2013 do 31.12.2013. 

      Výsledky dosiahnuté naším  chovateľmi sú nasledovné: 

 Ladislav Slíž:       ČC  -  2 x 

                               VV -  3 x    

Milan Laciak:       ČC  -  5 x 

    VV  -  1 X 

                              Šampion  - 1 x 

Jozef Krajlik:        ČC  -  15 x 

               VV  -  4 x 

Vojtech Mezei:   ČC  -  3 x 

                               VV – 1 x 

Jozef Gábriš:        ČC  -  2 x 

Miroslav Hutník: ČC  -  1 x 

Gyula Szánto  :     VV  -  8 x 

                                ČC  - 2 x 

Nehéz Štefan  :     ČC  -  1x 

Fakla Daniel     :    ČC  -  2x  

 

    V bodovacej súťaži výsledky sú nasledovné: 

I. miesto :            Jozef Krajlik        557 bodov 

II.miesto :            Szánto Gyula      245 bodov 

III.miesto :           Milan Laciak       185 bodov 

IV. miesto:          Slíž Ladislav          97 bodov 

V. miesto:            Fakla Daniel        83 bodov 

 

Štatistika:         vystavované zvieratá  spolu          447 ks 

                           počet výstav                                       10 ks  (+  5 propagačné) 

                           počet vystavovateľov                        18 ks 

 cena   VV                                             17 ks 

                            cena   ČC                                             33 ks  



Ocenenia:  

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

     60 rokov    Vojtech  Mezei 

     60 rokov     Ing. Julius  Dobos 

V mene OV Poprad im Ďakovný list odovzdal  predseda ZO. 

Ďalej RR SZCH Bratislava im udelil  vyznamenanie Čestný odznak. Minulí rok  dostali vyznamenanie od 

RR SZCH Bratislava  Bronzovú plaketu Jozef Krajlik a Blažej Bartόk a Čestný odznak Emil Albert. 

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

V rámci súťaže  Najlepší chovateľ OV Poprad získal  I. miesto  a putovný pohár  Jozef Krajlik , III. miesto 

Szántό Gyula.  

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

úspešne prezentuje našu prácu už tretí rok. Stránka už má okolo 33 000 návštevníkov  z 14 krajín, ako 

USA , Kanada , V.Británia, Ukrajina, atd. 

 

 

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

V Joviciach , 10.02.2013                                                          Predseda ZO Jovice  Jozef Krajlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


