
SPRÁVA  ČINNOSTI ZO SZCH JOVICE 2014  

 
Naša ZO minulý rok oslávila 5. rok fungovania. Počet  členov v roku 2014 bolo 44. V roku 2014 

naša organizácia sa zúčastnila viacerých búrz a výstav, ako doma tak aj v zahraničí. Burzy sme navštívili 

v Nitre, v Košiciach a v Monori  v Maďarsku. Absolvovali sme výstavy vo Veľkej Ide, v Revúcej,                    

v Čerenčanoch pri Rimavskej Sobote, v Spiskej Belej, v Joviciach, v Nitre,   v zahraničí v Ózde (H),               

v Jászárokszálási  (H),  v Egerszalόku (H), v Szíkszó (H) a Margitha v Rumunsku. Na týchto výstavách naši 

členovia dosiahli pekné výsledky.  

  Naša činnosť v roku 2014 bola nasledovná: 

1.Burzy: 

    Naša ZO pravidelne navštevovala počas celého roka burzy v Monori v Maďarsku ,v Košiciach  a v Nitre. 

Do Monoru sme organizovali 2 zájazdy. Na týchto podujatiach sa zúčastnilo dvanádť chovateľov našej ZO 

,ale aj chovatelia z okolia. V Nitre sme boli tiež dva  krát kde sa zúčastnili siedmy chovatelia. Košickú 

burzu sme boli pozrieť raz.  Na týchto zájazdoch naši chovatelia mohli nájsť veľký výber  zvierat a získať 

nové zvieratá  na doplnenie svojich chovov , spoznať  nových chovateľov a pritom samozrejme aj predať 

niečo zo svojho chovu. 

2.Výstavy: 

 V tomto roku sa naši chovatelia zúčastnili na 10-ich výstavách, z toho  5-ých v zahraničí, kde  naši 

chovatelia dosiahli pekné úspechy (Veľká Ida, Jovice, OV Čerenčany pri R. Soboty, Spišská Belá, CV Nitra )   

a v zahraničí(Egerszalόk, Szíkszό, Jászárokszálás, Ózd, Margitha).Okrem týchto výstav  sme absolvovali aj 

výstavy propagačné . Bolo ich štyri(Obecné dni Jovice, Banícke múzeum Rožňava, Obecné dni Poloma, 

Ovčiarske dni Brzotín). 

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

účasťou,  vďaka naším priateľom z Maďarska. 

 Na našej výstave ZO SZCH Jovice sa zúčastnilo 19 našich členov. Mali sme 18 vystaviteľov  zo  

Slovenska (Revúca,  Čerenčany RS, Veľká Ida, Nová Bašta,) ale aj   21 chovateľov  z Maďarska 

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

Počet vystavených zvierat: 482kusov.( celkom 598 ks) 

Králikov : 115 ks,      Holuby: 282 ks,    Hydiny: 95 ks 

 Naši chovatelia dosiahli nasledovné výsledky: 

ČC.:  Laciak Milan ,Szántό Gyula , Krajlik Jozef 

VV:  Hutník Miroslav, Ladislav Slíž 

Ceny odovzdávali predseda tajomník OV Poprad Ing. Eduard Šelleng,  predseda  ZO Jovice Jozef Krajlik. 

Boli udelené  3 hlavné ceny a 20 čestných cien. Každý vystavovateľ krotí nebol ocenený dostal pamätnú 

medailu a pamätný list. 

Chcem poďakovať  Miroslavovi  Manderlíkovi  a Tiborovi Imremu za sponzorstvo a všetkým naším 

členom ktorí pomáhali pri realizácií našej výstavy, dúfam úspešnej.  

3.Stretnutie chovateľov :  

Už sa stáva tradíciou, že kluby  organizujú v lete stretnutie  chovateľov, kde sa stretávajú 

členovia jednotlivých „sesterských“ organizácii.  V roku 2014 naša organizácia organizovala už  III. letné 

stretnutie. Boli tu prítomný okrem    našich chovateľov  hostia  z Egru , z Jászárokszálásu, z Ózdu, z 

Čerenčan, z  R. Soboty a z V. Idy .Stretnutie sme organizovali  v rámci Remeselníckych dní v Krh. Dl. Lúke  



v peknom prostredí , v ktorom sa naši hostia cítili veľmi dobre. V roku 2014 naši členovia absolvovali 

podobné stretnutie v Egerszalόku a v Jászárokszálásu . 

   Súťaž:  

 CHOVATEĽ  ROKA  putovný pohár 

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

prebiehala podľa kritérií, ktoré určil OV v Poprade. Hodnotené boli  výstavy od 1.1.2014 do 31.12.2014. 

      Výsledky dosiahnuté naším  chovateľmi sú nasledovné: 

 Ladislav Slíž:       VV -  1 x    

Milan Laciak:       ČC  -  3 x 

    VV  -  1 x 

Jozef Krajlik:        ČC  -  16 x 

               VV  -  3 x 

Vojtech Mezei:   ČC  -  4 x 

                               VV – 1 x 

Jozef Gábriš:        ČC  -  1 x 

                               VV -   1 x 

Miroslav Hutník: VV  -  1 x 

Gyula Szánto  :    VV  -  6 x 

                               ČC  - 1 x 

Fakla Daniel     :   ČC  -  1x 

                               VV -  3 x 

                     Šampion  -  1x 

Mandelík Miroslav: ČC  -  2  x 

                                    VV -   1 x 

Balta Július :          ČC – 1 x 

Imre Tibor :           ČC – 2 x 

Mikó Erika :           VV – 1 x 

Valcsák Zoltán :    VV – 1 x 

 

    V bodovacej súťaži výsledky sú nasledovné: 

  I. miesto :           Jozef Krajlik         469 bodov 

 II. miesto :           Szánto Gyula       193 bodov 

III. miesto :           Fakla Daniel        141 bodov 

 IV. miesto:           Gábriš Jozef        128 bodov 

 V. miesto:            Mandelík Miroslav      91 bodov 

 

Štatistika:         vystavované zvieratá  spolu          571 ks 

                           počet výstav                                       10 ks  (+  4 propagačné) 

                           počet vystavovateľov                        19 ks 

 cena   VV                                             19 ks 

                            cena   ČC                                             31 ks  

                            Šampion                                                1 ks 



 

Ocenenia:  

V roku 2014  v našej  ZO oslavovali významné životné jubilea piati dlhoročný chovatelia. 

     60 rokov    Balta Julius  

     50 rokov     Slíž Ladislav 

     40 rokov     Dudáš Attila 

     40 rokov     Helcman  Štefan 

     40 rokov     Csinos Tamás 

Ďakovný list v mene OV Poprad im odovzdal  predseda ZO. 

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

V rámci súťaže  Najlepší chovateľ OV Poprad 2013 získal  I. miesto  a putovný pohár  Jozef Krajlik , III. 

miesto Szántό Gyula.  

    Ďalej chcem poďakovať  Attilovi Dudásovi za peknú prácu na realizácií našej vebovej stránky, ktorá  

úspešne prezentuje našu prácu už tretí rok. Stránka už má okolo 52 000 návštevníkov  z 16 krajín, ako 

USA , Kanada , V.Británia, Brazília, atď. 

      

   

 

 

 

                                                                                                                Krajlik 

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

V Joviciach , 1.02.2015                                                         Predseda ZO Jovice  Jozef Krajlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


