ZVÄZ CHOVATEĽOV SLOVENSKÉHO STRAKATÉHO DOBYTKA-DRUŽSTVO

Sv. Michala 4, 93401 Levice
tel: 036-6299669

zchssd@simmental.sk
plemenna.kniha@simmental.sk

vydáva
Štatút
výberovej komisie / ďalej len VK/, pre chov hovädzieho dobytka
/plemeno slovenské strakaté, montbeliarde , braunvieh/,
ktorý vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/2018 z 8. júna
2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných
plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na
obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 652/2014,
smernice Rady 89/608/EHS a 90/425 EHS a zrušujú sa niektoré akty v oblasti plemenitby
zvierat a mení zákon č.194/1998 § 8 a § 9 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat.
Článok 1
Základné ustanovenie
1. Štatút výberovej komisie je jej základný dokument.
2. Výberová komisia pre chov hovädzieho dobytka (ďalej len VK) je výkonný orgán Zväzu
chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo (ďalej len ZCHSSD).
3. Výberovú komisiu zriaďuje a schvaľuje predstavenstvo ZCHSSD, ktoré menuje a
odvoláva predsedu a členov komisie a schvaľuje jej štatút.
4. Funkčné obdobie členov komisie trvá tri roky. Počet funkčných období ani členov VK nie
je obmedzený.
5. Pri výkone činnosti má komisia minimálne 3 členov. Členovia výberovej komisie sú
spravidla pracovníci z radu ZCHSSD, plemenárskej organizácie a vedecko-výskumnej
základne, pracovníci Štátnej veterinárnej správy a inseminačných spoločností.
Článok 2
Činnosť výberovej komisie
Činnosť výberovej komisie vyplýva Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/
2016/2018 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu
čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných
produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie EÚ č.
652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425 EHS a zrušujú sa niektoré akty v oblasti
plemenitby zvierat a zákona č.194/1998 § 8 a § 9 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych

zvierat.
VK navrhuje predstavenstvu ZCHSSD :
1. uznanie alebo zrušenie šľachtiteľského chovu hovädzieho dobytka, príslušného plemena
2. Vykonáva hodnotenie plemenníkov pri ich výbere do plemenitby,
a) Výberová komisia hodnotí všetkých plemenných býkov, ktorí spĺňajú kritériá
zapísania do plemenných kníh.
b) Hodnotenie sa vykonáva na trhu plemenných býkov, v odchovniach plemenných
býkov a v chovoch chovateľov.
c) Hodnotenie plemenníkov vykonáva najmenej trojčlenná komisia, pričom jej členom
musí byť zástupca ŠVS.
d) Výsledok hodnotenia plemenníkov vyhlasuje predseda komisie ihneď po ukončení
hodnotenia a je zaznamenaný na hodnotiacom hárku plemenníka.
e) Proti výsledku hodnotenia sa môže chovateľ odvolať, komisia vznesené námietky
posúdi a s konečnou platnosťou ihneď rozhodne.
Článok 3
Zvolávanie výberovej komisie
1. Výberovú komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby/ minimálne však 1 krát za rok/.
Ďalej sa zvoláva v prípade, že o to požiada viac ako jedna tretina jej členov.
2. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
3. Ak sa nemôže člen komisie z vážnych dôvodov zasadania alebo hodnotenia
plemenníkov zúčastniť, je povinný svoju neúčasť ospravedlniť predsedovi komisie. Svoje
pripomienky k prerokovávaným záležitostiam môže do zasadania zaslať písomne.
4. Predseda môže na zasadnutie výberovej komisie prizvať zástupcov iných organizácií,
prípadne iné osoby za účelom prednesenia odborných posudkov a informácií.
Článok 4
Práce výberovej komisie
1. Pôsobnosť a rozsah činnosti výberovej komisie vyplýva predovšetkým z ustanovenia
Článku 2 tohto štatútu.
2. Rokovanie výberovej komisie a je činnosť riadi predseda komisie alebo ním poverený
zástupca. Zo zasadnutia výberovej komisie sa robí zápis a prezenčná listina s podpismi
prítomných.
3. Rozhodnutie komisie je kolektívne, pri nerozhodnom počte hlasov rozhoduje hlas
predsedu.
4. Uznesenie výberovej komisie je záväzné pre všetkých členov výberovej komisie.
5. Výberová komisia podáva ministerstvu správu o svojej činnosti raz ročne a to do konca
prvého mesiaca nasledujúceho kalendárneho roka.

Článok 5
Ustanovenia spoločné a záverečné
1. Štatút je záväzný pre všetkých členov výberovej komisie. Zmeny a doplnky možno robiť

písomnou formou len so schválením predstavenstva ZCHSSD.
2. Ak bráni členovi výberovej komisie vo výkone funkcie zásadná prekážka trvalého rázu, je
povinný túto skutočnosť oznámiť neodkladne predsedovi výberovej komisie, ktorý
do 30 dní od oznámenia tejto skutočnosti podá ministerstvu návrh na jeho odvolanie
a súčasne v stanovenom termíne podá návrh na menovanie ďalšieho člena.
3. Námietky voči rozhodnutiam výberovej komisie v zmysle Článku 2. body 1. a 2. môže
chovateľ podať do 15 dní od hodnotenia, predstavenstvu ZCHSSD na adresu sídla
ZCHSSD, ktoré vznesené námietky posúdi a rozhodne s konečnou platnosťou do 30 dní
od podania odvolania.
4. Proti výsledku hodnotenia vykonaného hodnotiteľom sa môže chovateľ odvolať
predsedovi výberovej komisie, ktorý určí ďalší postup a výsledok oznámi chovateľovi
do 10 pracovných dní.

Vypracoval: Ing. Matúš Kohút
*Štatút VK je v súlade so šľachtiteľským programom a bol schválený na zasadnutí predstavenstva ZCHSSD dňa
6. decembra v Tvrdošíne, na základe zmeny, ktorá vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/
2016/2018 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných
plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi
a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425 EHS
a zrušujú sa niektoré akty v oblasti plemenitby zvierat a mení zákon č.194/1998 § 8 a § 9 o šľachtení a
plemenitbe hospodárskych zvierat.
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predseda predstavenstva
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