
Úplné znenie štatútu 
 

 
 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Názov záujmovej jednotky: Sekcia chovateľov kôz 

Skrátene: SCHK 

2. Sídlo záujmovej jednotky: Skuteckého 19, 97401 , Banská Bystrica, 

3. SCHK je súčasťou organizačnej štruktúry Zväzu chovateľov oviec a kôz na 

Slovensku – družstvo ( ďalej ZCHOK)  

 

Článok II. 

Poslanie a ciele SCHK 

 

Hlavným poslaním SCHK je podpora všeobecne prospešných aktivít v chove kôz všetkých 

plemien. Pre dosiahnutie svojho poslania bude SCHK plniť najmä tieto ciele: 

 

a) podpora výskumu, vývoja a vedeckej činnosti v chovoch kôz 

b) poskytovanie vzdelávania, poradenstva, vedecko-technických a  informačných služieb 

pre chovateľov kôz 

c) zavádzanie nových poznatkov a technológii najmä v oblasti výživy reprodukcie  

a zdravotnej starostlivosti do chovov kôz 

d) rozvoj a skvalitnenie chovov kôz na Slovensku a zvýšenie počtov čistokrvne 

chovaných zvierat, zabezpečenie výkonu kontroly úžitkovosti  

v súlade so súčasnými potrebami pri chove a šľachtení kôz 

e) pomoc pri zakladaní nových chovov kôz, pri zabezpečovaní a nákupe      plemenného 

materiálu z domácich i zahraničných chovov 

d) pomoc pri spracovaní a odbyte produktov a zvierat 

e) prenos a tlmočenie požiadaviek chovateľov na vyššie štruktúry družstva 

 

 

 

Článok III. 

Predmet činnosti SCHK 

 

SCHK bude svoje ciele dosahovať uskutočňovaním najmä týchto činností: 

 

a) príprava, riadenie a realizácia projektov a úloh medzinárodnej spolupráce v chove 

kôz 

b) poskytovanie administratívnych, poradenských, konzultačných a organizačných 

služieb 

c) osvetová, informačná, vzdelávacia a publikačná činnosť 

d) organizovanie a spoluorganizovanie podujatí a aktivít pre chovateľov 

e) realizácia aktivít pre zlepšenie informačnej dostupnosti o chove kôz a prezentácie 

produktov z domácich chovov kôz 

f) organizovanie stretnutí, školení, seminárov, konferencií, výstav, kultúrnych 

podujatí, študijných ciest a iných aktivít 

g) technická pomoc pre chovateľov 

h) tvorba miestnych a regionálnych rozvojových programov pre podporu chovu kôz 

i) spolupráca pri tvorbe plemenárskych úkonov v kontrole úžitkovosti zvierat, 

zisťovaní paternity a maternity zvierat, kontrole dedičnosti zvierat 

j) ostatné činnosti v súlade so stanovami ZCHOK 

 

 



 

Článok IV. 

Členstvo v SCHK 

 

1. Základnou podmienkou členstva v SCHK je riadne členstvo v ZCHOK. Žiadosť 

o členstvo v sekcii sa podáva predstavenstvu sekcie písomnou formou.  

2. Členstvo vzniká dňom podania žiadosti 

3. Zánik členstva: 

a) vystúpením člena (písomným oznámením doručeným SCHK) 

b) zánikom sekcie 

c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby 

d) vylúčením člena rozhodnutím schôdze členov SCHK a to pre porušenie 

štatútu, prípadne pre porušenie etiky vzájomnej spolupráce 

e) ukončením členstva v ZCHOK 

 

 

 

Článok V. 

Orgány SCHK 

 

          Orgánmi sekcie sú: 

Členská schôdza SCHK 

Vedenie SCHK- predseda a odborní pracovníci 

 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia SCHK 

 

1. Štatút sekcie nadobúda účinnosť dňom schválenia zakladajúcou chôdzou 

2. Členovia sekcie sa budú riadiť vnútornými predpismi ZCHOK - družstvo  

3. Členovia prípravného výboru sa dňom založenia sekcie stávajú             

    automaticky jeho členmi a zvolia predsedu 

4. Hospodárenie sekcie sa riadi stanovami ZCHOK 

5. Zrušenie SCHK schvaľuje dvojtretinová väčšina prítomných členov 

 

 

 

 

Súčasťou je prezenčná listina zo zakladajúceho stretnutia dňa 9.2.2016. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 9.2.2016 

 
 


