Koncepcia rozvoja Slovenského zväzu chovateľovna obdobie 2018 – 2022
(prednesená na XII. Zjazde SZCH)
Cieľom novo navrhovanej koncepcie je vytvárať materiálne podmienky pre odbornú
chovateľskú činnosť pre budúce volebné obdobie, či možné predpoklady aj pre ďalšiu
chovateľskú budúcnosť. Z materiálov prijatých na predchádzajúcich zjazdoch, ktoré sa
snažili v dlhodobých cieľoch riešiť jestvujúcu situáciu zväzu sa stretávame s viacerými
myšlienkami, ktoré v konečnom smerovaní mali zlepšiť situáciu zväzu, ale možnosť ich
realizácie a uplatňovanie v praxi spočívalo z časti v nerealizovateľných predstavách.
Naša činnosť a poslanie sú v konečnom dôsledku spojené a dotýkajú sa činnosti
dvoch rezortov. K tomu treba, samozrejme aj popri našej vlastnej aktivite, nasmerovať
naše kroky. Jednak je to Ministerstvo životného prostredia z pohľadu v našich chovoch
držaných zvierat podliehajúcich CITES, ale hlavne Ministerstvo poľnohospodárstva a
rozvoja vidieka, či už z titulu priamej podpory pre rozvoj chovateľstva, ale aj možných
väzieb, ktoré v súčasnosti rezonujú svetom a vytvárajú určité predpoklady pre rozvoj
chovateľstva vyplývajúcich z materiálov týkajúcich sa rozvoja vidieka a obnovy dediny a
hľadaní využitia potenciálu tohto priestoru. Tu si myslím, je dostatočný priestor aj pre našu
činnosť, súvisiacu s trvalo udržateľným rozvojom slovenských dedín, poskytujúcou priestor
na poľnohospodársku výrobu, do ktorej patrí značný podiel našej činnosti so zameraním
aj na produkciu potravín spĺňajúcich kritéria zdravej výživy.
Samozrejme nemôžeme zabúdať aj na plnenie úloh pri udržiavaní genofondu zvierat so
zameraním hlavne na naše národné plemená, kde Slovenský zväz chovateľov vynakladá
enormné úsilie pre ich záchranu a zachovanie.
K splneniu týchto úloh je potrebné:
1. Spoluprácou s orgánmi štátnej správy hľadať možné riešenia či spôsoby podpory
pri napĺňaní našich cieľov. Podieľať sa na tvorbe koncepčných materiálov, ktoré
priamo súvisia s našou činnosťou.
2. Využívať možnosti spolupráce s CVŽV t. j. využívať vedu a výskum a aplikáciu ich
poznatkov v praxi pri udržiavaní genofondu, či šľachtení nových plemien.
3. Medzinárodnou spoluprácou prispievať k propagácii a rozvoju chovateľstva a
vytvárať tak podmienky pre popularizáciu, ako aj odborný rast.
4. Tvorbou vlastných propagačných materiálov propagovať našu činnosť.
5. Spoluprácou so samosprávami vytvárať podmienky pre propagáciu chovateľstva a
tvoriť tak podmienky pre zachovanie či rast členskej základne.
6. Na propagáciu chovateľstva aktívnejšie využívať jestvujúce mediálne priestory.
7. Zlepšiť kvalitu internetovej stránky zväzu, ako jeden z hlavných zdrojov informácii.
8. Udržať a neustále zlepšovať kvalitu našich výstavných podujatí či už po stránke
odbornej, ale i materiálno-technickej.
9. Starostlivosťou o majetok zväzu riešiť základné potreby fungovania zväzu .
10. Osobitnú pozornosť venovať mládeži a výchove mladých chovateľov.
11. Aktívne sa podieľať na členstve v EE prostredníctvom zástupcov v odborných
komisiách, či účasťou na medzinárodných chovateľských podujatiach. Propagovať
slovenských chovateľov predovšetkým prezentáciou národných plemien.

