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1. Úvod a účel vydania smernice
SZCH, ako výraz morálneho ocenenia chovateľskej a funkcionárskej práce svojich
členov (výnimočne aj výraznej pomoci nečlenov SZCH) môže oceniť tento prínos
udelením zväzového vyznamenania.
Účelom tejto smernice je zjednotiť a sprehľadniť postup oceňovania.
2. Podmienky udeľovania ocenení
Ocenenie sa udeľuje zásadne za zásluhy o rozvoj chovateľstva na všetkých
organizačných stupňoch.
Ocenená osoba musí byť chovateľskej verejnosti známa, ako dlhoročný chovateľ
a vystavovateľ zvierat na všetkých stupňoch výstav.
Mal by sa podieľať dlhodobo na zušľachťovaní zvierat, byť členom chovateľského
klubu resp. posudzovateľom, alebo zakladateľom ZO SZCH, či chovateľského klubu,
organizátorom výstav, resp. súťaží MCH, autorom publikácii a článkov s odbornou
chovateľskou tématikou, alebo aktívnym funkcionárom SZCH. Pri splnení týchto
podmienok sa odporúča udeľovať zväzové vyznamenania pri príležitosti životných
jubileí, či výročí ZO, resp. klubov, kde podmienkou udelenia musí byť skutočná
a dokázateľná zásluhovosť chovateľa, nie jubileum, či výročie samotné.
3. Stupne udeľovaných vyznamenaní
V súlade s organizačnou zväzovou štruktúrou sú udeľované vyznamenania
trojstupňové, t. j. prideľovacia zložka:
1. st. ZO - udeľované základnými organizáciami, resp. chovateľskými klubmi ,
2. st. OV - udeľované oblastnými výbormi,
3. st. RO - udeľované republikovými orgánmi.
4. Druhy udeľovaných vyznamenaní
4.1. Diplomy, Čestné uznania a Ďakovné listy. Majú obsahovať v hlavičke logo
a názov zväzu, názov prideľovacej zložky a vhodný chovateľský motív.
Udeľujú sa zväčša za príkladné plnenie úloh, pri príležitosti životných jubileí,
výstavné výsledky a pod..
Oprávnenie udeliť: 1.stupeň ZO, 2.stupeň OV, 3. stupeň PRR.
Početná kvóta: bez obmedzenia
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4.2. Odznaky
•

Vzorný chovateľ
Odznak s písomným dokladom o udelení. Udeľuje sa chovateľom za aspoň
trojročnú prezentáciu svojich zvierat na výstavách a chov vo vzornom
chovateľskom zariadení.

Oprávnenie udeliť: PRR na návrh OV
Početná kvóta: 1 ks. na každých ukončených 50 (platiacich) členov OV v kalendárnom roku
požiadavky.

• Za zušľachťovanie zvierat
Odznak s písomným dokladom o udelení. Udeľuje sa za výrazné výsledky
v šľachtení zvierat. Navrhujú ho chovateľské kluby, alebo príslušné odborné
komisie.
Oprávnenie udeliť: príslušná ÚOK
Početná kvóta ročne: ÚOK pre chov holubov, králikov a hydiny 3 ks, exotického vtáctva 2
ks, oviec a kôz, spevavých kanárikov a akváriových rýb 1 ks.

• Čestný odznak
Odznak s písomným dokladom o udelení. Udeľuje sa predovšetkým za
úspešnú a svedomitú funkcionársku činnosť, ale možno ho udeliť aj
radovým členom SZCH za dlhoročnú, čestnú a obetavú činnosť v prospech
SZCH, alebo aj pracovníkom sekretariátu SZCH.
Oprávnenie udeliť: PRR na návrh OV
Početná kvóta: 1 ks. na každých ukončených 50 (platiacich) členov OV v kalendárnom roku
požiadavky.

4.3 Plakety za rozvoj SZCH
Plaketa + malý odznak s preukazom a diplomom na meno. Členom SZCH môžu byť
udeľované len v postupnosti: Bronzová - Strieborná – Zlatá, pričom medzi
jednotlivými stupňami musí ubehnúť minimálne 5 rokov. Výnimočne ich možno
udeliť aj nečlenom SZCH za výraznú pomoc v prospech SZCH, pričom v tomto
prípade môže byť z postupnosti udelená výnimka. Oprávnenie na udelenie je
uvedené pri jednotlivých stupňoch, pričom oprávnený navrhovateľ musí dodržať
svoju kvótu. Pri oprávnenej požiadavke je možné aj prekročiť udelené kvóty
pridelených plakiet v určenom období nad stanovený limit, avšak náklady na toto
vyznamenanie potom hradí navrhujúci orgán, čo musí byť v návrhu jasne uvedené
a následné schválenie po predchádzajúcom prerokovaní v P-RR SZCH spadá do
kompetencie PRR.
• Bronzová plaketa za zásluhy o rozvoj SZCH
Oprávnenie udeliť: PRR SZCH na návrh ÚOK alebo OV SZCH.
Početná kvóta: ÚOK – 1, OV - 1 na každých ukončených 100 (platiacich) členov.
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• Strieborná plaketa za zásluhy o rozvoj SZCH
Oprávnenie udeliť: PRR na návrh ÚOK alebo OV SZCH
Početná kvóta: ÚOK – 1, OV - 1 na každých ukončených 100 (platiacich) členov.

• Zlatá plaketa za zásluhy o rozvoj SZCH
Oprávnenie udeliť: PRR na návrh ÚOK alebo OV SZCH
Početná kvóta: ÚOK – 1, OV - 1 na každých ukončených 100 (platiacich) členov.

Oprávnený orgán, ktorý požaduje udeliť plaketu môže svoju kvótu požadovať aj v
jednom stupni, pri zachovaní postupnosti v udeľovaní.
4.4 Zápis do knihy cti SZCH
Je najvyššou formou uznania práce v prospech SZCH. Udeľuje sa za výrazné
zásluhy o rozvoj slovenského chovateľstva keď vyznamenaný už vlastní zlatú
plaketu za zásluhy o rozvoj SZCH. Návrh môžu podávať všetky zložky SZCH. Udeľuje
sa v roku konania Zjazdu SZCH. Zoznam ocenených po predchádzajúcom
prerokovaní P-RR SZCH spadá do kompetencie RR.
4.5 Vyznamenania EE
Sa udeľujú v zmysle štatútu EE na návrh RO.
5. Termín predkladania návrhov
Návrhy na vyznamenania SZCH sa podávajú výlučne na kompletne vyplnenom
tlačive v termíne do 31. 8. Príslušného roka. Tlačivo je uverejnené ako príloha č. 3
tejto smernice.
6. Financovanie nákladov
Náklady spojené s výrobou vyznamenaní hradí vždy prideľovacia zložka, ktorá
príslušné vyznamenanie schválila, resp. navrhla v prípade prekročenia prideleného
limitu uvedeného v ods. 4.3. Zabezpečenie dostatočného množstva jednotlivých
druhov vyznamenaní zaistí sekretariát RR SZCH.
7. Odovzdávanie vyznamenaní
Vyznamenania sa odovzdávajú s prihliadnutiam k objektívnym okolnostiam vždy
tak, aby bola zdôraznená slávnosť tohto aktu. Teda hlavne na chovateľských
podujatiach, schôdzach, zjazde a pod. Vhodné je, aby sa na slávnostnom akte
zúčastnil zástupca vyššej zložky SZCH.
8. Nosenie vyznamenaní
Ocenený chovateľ má právo nosiť chovateľské vyznamenania na ľavej chlopni saka
resp. pripnuté na prsiach na ľavej časti saka na všetkých spoločenských
a slávnostných zväzových podujatiach
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9. Evidencia vyznamenaní
Evidenciu vyznamenaní vedú vždy tie orgány, ktoré ich schválili. Evidenciu plakiet
vedie sekretariát SZCH a súčasne aj príslušný OV SZCH.
10. Odobratie vyznamenaní
V prípade závažných okolností môžu byť vyznamenaným osobám skôr udelené
vyznamenania odobraté. Medzi takéto okolnosti patrí hlavne významné
poškodenie záujmov zväzu, ktoré bolo riešené disciplinárnym senátom. Táto
skutočnosť môže byť zverejnená aj v zväzovej tlači. O odobratí vyznamenania
môže rozhodnúť len RR SZCH.
Táto Smernica pre udeľovanie zväzových vyznamenaní SZCH nadobudla platnosť uznesením
RR SZCH číslo 94/RR/2015 zo dňa 21.11.2015 a nadobúda účinnosť od 1. 1. 2016.

RNDr. Július Szabó v. r.
predseda RR SZCH
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Príloha č. 3 – Návrh na vyznamenanie

Slovenský zväz chovateľov, Sekretariát Republikovej rady,
Krížna 44, Bratislava
www.szchdz.sk

NÁVRH
na udelenie zväzového vyznamenania
Navrhujúca organizačná zložka SZCH: ZO, OV, Klub: …..................…………………….
(presný názov)

Navrhnuté vyznamenanie: ………………………...……………………….
(presný názov vyznamenania podľa smernice pre udeľovanie zväzových vyznamenaní)

Meno, priezvisko, titul: …………………………………………………………
Adresa:

……………..………………………………………....

Dátum narodenia: …………… Člen ZO SZCH (názov):….......................……………………...
Zastávané funkcie:..……...............................………………………………………………………
Navrhovanému boli doposiaľ udelené zväzové vyznamenania (odznaky, plakety): …........……………………….
…….............................................................…………………………………………………………………………………………..

________________________________________________________________
Zdôvodnenie návrhu (pri nedostatku miesta pokračujte na druhej strane):
A) za chovateľskú činnosť
B) za dlhoročnú funkcionársku činnosť

Vyznamenanie bolo navrhnuté (kde, kedy a kým):

Dátum, pečiatka a podpis (predseda, tajomník) navrhujúcej zložky:.....………………………….

Schválené P RR SZCH, RR SZCH dňa: ....………………………………………………….
Poznámka:
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