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PRR SZCH bolo zvolané hneď po zmiernení opatrení v súvislosti s obmedzujúcimi opatreniami voči
šíreniu vírusu Covid -19.
Zasadnutie viedol predseda SZCH RNDr. Július Szabó, ktorý v úvode pripomenul, že nepriaznivá
epidemiologická situácia nielenže znemožnila celý rad plánovaných aktivít nášho zväzu, ale bola aj
príčinou nenahraditeľných strát na životoch mnohých našich členov, ich pamiatku si uctilo PRR
minútou ticha.
Po potrebných úvodných formalitách (schválenie overovateľov a programu) PRR vzalo na vedomie
výmenu predsedu komisie pre prácu s mládežou na základe právoplatných volieb na aktíve tejto
odbornosti. Namiesto p. Ľubomíra Pfeffera sa stáva novým členom PRR p. Jozef Lihoťan.
Ďalej pokračovala Mgr. Gabriela Babjaková kontrolou prijatých uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí. Väčšina uznesení bola splnená. Neplní sa uznesenie skonsolidovania disciplinárneho
senátu pre nenavrhnutie dostatočného počtu kandidátov oblastnými výbormi. Predseda vytkol, že
kontrola uznesení je zameraná len na najnovšie, ale treba sa vrátiť aj k nesplneným uzneseniam od
XII. Zjazdu SZCH.
Správu o činnosti za rok 2020 predniesli predseda RR RNDr. Szabó a predsedovia komisií
jednotlivých odborností. Predseda pripomenul, že aj napriek znemožnenému konaniu našich
vrcholných podujatí zväzový život úplne nestagnoval. Získala sa dotácia na obnovenie
Výstavného fundusu, na plemennú knihu králikov a vzorník v celkovej čiastke 45 tis.€.
Podarilo sa posunúť čerpanie dotácie na činnosť mladých chovateľov na neskoršie obdobie, značná
energia bola vyvinutá spolu s podpredsedom Bc. Vladimírom Kubíkom a Petrom Žuffom smerom k
zmene implementácie nariadenia EÚ 2016/429 a súvisiacej smernice 2020/688 cestou europoslancov.
Podarili sa kroky k vyriešeniu nepriaznivého stavu v niektorých zväzových nehnuteľnostiach.
Následne informovali prítomní predsedovia jednotlivých ÚOK o aktivitách v ich odbornostiach.
Čerpanie rozpočtu za rok 2020 a Návrh rozpočtu na rok 2021 – predložila Mgr. Babjaková,
podrobnejšie informácie dostanú členovia Republikovej rady SZCH k plánovanému zasadnutiu, ktoré
sa uskutoční 3. 7. 2021 vo Vrútkach.
V ďalšom sa PRR zaoberalo situáciou, obsadenosťou, ekonomickým prínosom zväzových
nehnuteľností a potrebou opráv v nich.
V súvislosti s blížiacim sa XIII. zjazdom SZCH boli navrhnutí predsedovia členovia zjazdovej
komisie a komisie pre úpravu stanov. Voľba bude na najbližšom zasadnutí RR.
Schválený bol program zasadnutia RR SZCH, Vrútky 3. 7. 2021, poskytnuté informácie týkajúce sa
budúceho zasadnutia EE, prípravy XXIII. CZV 2021 a XXIV. CVZ Nitra 2022 v nových
podmienkach. Navrhované zväzové vyznamenania pre členov SZCH, ktoré spĺňali podmienky boli
schválené a riešené boli požiadavky z nižších zložiek SZCH. V záujme komplexnejšej propagácie
zväzu bol prijatý návrh aby CV mláďat králikov doplnila expozícia hydiny a holubov.
Vráble 1. 6. 2021

Predseda SZCH RNDr. Július Szabó

