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Plán činnosti a hlavné úlohy SHA na rok 2022 
 
Plán činnosti SHA na rok 2022 bol navrhnutý tak, aby bol v súlade s obchodným 
registrom, rešpektoval predmet činnosti,  podľa možností ešte zohľadňoval aktuálnu 
situáciu spojenú s COVID-19 a hlavné aktivity SHA: 
 
- vedenie plemennej knihy a plemenného registra,  
- vyhodnocovanie príslušnej evidencie  
- lineárne hodnotenie a mating program 
- plemenné hodnoty exteriéru holsteinských býkov, výpočet a ich publikovanie 
- vydavateľská, prednášková, informačno - osvetová činnosť 
- organizácia chovateľských dní a výstav 
 
Plemenná kniha 
 
- prioritou zostáva kontinuálna registrácia plemenných zvierat a chovov do PK, s 
ohľadom na  genetický podiel holsteinského plemena 
- vydávanie ZC – zootechnických osvedčení pre býkov, kravy a jalovice 
s najaktuálnejšími dátami 
- mesačná aktualizácia údajov PK z kontroly mliekovej úžitkovosti Plemenárskych 
služieb SR š.p. v Žiline 
- priebežné doplňovanie a štvrťročné aktualizovanie databázy PH býkov SR    
- na webovej stránke SHA aktualizácia výstupov z PK – zoznamy vydaných ZC býkov 
do prirodzenej plemenitby a inseminácie  
- harmonizácia databázy PK SHA s databázami krajín WHFF 
 
Pre úplnosť informácií uvádzam, že od začiatku roka do 30.4. bolo 
vydaných 784 zootechnických certifikátov na plemennice, dominujú 
elektronické osvedčenia. Predaj jalovíc je realizovaný najmä do Poľska, Španielska, 
Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Uzbekistan, Chorvátska, Turecka, Holandska. 
Na býkov bolo od začiatku roka vydaných 17 zootechnických certifikátov. 
 
 
Lineárne hodnotenie  
- kontinuálne pokračovať v lineárnom hodnotení, plán zostáva stabilný už niekoľko 
rokov s predpokladom ohodnotiť 7000 prvôstok 
- SHA ponúka možnosť hodnotenia telesnej kondície aj bez LH (napr. pre výživárske 
firmy) 
- na web stránke SHA je zdarma prístupný monitoring individuálneho a skupinového 
odchovu jalovíc z Pensylvánskej štátnej univerzity USA v MS Excel, kde si chovateľ 
môže reálne porovnať vývin odchovu MD na vlastnej farme s odporúčanými 
hodnotami HA USA 
- SHA bude aj v roku 2022 pomáhať pri výbere zvierat na chovateľské výstavy 
 
Od začiatku roka do 30.4. bolo ohodnotených 2867 prvôstok a 7833  
jalovíc na základe pôvodu, čo je spolu 10700 plemenníc. 
 
Vydavateľská, informačná a osvetová činnosť 
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- máj MAXIINFO  
- máj   Odhad PH pre typ – len v elektronickej forme, na web stránke SHA 
- august  MAXIINFO 
- november MAXIINFO   
- november  „Odhad PH pre Typ“ – len elektronicky, na web stránke SHA, 
 v predchádzajúcom roku SHA zintenzívnila činnosť na svojej webovej stránke a 
v tomto  trende budeme pokračovať aj naďalej 
- online mesačné vydávanie TOP-iek, informácie o cene mlieka a mäsa, prípadne 
leafletov s aktuálnou problematikou  
- vedenie a aktualizovanie Galérie „100 tisícových kráv“ 
- vedenie a aktualizovanie chovateľskej burzy  
 
Chovateľské dni, výstavy 
 
- august 18.-21.8.2022   XVI. Národná výstava hospodárskych zvierat  AX Nitra   
- september 29.2022  Šampionát holsteinského plemena SR 2022 AX Nitra   
 
 
Odborné aktivity, semináre, prednášky,   
 
- 31.5. na členskej schôdzi plánujeme vyhodnotenie XV. ročníka súťaže o „NAJ 
ŠĽACHTITEĽSKÝ CHOV HOLSTEINSKÉHO PLEMENA“ 
- aktualizácia zloženia Rady PK SHA a špecializovanej výberovej komisie pre 
holsteinské plemeno 
- október SPU Nitra - prednášky pre študentov 
- november – seminár k reprodukcii HD 
Radi by sme uskutočnili nasledovné Prednášky - semináre na témy: 

- Aktuálne trendy v šľachtení holsteinského dobytka vo svete 
- Perspektívy  trhu s mliekom a vplyv  globalizácie 
- Negatívne dopady klímy a tepelného stresu na zdravie a produkciu zvierat 
- Aktuality v odchove a  vo výžive HD 
- Inovácie v reprodukcii a v diagnostike gravidity 
- Ako správne investovať do mliečnej farmy 
- Harmonizácia hodnotenia exteriéru  Maďarsko, Chorvátsko, Poľsko, ČR, SR,    
- Operatívne stretnutia na aktuálne otázky ŽV 

 
 
Oblasť spolupráce 
 
Medzinárodná 
- aktuálna prezentácia výsledkov slovenskej populácie holsteinského dobytka na web 

stránkach Svetovej holsteinskej federácie (WHFF) + Európskej holsteinskej a Red 
holsteinskej konfederácie ( EHRC),  

- pokračovanie v intenzívnej spolupráci a výmene informácii v rámci krajín V4 + 
Chorvátsko  
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Domáca 
- naďalej zostáva otvorená úloha spojená s prijatím nového zákona o plemenitbe, a to 
zaktualizovať šľachtiteľský program pre plemená Holstein a Jersey v spolupráci 
s Katedrou genetiky a plemenárskej biológie SPÚ v Nitre pod vedením doc. Ing. 
Juraja Candráka, PhD. 
- SHA naďalej plánuje a aktuálne aj pokračuje v spolupráci s nasledujúcimi 
 inštitúciami: 
- PS SR š.p.  
- SPU Nitra  
- SBS a.s., CRV SK s.r.o., TOP GENETIK, BAYERN-GENETIK Slovakia, s.r.o. 
- VÚŽV v Nitre 
- SZPM – spoločne hľadať  účinnejšie opatrenia na podporu chovu dojníc 
- ŠV a PS SR 
- Komora veterinárnych lekárov 
- užšie spolupracovať s SPPK (pri presadzovaní návrhov a požiadaviek aktuálnej 
situácie v chove dojníc) 
- spolupráca s ostatnými zväzmi HD 
 

 
  

 
 
 
 


