
Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo,  Moravecká 32,  951 93  Topoľčianky

Z Á P I S N I C A
z výročnej členskej schôdze Zväzu chovateľov koní na Slovensku - družstva, 

konanej dňa 28. marca 2009 na Obecnom úrade v Topoľčiankach

Prítomní: 85 členov z celkového počtu 322, t. j. 25,6 % 

Program: 1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti Zväzu za rok 2008

4. Správa o hospodárení za rok 2008

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa kontrolnej komisie

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2008

8. Prestávka

9. Podpora chovu koní v období 2009 – 2013

10. Diskusia

11. Schválenie uznesenia

12. Záver

Zasadnutie  otvoril  a viedol  poverený  člen  predstavenstva  doc. Ing. M. Halo, PhD. 

K programu  uvedenému  na pozvánke  neboli  žiadne  pripomienky  ani  doplňujúce  návrhy. 

Do mandátovej komisie boli jednomyseľne zvolení MVDr. V. Hura a MVDr. V. Tabiš, ktorí 

po preverení  prezenčných listín  zistili,  že  o 1000 hod.  je na schôdzi prítomných 75 členov, 

t.j. 22,59 % z celkového počtu 322 členov. 

Predsedajúci  konštatoval,  že  členská  schôdza  nie je  uznášania  schopná  a náhradná 

schôdza  sa  bude  konať  v súlade  s článkom XI.,  ods. 6  stanov  s nezmeneným  programom 

28. 3. 2009 o 1030 hod.

V stanovenom termíne členská schôdza jednomyseľne schválila do návrhovej komisie 

Ing. V. Šmelka,  Mgr. S. Matulíka  a p. V. Gregu.  Zapisovaním  bol  poverený  Ing. F. Grácz, 

za overovateľov boli zvolení Ing. E. Kovalčík, PhD. a Ing. L. Polyaková.



Správu  o činnosti  zväzu  v roku  2008  predniesol  Ing. F. Grácz  (príloha  zápisnice). 

Informoval  o zasadnutiach  predstavenstva  družstva,  ktoré  zabezpečovalo  v priebehu  roka 

plnenie základných úloh zväzu.  

Ing. J. Dubravská,  PhD.,  koordinátorka  vidieckej  politiky  z MP  SR,  oboznámila 

členov so systémom podpory chovu koní na roky 2009 – 2013. Zavádza sa nová podpora 

pri založení chovu alebo jeho rozšírení. Ide o  podporu na základné investície vo výške 400 €/

VDJ, u farmárov do 40 rokov 500 €/VDJ. Priame platby na plochu sú podmienené celkovou 

výmerou  minimálne  1 ha,  výmerou  dielov  nad 0,3 ha  a skutočným  obhospodarovaním. 

Zdôraznila  povinnosť  5-ročného  plnenia  podmienok  a hlásenia  všetkých  zmien  na PPA. 

Následne  Ing. Dubravská  zodpovedala  dotazy  členov  na spôsob  navýšenia  stavov,  jeho 

nahlasovanie a zdokumentovanie, zmeny cestného zákona, evidovanie iných druhov zvierat – 

somárikov. Podporované bude akékoľvek navýšenie stavu – aj nákupom, nahlasovať sa musia 

všetky zmeny, netreba zložité projekty, len dokladovanie nákladov. S členstvom v EÚ súvisí 

povinnosť  dodržiavať  stanovené  pravidlá,  nebolo  možné  prijať  odlišné  návrhy pripravené 

zväzom.  K zmene  cestného  zákona  malo  Ministerstvo  pôdohospodárstva SR pripomienky, 

hľadajú sa možnosti na vyriešenie problémov avizovaných zväzom.

Doc. S. Magál, CSc.,  predložil  správu  o hospodárení  zväzu  za rok  2008:  plánované 

príjmy a výdavky boli vyrovnané, v skutočnosti príjmy boli vo výške 4 597 tis. Sk, výdavky 

4 582 tis. Sk,  vykazujeme  zisk  15 000,- Sk.  Každým  rokom  sa  zvyšuje  obrat  zväzu,  čo 

umožňuje rozvoj jeho aktivít. Zväz má 2 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere, podľa 

potreby  uzatvára  dohody  na vykonanie  prác.  Na účte  zväzu  bol  k 31. 12. 2008  zostatok 

1 573 967,53 Sk,  v pokladni  16 222,- Sk.  Základné  imanie  je  870 tis.,  kapitálový  fond 

147 tis.,  nedeliteľný  fond  50 tis.,  rezervný  fond  138 tis.,  sociálny  fond  22 tis.  Sk.  Zisk 

15 000 Sk  navrhol  rozdeliť  nasledovne:  6 000 Sk  do nedeliteľného  fondu,  9 000 Sk 

do sociálneho  fondu.  Požiadal  o samostatné  schválenie  účtovnej  závierky  a navrhovaného 

rozdelenia zisku. 

Podľa správy mandátovej komisie sa po začatí  schôdze prezentovali  ďalší členovia, 

celková účasť – 85 členov, t.j. 25,6 % z celkového počtu 322 registrovaných členov ZCHKS. 

Účtovnú závierku a rozdelenie zisku schválilo 84 členov, l bol proti. 

Ing. M. Hreus  ako predseda  Kontrolnej  komisie  zväzu  podal  správu  kontrolnej 

komisie (príloha zápisnice). Komisia pracovala podľa schváleného plánu, jeden z členov sa 

zúčastňoval  na zasadnutiach  predstavenstva.  Dňa  18. 2. 2009  komisia  preskúmala  vedenie 

účtovníctva  a vypracovanú  účtovnú  závierku  za rok  2008.  Zistila,  že  účtovná  evidencia 

zodpovedá predpisom o účtovníctve, je prehľadná a presná. Pri inventarizácii neboli zistené 



žiadne rozdiely.  Informoval o zmenách v členskej základni:  v roku 2008 do zväzu vstúpilo 

25 nových  členov,  z toho  3 právnické  a 22 fyzických  osôb.  Z evidencie  bolo  vyradených 

18 členov, súčasný stav je 322. Členom, ktorí majú riadne zaplatené členské príspevky,  je 

pravidelne  posielaný  časopis  Svet  koní,  Katalóg  plemenných  žrebcov  pre príslušný  rok 

a stolový kalendár.

Diskusia:

MVDr. E. Morvay zdôraznil, že zväz ani v minulosti nemal finančné problémy, zabezpečoval 

riadne všetky predmety činnosti. Poďakoval Ing. F. Gráczovi za kvalitu vydávaného časopisu, 

propagáciu chovu koní a ocenil  aj  dobrú organizáciu furmanských súťaží.  Konštatoval,  že 

v SR je lepší genofond ako v ČR a milovníci koní budú chovať kone aj bez dotácií. 

Ing. F. Grácz upozornil členov na povinnosť absolvovať chovateľské minimum do 2 rokov 

od schválenia  žiadosti  o zaradenie  do environmentálneho  programu  a informoval  ich 

o tlačivách pripravených pri prezencii.

Mgr. S. Matulík poukázal  na zmeny v cestnom zákone,  ktoré  obmedzujú chovateľov koní: 

poľnohospodárske stroje  a kone nesmú na cesty I. triedy,  pri ťahaní  vozíkov do 3,5 t  musí 

mať súprava diaľničnú známku pre vozidlá do 12 t. Treba sa angažovať na úprave zákona. 

Doc. S. Magál rozobral  nejasnosti  nového  systému  podpory  chovu  koní,  navrhol  aktívne 

vstúpiť do konania o príprave systému a zasadiť sa o zrušenie podpory za navýšenie stavov.

Ing. V. Zákopčan poukázal  na nepresný  časový  termín,  od ktorého  sa  má  navýšenie 

posudzovať.

V. Grega upozornil na problémy s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov a dodržaním 

minimálnej výmery dielov. 

Mgr. S. Matulík – predmetom podpory by mali byť aj náklady na pripúšťanie.

F. Hadušovský vyjadril  názor,  že  podporou  navýšenia  stavov  budú  zvýhodnení  iba 

obchodníci s koňmi, nie chovatelia, všeobecne nie je pre nich prínosom.

Po ukončení  diskusie  predložil  Ing. V. Šmelko  návrh  uznesenia,  ktoré  bolo 

jednomyseľne schválené.

Predsedajúci  poďakoval  prítomným za aktívnu  účasť  a zasadnutie  členskej  schôdze 

ukončil.

U Z N E S E N I E



z výročnej členskej schôdze Zväzu chovateľov koní na Slovensku - družstva, 

konanej dňa 28. marca 2009 v Topoľčiankach

Členská schôdza berie na vedomie:

1. Správu o činnosti ZCHKS za rok 2008.

2. Správu o hospodárení ZCHKS za rok 2008.

3. Správu kontrolnej komisie za rok 2008.

4. Správu revíznej komisie.

Členská schôdza schvaľuje:

1. Hospodársky výsledok a ročnú účtovnú závierku ZCHKS za rok 2008.

2. Rozdelenie  zisku  15 000 Sk  do fondov  nasledovne:  6 000 Sk  do sociálneho  fondu 

a 9 000 Sk do nedeliteľného fondu.

Členská schôdza ukladá:

1. Na MP SR aktívne vstúpiť do pripomienkového konania k návrhu dotačných titulov 

súvisiacich s podporou chovu koní.

Termín: do 30. 4. 2009 Zodpovedné: Predstavenstvo ZCHKS 

2. Požiadať MP SR o pripomienkovanie platného cestného a lesného zákona.

Termín: do 30. 4. 2009 Zodpovedné: Predstavenstvo ZCHKS

3. Prerokovať pripomienky z diskusie na najbližšom zasadnutí predstavenstva zväzu.

Zodpovedný: predseda ZCHKS

Predložený návrh uznesenia bol členskou schôdzou dňa 28. 3. 2009 schválený.

Doc. Ing. Marko Halo, PhD.
  predseda predstavenstva

Zapísal: Ing. František Grácz

Overili: Ing. Emil Kovalčík, PhD. ..........................................

Ing. Lenka Polyaková ..........................................


