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

Zápisnica
z výročnej členskej schôdze Zväzu chovateľov koní na Slovensku - družstva,
konanej dňa 20. marca 2010 na Obecnom úrade v Topoľčiankach

Prítomní: 77 členov z celkového počtu 333 , t. j. 23,12 %
Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Zväzu za rok 2009
4. Správa o hospodárení za rok 2009
5. Správa mandátovej komisie
6. Správa kontrolnej komisie
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2009
8. Prestávka
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

Zasadnutie otvoril a viedol poverený člen predstavenstva doc. Ing. Marko Halo, PhD.
K programu uvedenému na pozvánke neboli žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy.
Do mandátnej komisie boli zvolení J. Halás, V. Schmidt a Ing. L. Varga, ktorí po preverení
prezenčných listín zistili, že o 1000 hod. bolo na schôdzi prítomných 74 členov a 3 členovia
v zastúpení, t.j. 23,12 % z celkového počtu 333 členov.
Predsedajúci konštatoval, že členská schôdza nie je uznášania schopná a navrhol
v súlade s článkom XI., ods. 6 Stanov ZCHKS konať náhradnú schôdzu s nezmeneným
programom ihneď po tomto zistení. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Následne
MVDr. V. Tabiša

členská schôdza
a Ing. V. Šmelka.

schválila

do návrhovej

Zapisovaním

bol

komisie
poverený

PhDr. S. Magála,
Ing. F. Grácz

a za overovateľov boli zvolení Ing. E. Kovalčík, PhD. a Ing. L. Polyaková.
Ad. 3) Správu o činnosti zväzu za rok 2009 predniesol predseda predstavenstva
doc. Halo (príloha). Predstavenstvo zasadalo 4x a zabezpečovalo v priebehu roka plnenie

základných úloh zväzu. Predvýbery, výkonnostné skúšky, jarné a jesenné bonitácie a výstavy
koní prebehli podľa zámeru. Jednotlivé akcie boli vyhodnotené v časopise Svet koní.
Ad. 4) Ing. Grácz predložil správu o hospodárení za rok 2009 (príloha). Rozpočet
na uplynulý rok bol plánovaný vyrovnaný, s miernym ziskom 400 €, v skutočnosti bol
dosiahnutý zisk 323,26 €. Ing. Grácz rozobral jednotlivé položky a ekonomicky vyhodnotil
realizované akcie zväzu. Pre členov boli vydané stolové kalendáre, 5 čísiel časopisu Svet
koní, brožúra Správna chovateľská prax a Zoznam plemenných žrebcov. Poukázal
na zvýšenie ceny pasov koní od r. 2010 z 200 bývalých Sk na 500 Sk.
Ad. 6) Mgr. Vladimír Pažitný podal správu o činnosti kontrolnej komisie (príloha).
Činnosť komisie prebiehala podľa plánu práce, predseda kontrolnej komisie alebo ním
poverený člen komisie sa zúčastňovali zasadnutí predstavenstva. Komisia nedostala žiadne
podnety na prešetrenie ani sťažnosti. Zasadala 4x a konštatuje, že vypracovaný kontrolný
systém je realizovaný a účinný. Na poslednom zasadnutí bola preverená účtovná závierka,
ktorú komisia navrhuje schváliť. Dosiahnutý zisk 323,26 € navrhla komisia rozdeliť
nasledovne: 129,30 € do nedeliteľného fondu a 193,96 € do sociálneho fondu.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu kontrolnej komisie – účtovná závierka a rozdelenie
zisku boli jednomyseľne schválené.
Ad. 9) Diskusia:
Doc. Halo informoval členov o zaradení nových plemenných žrebcov. Pripravujú sa návrhy
zmien mýtneho systému – prívesný vozík na prepravu koní bude spoplatnený diaľničnou
známkou, nepotrebuje mýtnu jednotku. Ďalej informoval prítomných o novom spôsobe
trvalého označovania čipovaním, ako aj o prebiehajúcich rokovaniach o prerozdelení
kompetencií pri implantácii čipov.
Ing. Grácz upozornil na povinnosť zaregistrovať všetky kone od 1. 3. 2010 v Centrálnom
registri koňovitých zvierat v Žiline. Vyhláška č. 42/2010 Z. z. o identifikácii a registrácii
koňovitých zvierat je v č. 1 Sveta koní. Realizácia čipovania je v riešení, implantovať sa budú
jednotné čipy, distribúcia prostredníctvom Plemenárskych služieb SR. Podrobnosti a zmeny
budú zverejnené na internete. Ďalej odporučil pri nákupe koňa overiť jeho identitu
prostredníctvom čítačiek na zväze alebo u veterinára..
MVDr. Tabiš upozornil na čiernu plemenitbu koní, navrhol sprísniť postih.
Ing. Jakab (PI SR) – plemenárska inšpekcia vykonáva rutinné kontroly, privíta konkrétne
podnety na výskyt čiernej plemenitby.
Ing. Machalová upozornila na uverejnenie starej fotografie jej koňa v katalógu plemenných
žrebcov a nesprávnej ceny za pripustenie 300 € namiesto 100 € v roku 2008. Cíti sa tým
poškodená a žiada o opravu v Svete koní č. 2/2010.

Ing. Kovalčík informoval o novom žrebcovi CHARISMA so špičkovou holštýnskou krvou,
pôsobiacom v NŽ Topoľčianky, š.p., ako aj o podmienkach distribúcie inseminačných dávok.
Doc. Magál

konštatoval,

že

zväz

je

stabilizovaný

a tlmí

nepriaznivú

situáciu

v poľnohospodárstve čerpaním všetkých dostupných fondov. Zatiaľ sa nepodarilo sústrediť
kontrolu úžitkovosti koní formou KMK do ZCHKS. V súčasnosti ju realizuje neštandardne
SJF prostredníctvom Závodiska, š.p., Bratislava. Čiernu plemenitbu sa snažíme riešiť
umožnením pripúšťania za nízky poplatok.
Ing. Zákopčan podal informácie k výzve platobnej agentúry „Diverzifikácia – opatrenie
3.1.“, ktoré zahŕňa investície do agroturistiky, dotácie sú 50 %, ale ich vybavenie je
administratívne veľmi náročné.
Pán Pacolt sa spýtal na realizáciu čipovania, na oprávnenosť polície kontrovať doklady
k preprave koňa – nevedia, čo majú kontrolovať.
Ing. Juhász z MP SR ospravedlnil Ing. Andreu Hrdú – riaditeľku odboru, upozornil
na prechodné obdobie pri označovaní koní. Presun kompetencií k označovaniu bude známy
do konca marca.
Pani Pacoltová žiadala zmenšiť formát časopisu Svet koní.
Pán Hadušovský vyjadril názor, že čipovanie koní a následná registrácia chovateľa
cez Centrálny register HZ v Žiline je nepraktické.
Ing. Grácz vysvetlil kolobeh dokladov, ktorý zostáva nezmenený. Údaje do Centrálneho
registra budú zasielané prostredníctvom CE pri NŽ Topoľčianky, š.p., elektronicky on-line.
Po ukončení diskusie predložil Ing. Šmelko návrh uznesenia, ktoré bolo jednomyseľne
schválené.
Predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie členskej schôdze
ukončil.

Uznesenie
Členská schôdza berie na vedomie:
1. Správu o činnosti ZCHKS za rok 2009.
2. Správu o hospodárení ZCHKS za rok 2009.
3. Správu kontrolnej komisie za rok 2009.
4. Správu revíznej komisie.
Členská schôdza schvaľuje:
1. Hospodársky výsledok a ročnú účtovnú závierku ZCHKS za rok 2009.
2. Rozdelenie zisku 323 € 26/100 centov do fondov nasledovne: 193 € 96/100 centov
do sociálneho fondu a 129 € 30/100 centov do nedeliteľného fondu.
Členská schôdza ukladá:
1. V spolupráci s Plemenárskou inšpekciou SR prísnejšie dbať na potieranie čiernej
plemenitby.
Termín: do 30. 4. 2010

Zodpovedný: Ing. F. Grácz

2. Požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva SR o návrat realizácie vyššej formy testácie
do rúk ZCHKS.
Termín: do 30. 4. 2010

Zodpovedné: predstavenstvo

3. Iniciovať na MP SR riešenie podpory majiteľov plemenných žrebcov a riešenie
odchovní mladých žrebcov.
Termín: do 30. 4. 2010

Zodpovedné: predstavenstvo

Doc. Ing. Marko Halo, PhD.
predseda predstavenstva

Zapísal: Ing. František Grácz

.............................................

Overili: Ing. Emil Kovalčík, PhD.

.............................................

Ing. Lenka Polyaková

.............................................

