ZÁPISNICA
z členskej schôdze ZCHKS – družstvo, konanej dňa 12. 3. 2011 v Topoľčiankach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Z 334 členov ZCHKS bolo prítomných 89 členov a 9 členov v zastúpení, spolu
98 členov, čo predstavuje 29,3 %. Mandátová komisia konštatovala, že VČS nie je
uznášaniaschopná. V zmysle platných Stanov družstva, článok XI, bod 6., bola VČS
ukončená a v zmysle citovaného článku bola zvolaná náhradná členská schôdza. Náhradná
členská schôdza: 98 počet prítomných, čo predstavovalo 100 % účasť.
Program VČS: 1. Otvorenie
2.

Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa,

overovateľov zápisnice a schválenie volebného poriadku
3.

Výročná správa o činnosti zväzu za rok 2010

4.

Správa o hospodárení za rok 2010

5.

Správa mandátovej komisie

6.

Správa kontrolnej komisie

7.

Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2010

8.

Prestávka

9.

Diskusia

10.

Voľba do orgánov družstva (predstavenstvo, predseda, kontrolná

komisia)
11.

Schválenie uznesenia

12.

Záver

Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol predseda predstavenstva doc. Ing. Marko
Halo, PhD.
Ad. 2) Predstavenstvo predložilo členskej schôdzi návrh komisií:
–

do mandátovej a volebnej komisie: Ing. Vladimír Šmelko, MVDr. Viktor Tabiš,

Ing. Ladislav Varga, Ing. Andrea Machalová;
–

do návrhovej

komisie:

RNDr. Zuzana Kapustová;

Ing. Emil

Kovalčík, PhD,

MVDr. Eduard

Morvay,

–

za zapisovateľa: Ing. František Grácz;

–

za overovateľov zápisnice: Ing. Emil Kovalčík, PhD., Ing. Lenka Polyaková.

Členská schôdza navrhnutých členov komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
jednohlasne schválila.
Ad. 3, 4) Správu o činnosti a hospodárení zväzu za rok 2010 a následne za funkčné
obdobie predstavenstva 2008 – 2010 predniesol výkonný riaditeľ ZCHKS Ing. František
Grácz. Zhrnul aktivity ZCHKS za rok 2010, činnosť predstavenstva za celé jeho funkčné
obdobie, ako aj hospodárenie zväzu. Hospodársky výsledok za rok 2010 je + 885 € 10/100.
Písomná správa o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice.
Ad. 5) Predseda mandátovej komisie predložil členskej schôdzi správu, že mandátová
komisia overila platnosť 98 hlasov z celkového počtu 98 členov na náhradnej členskej
schôdzi.
Ad. 6) Správu Kontrolnej komisie zväzu predniesol člen komisie Mgr. Vladimír
Pažitný. Zároveň navrhol spôsob prerozdelenia zisku 885 € 10/100: do nedeliteľného fondu
354 € 04/100 a do sociálneho fondu 531 € 06/100. Písomná správa kontrolnej komisie tvorí
prílohu zápisnice.
Na základe

výsledkov

ZCHKS

za predchádzajúce

funkčné

obdobie

navrhol

predsedajúci členov predstavenstva ako kandidátov aj na ďalšie funkčné obdobie, s výnimkou
Ing. Víťazoslava Zákopčana a p. Jozefa Becheru, ktorí sa kandidatúry vzdali.
Ad. 7) Na základe hlasovania došlo k schváleniu ročnej účtovnej závierky
s prerozdelením zisku podľa návrhu. Za schválenie ročnej účtovnej závierky hlasovalo
98 členov náhradnej výročnej členskej schôdze.
Ad. 9) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:
- Ing. Gánovská požiadala o dodržiavanie Stanov ZCHKS v čl. XI a XII. Zároveň upozornila
na nekalé praktiky pri súťažiach organizovaných SJF (štart koňa Ramon).
- p. Hadušovský upozornil na nelogickosť zákona o pozemných komunikáciách, ktorý
stanovuje nalepenie diaľničnej známky nie na prívesný vozík, ale na auto, čím do značnej
miery ovplyvňuje využívanie prívesných vozíkov.
- p. Forróvá upozornila na zlú situáciu v individuálnych chovoch koní v regióne okresu Šaľa.
- Ing. Kapusta upozornil na stále sa zhoršujúcu situáciu v chove koní a každoročné zmeny
v dotačnej politike. Navrhol zaslať otvorený list na MPRV SR v súvislosti s perspektívami
chovu koní ako celku do roku 2013 a následne na obdobie rokov 2013 – 2020 (Koncepcia
chovu koní).
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- p. Kováč požiadal o vysvetlenie podpory v chove koní s dôrazom na plemeno nonius.
- Ing. E. Kovalčík oboznámil členskú základňu s organizáciou Národnej výstavy koní
plemien chovaných v SR pri príležitosti 90. výročia založenia NŽ Topoľčianky.
- doc. Magál sa vo svojom vystúpení pokúsil zanalyzovať príčiny individuálneho chovu
koní. Zároveň vyzval členov k preferovaniu chovu domácich plemien koní.
- MVDr. Cigán a p. Kuchár vo faktických poznámkach vyslovili nesúhlas s diskusným
príspevkom doc. Magála. Zastávajú názor, že importy zahraničných plemien pomohli
slovenskému chovu. Pre športové využitie podľa ich názoru existujú len kone vhodné
a nevhodné pre jednotlivé disciplíny jazdeckého športu.
- Ing. Machalová podporila názor doc. Magála.
- Mgr. Pažitný v diskusnom príspevku poukázal na skutočnosť potreby importov, zároveň
však

poukázal

na konkurencie schopnosť

plemien

koní

chovaných

na Slovensku

pre niektoré jazdecké disciplíny (všestrannosť, drezúra, vytrvalosť, záprahy).
- Ing. Gíreth požiadal prítomných o konštruktívne diskusné príspevky, ktoré by posunuli
situáciu v chove koní na Slovensku dopredu.
- p. Bechera nie je spokojný so situáciou v chove koní, so systémom podpory, a preto ani
v ďalšom funkčnom období nekandiduje.
- p. Fialka požiadal o stanovisko k čipovaniu a zároveň k možnosti vedenia PK oslov.
Doc. Halo navrhol ukončiť diskusiu. Za ukončenie diskusie hlasovalo 98 členov.
Doc. Halo reagoval na príspevok Ing. Gánovskej v súvislosti s čl. XI a XII stanov. Zároveň
upozornil na skutočnosť, že členská schôdza ako aj voľby do orgánov družstva sa riadia
schváleným volebným a rokovacím poriadkom. V súvislosti s údajným neoprávneným
štartom koní v súťažiach SJF je potrebné o tomto probléme informovať kontrolné orgány SJF.
Diskusný príspevok p. Forróvej je mimo kompetencií ZCHKS. V súvislosti s príspevkami
doc. Magála, MVDr. Cigana, p. Kuchára, Mgr. Pažitného a Ing. Machalovej poukázal
na možnosti ochrany domáceho chovu koní. Zároveň poukázal na otvorenosť trhu a migráciu
koní v rámci EU.
Ing. Grácz bližšie vysvetlil systém dotovania koní prostredníctva KÚ, agroenviromentu.
V súvislosti s vystúpením p. Becheru poukázal na množstvo finančných prostriedkov, ktoré
plynuli do segmentu chovu koní za obdobie 2008 – 2010, ako aj systém prerozdeľovania
formou subvencovaných služieb, ktoré sú nastavené dlhodobo. V súvislosti s otázkami
p. Fialku upozornil na skutočnosť, že čipovať kone môžu odborne spôsobilé osoby.
Pri čistokrvných plemenných zvieratách v kompetencii ZCHKS musí byť grafický popis
na vystavenie pasu od odborne spôsobilej osoby ZCHKS (Grácz, Rindoš). V súvislosti
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s vedením PK oslov ZCHKS nemá ambície uvedenú knihu viesť. V rámci SR je vedený
register koňovitých, v ktorom sú evidované i osly.
Ad. 10) Na základe návrhu predstavenstva a návrhov členov zväzu bola spracovaná
kandidátka v počte 11 kandidátov na členov predstavenstva a 3 kandidáti na členov kontrolnej
komisie. Voľby prebehli tajným hlasovaním.
Prítomných 98 členov odovzdalo 95 platných hlasovacích lístkov s nasledujúcim
výsledkom:
– Predstavenstvo:

1. Ing. František Grácz (91 hlasov)
2. doc. Ing. Marko Halo, PhD. (85 hlasov)
3. MVDr. Eduard Morvay (75 hlasov)
4. MVDr. Viktor Tabiš (69 hlasov)
5. Ing. Vladimír Šmelko (67 hlasov)
6. Mgr. Vladimír Pažitný (60 hlasov)

7. doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. (53 hlasov)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Ing. Jozef Gíreth (37 hlasov)
9. Ing. Andrea Machalová (29 hlasov)
10. Ing. Zdeno Šťastný (26 hlasov)
11. František Hadušovský (23 hlasov)
– Kontrolná komisia: 1. Ing. Natália Kurciniková (79 hlasov) - predseda
2. Vladimír Schmidt (77 hlasov)
3. Jozef Játy (73 hlasov)
Na základe výsledkov hlasovania volebná komisia konštatovala, že v prvom kole
získalo

nadpolovičnú

väčšinu

hlasov

7 kandidátov

do predstavenstva

a 3 kandidáti

do kontrolnej komisie.
Ad. 11) Návrhová komisia predložila členskej schôdzi návrh na uznesenie:
U Z N E S E N I E z členskej schôdze ZCHKS – družstvo,
konanej dňa 12. 3. 2011 v Topoľčiankach
Členská schôdza berie na vedomie:
1. Správu o činnosti ZCHKZS za rok 2010.
2. Správu o hospodárení ZCHKS za rok 2010.
3. Správu Kontrolnej komisie družstva za rok 2010.
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Členská schôdza schvaľuje:
1. Hospodársky výsledok a ročnú účtovnú závierku ZCHKS za rok 2010.
2. Rozdelenie zisku: 885 € 10/100 do fondov nasledovne: 343 € do nedeliteľného fondu,
531 € 10/100 do sociálneho fondu.
Členská schôdza konštatuje ukončenie 3-ročného volebného obdobia doteraz platného
predstavenstva ZCHKS: doc. Ing. Marko Halo, PhD., doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.,
Ing. Vladimír Šmelko, Ing. František Grácz, MVDr. Eduard Morvay, Ing. Víťazoslav
Zákopčan, Jozef Bechera;
a Kontrolnej komisie družstva: Ing. Miroslav Hreus, Mgr. Vladimír Pažitný, František
Hadušovský.
Členská schôdza volí:
a) do Predstavenstva ZCHKS:
1.

doc. Ing. Marko Halo, PhD., bytom: 949 01 Nitra, Schurmannova 5, nar. 31. 8. 1967,
r. č. 670831/6164;

2.

doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., bytom: Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob,
nar. 29. 1. 1949, r. č. 490129/199;

3.

Ing. Vladimír Šmelko, bytom: 049 25 Dobšiná, Jarkova 346, nar. 23. 7. 1956,
r. č. 560723/6063;

4.

Ing. František Grácz, bytom: 953 01 Zlaté Moravce, Mojmírova 1387/17,
nar. 22. 12. 1962, r. č. 621222/6768;

5.

MVDr. Eduard Morvay, bytom: 811 01 Bratislava, Vlčkova 20, nar. 6. 1. 1946,
r. č. 460106/766;

6.

MVDr. Viktor Tabiš, bytom: 916 25 Potvorice, Brunovce 71, nar. 5. 10. 1960,
r. č. 601005/6635;

7.

Mgr. Vladimír Pažitný, bytom: 900 21 Svätý Jur, Krajinská cesta 35, nar. 9. 8. 1967,
r. č. 670809/7264.

b) do funkcie predsedu družstva:
doc. Ing. Marko Halo, PhD., bytom: 949 01 Nitra, Schurmannova 5, nar. 31. 8. 1967,
r. č. 670831/6164.
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c) do funkcie podpredsedu družstva:
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., bytom: Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob,
nar. 29. 1. 1949, r. č. 490129/199.
d) do Kontrolnej komisie družstva:
1.

Ing. Natália Kurciniková, bytom: Jedľové Kostoľany 559, 951 96 Jedľové Kostoľany
nar. 27. 3. 1960, r. č. 605327/6471;

2.

Jozef Játy, bytom: 014 01 Bytča, Pšurnovice 77, nar. 14. 12. 1959, r. č. 591214/7208;

3.

Vladimír Schmidt, bytom: 962 61 Dobrá Niva, Školská 1, nar. 21. 2. 1947,
r. č. 470221/056.

e) do funkcie predsedu Kontrolnej komisie družstva:
1. Ing. Natália Kurciniková, Jedľové Kostoľany 559, 951 96 Jedľové Kostoľany
nar. 27. 3. 1960, r. č. 605327/6471;
Členská schôdza ukladá Predstavenstvu ZCHKS:
1) Zabezpečiť zápis zmien vo volených orgánoch a funkciách do obchodného registra.
Termín: 30. 4. 2011

Zodpovedný: Ing. F. Grácz

2) Požiadať Ministerstvo dopravy SR o zmenu zákona o cestných komunikáciách v súvislosti
s evidenciou známok na prívesných vozíkoch na prepravu koní.
Termín: 31. 3. 2011

Zodpovedný: Ing. F. Grácz

3) Požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR o stanovisko
k podpore chovu koní ako celku do roku 2013 a na nasledujúce obdobie do roku 2020.
Termín: 30. 4. 2011

Zodpovedný: Ing. F. Grácz

Predložený návrh uznesenia bol členskou schôdzou dňa 12. 3. 2011 schválený. Uznesenie
tvorí prílohu zápisnice.
Za záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na členskej schôdzi a schôdzu
ukončil.
Zapísal: Ing. František Grácz

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

Overil: Ing. Emil Kovalčík, PhD.

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

Ing. Lenka Polyaková
Predseda predstavenstva ZCHKS

....................................................
doc. Ing. Marko Halo PhD. ................................................
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