
Z Á P I S N I C A
z členskej schôdze ZCHKS – družstvo, konanej dňa 17. 3. 2012 v Topoľčiankach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Z 320 členov  ZCHKS  bolo  prítomných  65 členov  a 4 členovia  v zastúpení,  spolu 

69 členov,  čo  predstavuje  21,56 %.  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: 69 počet prítomných, čo predstavovalo 100 % účasť.

Program : 1. Otvorenie

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

3. Správa o činnosti Zväzu za rok 2011 

4. Správa o hospodárení za rok 2011

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa kontrolnej komisie

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011

8. Prestávka

9. Diskusia

10. Schválenie uznesenia

11. Ukončenie

Výročnú členskú schôdzu otvoril  a viedol predseda predstavenstva prof. Ing. Marko 

Halo, PhD.

Ad. 2) Predstavenstvo predložilo členskej schôdzi návrh komisií:

– do mandátovej komisie: Ing. Vladimír Šmelko, MVDr. Viktor Tabiš, Zdeno Homola;

– do návrhovej  komisie:  Ing. Zdeněk  Šťastný,  MVDr. Peter  Holakovský,  Vladimír 

Schmidt

– za zapisovateľa: Ing. Lenka Polyaková;

– za overovateľov zápisnice: Pavol Kitaš, František Rindoš.

Členská  schôdza  navrhnutých  členov  komisií,  zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice 

jednohlasne schválila.



Ad. 3,  4) Správu  o činnosti  a hospodárení  zväzu  za rok  2011  predniesol  výkonný 

riaditeľ  ZCHKS  Ing. František  Grácz.  Zhrnul  aktivity  ZCHKS  za rok  2011,  činnosť 

predstavenstva, ako aj hospodárenie zväzu. Hospodársky výsledok za rok 2011 je + 365,46 € 

po zdanení. Písomná správa o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice. 

Ad. 5) Predseda mandátovej komisie predložil členskej schôdzi správu, že mandátová 

komisia  overila  platnosť  69 hlasov  z celkového  počtu  69 členov  na náhradnej  členskej 

schôdzi.  

Ad. 6) Správu Kontrolnej komisie zväzu predniesla Ing. Natália Kurciniková. Zároveň 

navrhla  spôsob  prerozdelenia  zisku  354,46 €:  do nedeliteľného  fondu  219,28 € 

a do sociálneho fondu 146,18 €. Písomná správa kontrolnej komisie tvorí prílohu zápisnice. 

Ad. 7) Na základe  hlasovania  došlo  k schváleniu  ročnej  účtovnej  závierky 

s prerozdelením  zisku  podľa  návrhu.  Za schválenie  ročnej  účtovnej  závierky  hlasovalo 

69 členov náhradnej výročnej členskej schôdze.

Ad. 9) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:

- prof. Halo  informoval prítomných o napĺňaní uznesenia z ČS z roku 2011, aj  o rokovaní 

predstaviteľov ZCHKS s MPRV SR v súvislosti s podpornými opatreniami pre chov koní. 

Zároveň privítal na ČS Ing. Vladimíra Chovana – novo zvoleného predsedu SJF.

- Ing. Grácz  vysvetlil  princíp  výnimky,  ako  aj  príčiny  spôsobu  používania  diaľničných 

známok v súvislosti s využívaním vozíkov na prepravu koní.

- Ing. Chovan  reagoval  na pripomienky  v súvislosti  s KMK v roku  2011.  Pre nasledujúce 

obdobie prisľúbil zlepšenie komunikácie medzi ZCHKS a SJF.

- Ing. Kapusta kriticky zhodnotil stav v hodnotení koní plemena hafling. Poukázal na nízke 

hodnotenie haflingov na výstavách v SR (AX 2011) v porovnaní s hodnotením tých istých 

koní na výstavách v zahraničí.

- MVDr. Morvay v téme hodnotenia haflingov upozornil na skutočnosť, že nízke hodnotenie 

kobýl pod 7 bodov má za následok jej zaradenie do pomocnej plemennej knihy. Uvedená 

kobyla by nemala produkovať samčí plemenný materiál.

- p. Valenta požiadal o podrobnejšiu analýzu hospodárenia zväzu.

- p. Jamrich  požiadal,  aby  sa  Rada  PK  slovenského  teplokrvníka  zaoberala  možnosťou 

prezentácie populácie 3-ročných kobýl formou skoku vo voľnosti tak, ako je tomu v ČR. 

Skok vo voľnosti v skoršom veku by mohol nájsť nádejné kone pre jazdecký šport.

- p. Matloň (po ukončení diskusie) upozornil prítomných na úpadok chovu koní komplexne. 

Kriticky sa vyjadril najmä k stavu v záprahovom športe.
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Prof. Halo navrhol ukončiť diskusiu. Za ukončenie diskusie hlasovalo 68 členov, proti 

bol jeden člen.

Prof. Halo následne reagoval na príspevok Ing. Kapustu. Upozornil na skutočnosť, že 

za normálnych okolností by sa nemal žrebec Avalon na výstave AX z dôvodu nevhodného 

kondičného stavu vôbec predvádzať.

Ing. Grácz  reagoval  na požiadavku p. Valentu  a podrobne po položkách prezentoval 

výsledky hospodárenia ZCHKS za rok 2011. Zároveň upozornil p. Jamricha na skutočnosť, že 

prezentácia skoku vo voľnosti je spracovaná v Metodike odchovní pre 3-ročné kobyly. Jeho 

návrh bude riešený na zasadaní Rady PK slovenského teplokrvníka. 

Ad. 10) Návrhová komisia predložila členskej schôdzi návrh na uznesenie:

U Z N E S E N I E

z členskej schôdze ZCHKS - družstvo, konanej 17. 3. 2012 v Topoľčiankach

     

Členská schôdza berie na vedomie:

1. Správu o činnosti ZCHKS za rok 2011.

2. Správu o hospodárení ZCHKS za rok 2011.

3. Správu kontrolnej komisie za rok 2011.

Členská schôdza schvaľuje:

1. Hospodársky výsledok a ročnú účtovnú závierku ZCHKS za rok 2011.

2. Rozdelenie zisku +365,46 € do fondov nasledovne: 146,18 € do sociálneho fondu 

a 219,28 € do nedeliteľného fondu.

Členská schôdza ukladá:

1.  Zlepšiť  komunikáciu  a spoluprácu  ZCHKS so SJF ohľadom prerozdelenia  prostriedkov 

určených na KMK a prémiované súťaže. O výsledkoch informovať v ďalšom čísle časopisu 

Svet koní.

Zodpovedné: predstavenstvo

2. Pre zobjektívnenie  hodnotenia  koní  plemena  hafling  zabezpečiť  5-člennú  komisiu 

hodnotiteľov  s elimináciou  najlepšieho  a najhoršieho  hodnotenia  s ohľadom  na motiváciu 

chovateľov.
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Zodpovedný: Ing. F. Grácz 

3. Prílohou zápisnice z členskej schôdze bude podrobná analýza hospodárskych výsledkov 

ZCHKS – družstvo za rok 2011.

Predložený návrh uznesenia bol členskou schôdzou dňa 17. 3. 2012 schválený.

Za záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na členskej schôdzi a schôdzu 

ukončil.

Zapísala: Ing. Lenka Polyaková ...................................................

Overil: František Rindoš ...................................................
 

Pavol Kitaš ...................................................

Predseda predstavenstva ZCHKS prof. Ing. Marko Halo, PhD. ..................................................
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	Zápisnica

