
Z Á P I S N I C A

z členskej schôdze ZCHKS – družstvo, konanej dňa 5. 4. 2014 v Topoľčiankach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Z 311 členov  ZCHKS  bolo  prítomných  80 členov  a 38  členov  v zastúpení,  spolu

118 členov,  čo  predstavuje  37,94 %.  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: 118 počet prítomných, čo predstavovalo 100 % účasť.

Program VČS: 1. Otvorenie, schválenie programu schôdze a pracovného predsedníctva

2. Voľba  návrhovej,  mandátovej  a volebnej  komisie,  zapisovateľa,

overovateľov zápisnice a schválenie volebného a rokovacieho poriadku

3. Správa o činnosti Zväzu za obdobie rokov 2011 – 2013

4. Správa o hospodárení za rok 2013

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa kontrolnej komisie 

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

8. Diskusia

9. Voľba  do orgánov  družstva  (predstavenstvo,  predseda,  podpredseda,

kontrolná komisia, predseda kontrolnej komisie)

10. Schválenie uznesenia

11. Záver

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

Halo, PhD.  Po doplnení  bol schválený  program  schôdze  a pracovné  predsedníctvo  (Halo,

Grácz, Morvay, Pažitný, Tabiš).

Ad. 2) Pracovné predsedníctvo predložilo členskej schôdzi návrh komisií:

– do mandátovej  a volebnej  komisie:  Ing. Vladimír  Šmelko,  Ing. Zuzana  Gánovská,

MVDr. Vladimír Hura, PhD.; hlasovanie: „za“ 118 hlasov;

– do návrhovej  komisie:  Ing. Miroslav  Maxon,  Ing. Radoslav  Hudák,  p. Jozef  Puškár  –

hlasovanie: „za“ 117 hlasov, 1 sa zdržal;

– za zapisovateľa: Ing. František Grácz – hlasovanie: „za“ 117 hlasov, 1 sa zdržal;



– za overovateľov zápisnice:  Ing. Ľubomír  Kapusta.,  Ing. Lenka Polyaková – hlasovanie:

„za“ 116 hlasov, 2 sa zdržali.

Ad. 3, 4) Správu o činnosti  a hospodárení zväzu za rok 2013 a následne za funkčné

obdobie  predstavenstva  2011  –  2013  predniesol  výkonný  riaditeľ  ZCHKS  Ing. František

Grácz.  Zhrnul  aktivity  ZCHKS za rok  2013,  činnosť  predstavenstva  za celé  jeho funkčné

obdobie, ako aj  hospodárenie zväzu. Hospodársky výsledok za rok 2013 je + 73 € 79/100.

Písomná správa o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice. 

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

komisia  overila  platnosť  118 hlasov  z celkového  počtu  118 členov  na náhradnej  členskej

schôdzi.  

Ad. 6) Správu Kontrolnej komisie zväzu predniesol člen komisie p. Vladimír Schmidt.

Zároveň navrhol spôsob prerozdelenia zisku 73 € 79/100 do nedeliteľného fondu. 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

118 členov náhradnej členskej schôdze.

Ad. 8) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:

– p. Homola zhodnotil  správu ako príliš  obšírnu,  chýbajú mu informácie  o odchovniach

mladých kobýl.

– Ing. Grácz  vysvetlil  systém  odchovní,  ktoré  boli  schválené  na základe  komisionálnej

prehliadky. Každoročne je na stránke www.horses.sk zverejňovaná výzva k odchovniam

s podmienkami. S majiteľmi prihlásených koní sú následne podpisované zmluvy.

– MVDr. Holakovský navrhol, aby ZCHKS vytvoril e-mailovú databázu členov družstva,

ktorým by operatívne zasielal aktuálne informácie. 

– Ing. Kapusta upozornil na stále sa zhoršujúcu situáciu v chove koní a každoročné zmeny

v dotačnej politike. Navrhol v súvislosti s návrhom Spoločnej poľnohospodárskej politiky

na obdobie rokov 2014 – 2020 zaslať na MPRV SR jednotné stanovisko členov ZCHKS.

Uvedený návrh nerieši potenciál koní najmä v súvislosti s možnou zamestnanosťou ľudí

na vidieku prostredníctvom chovu koní. 

– Ing. Mgr. Gíreth  nadviazal  na  predchádzajúci  príspevok  a požiadal  novozvolené

predstavenstvo  o razantnejší  postup  pri  presadzovaní  záujmov  chovateľov  koní  pri

rokovaniach s predstaviteľmi MPRV SR.
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– Ing. Maxon vo  svojom  diskusnom  príspevku  apeloval  na  všetkých  chovateľov

v súvislosti s prezentovaním jednotného stanoviska pri presadzovaní záujmov chovateľov

koní  na rokovaniach  s MPRV  SR.  Podporil  názor  Ing. Kapustu  k zaslaniu  stanoviska

k navrhnutej  Spoločnej  poľnohospodárskej  politike  na obdobie  2014 – 2020,  ktorá

v dostatočnej miere nevyužíva potenciál chovu koní minimálne v podpore zamestnanosti

v poľnohospodárstve.

– MVDr. Cigán  vyslovil  nespokojnosť  s propagáciou  slovenského  teplokrvníka  a jeho

chovateľov. Niektoré výsledky koní plemena slovenský teplokrvník, ktoré dosahujú najmä

jazdci z východného Slovenska, by si zasluhovali  väčšiu mediálnu pozornosť.  Zároveň

vyslovil názor, že sú málo prezentované úspechy slovenských chovateľov.

– prof. Halo reagoval na príspevok MVDr. Cigána. V rámci chovaných plemien koní v SR

je  populácia  slovenského  teplokrvníka  podporovaná  prostredníctvom  podpory  na

ohrozené  druhy.  Zväz  osem  rokov  podporuje  chovateľov  slovenského  teplokrvníka

formou  ich  prezentácie  prostredníctvom  Šampionátu  slovenského  teplokrvníka.

K dispozícii  sú  dve  sady  prekážkového  materiálu  zapožičiavané  členom  ZCHKS  za

symbolickú  cenu.  Slovenský  teplokrvník  bol  v roku  2013  prijatý  do  World  Breeding

Federation for Sport Horses (WBFSH).

– p. Kuchár  nadviazal  na  diskusný príspevok MVDr.  Cigána a navrhol  zvážiť  možnosť

navýšenia finančných výhier na Šampionáte slovenského teplokrvníka.

– Ing. Grácz  reagoval  na  príspevok  p.  Kuchára.  Z uznesenia  posledného  zasadania

predstavenstva vyplynulo rokovať o možnom príspevku SJF na projekt šampionátu, ako aj

oslovenie  prípadných  sponzorov  s cieľom  zatraktívniť  výhry  v projekte  Šampionát

slovenského teplokrvníka.

– p. Valenta v súvislosti so slovenským teplokrvníkom v rámci podpory ohrozených druhov

navrhol preveriť či sa do stanoveného počtu koní do 5 000 ks nebudú zarátavať i kone

vedené v ČR.

– prof. Halo skonštatoval,  že  populácia  ST  v ČR je  chápaná  ako  samostatné  plemeno.

Pripomienka p. Valentu bude konzultovaná na príslušnom odbore MPRV SR.

Po príspevku prof. Hala bola diskusia ukončená. 

Ad. 9) Predsedajúci v zmysle uznesenia 13 zasadania predstavenstva zo dňa 14.2.2014

 navrhol  doterajších členov predstavenstva a kontrolnej komisie ako kandidátov aj

 na ďalšie funkčné obdobie. Ing. Grácz prezentoval písomné prehlásenia o akceptácii 
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prípadného  zvolenia  do orgánov  ZCHKS od  doc. S. Magála  a Ing. N. Kurcinikovej,

ktorí sa ČS osobne nezúčastnili. 

Na základe  návrhu  predstavenstva  a návrhov  prítomných  členov  zväzu  bola

spracovaná  kandidátka  v počte  15 kandidátov  na členov  predstavenstva  a 4 kandidáti

na členov kontrolnej komisie. Voľby prebehli tajným hlasovaním.

Prítomných  118 členov  odovzdalo  118 platných  hlasovacích  lístkov  s nasledujúcim

výsledkom:

1.  Ing. Vladimír Šmelko  (107 hlasov)

2.  Ing. František Grácz  (105 hlasov)

3.  prof. Ing. Marko Halo, PhD.  (91 hlasov) 

4.  Ing. Miroslav Maxon  (81 hlasov)

5.  MVDr. Viktor Tabiš  (71 hlasov) 

6.  MVDr. Eduard Morvay  (66 hlasov)

7.  Ing. Andrea Machalová  (58 hlasov)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  MVDr. Vladimír Hura, PhD.  (58 hlasov) – vzdal sa ďalšej kandidatúry 

9.  Mgr. Vladimír Pažitný  (35 hlasov)

10.  Ing. Mgr. Jozef Gíreth  (26 hlasov)

11.  Ľubomír Kamas  (24 hlasov)

12.  Ján Demeter  (21 hlasov)

13.  Ing. Péter Görözdi  (16 hlasov)

14.  Tibor Nagy  (8 hlasov)

15.  doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.  (4 hlasy)

Do Kontrolnej komisie ZCHKS boli zvolení:
1.  Ing. Natália Kurciniková  (100 hlasov) - predseda  

2.  Vladimír Schmidt  (86 hlasov)

3.  Jozef Játy  (74 hlasov)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  František Hadušovský  (59 hlasov)

Na základe  výsledkov  hlasovania  volebná  komisia  konštatovala,  že  v prvom  kole

získalo  nadpolovičnú  väčšinu  hlasov  6 kandidátov  do predstavenstva  a 3 kandidáti

do kontrolnej komisie.  
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Následne  sa  pred  druhou  voľbou  na  člena  predstavenstva  vzdal  kandidatúry

MVDr. Vladimír  Hura, PhD.  Aklamačným  spôsobom  bola  zvolená  ako  siedma  členka

predstavenstva Ing. Andrea Machalová.

Uskutočnila  sa tajná voľba predsedu a podpredsedu ZCHKS, a predsedu kontrolnej

komisie.  Na predsedu  Predstavenstva  ZCHKS  kandidoval  prof. Halo  po prechádzajúcom

odmietnutí ostatných šiestich zvolených členov predstavenstva kandidovať na tento post. 

Na podpredsedu  Predstavenstva ZCHKS kandidovali  dvaja členovia predstavenstva:

Ing. Miroslav Maxon a Ing. Vladimír Šmelko. Na predsedu kontrolnej komisie po vzdaní sa

kandidatúry p. Játym a p. Schmidthom kandidovala Ing. Natália Kurciniková.

Voľby prebehli tajným hlasovaním.

Prítomných  118 členov  odovzdalo  115 platných  hlasovacích  lístkov  s nasledujúcim

výsledkom:

• za predsedu Predstavenstva ZCHKS bol zvolený prof. Ing. Marko Halo, PhD.  (99 hlasov); 

• za podpredsedu Predstavenstva ZCHKS bol zvolený Ing. Vladimír Šmelko  (59 hlasov);

• za predsedu Kontrolnej komisie bola zvolená Ing. Natália Kurciniková  (100 hlasov). 

Ad. 10)  Návrhová komisia predložila členskej schôdzi návrh na uznesenie, ktoré bolo

verejným hlasovaním schválené všetkými  prítomnými hlasmi v nasledovnom znení:"

Č l e n s k á  s c h ô d z a

A)  berie  na  vedomie:

1.  správu o činnosti ZCHKS za rok 2013

2.  správu o hospodárení ZCHKS za rok 2013

3.  správu kontrolnej komisie za rok 2013

B)  konštatuje:

skončenie volebného obdobia volených orgánov:

1. predstavenstva v zložení: prof. Ing. Marko Halo, PhD., doc. PhDr.  Slavomír Magál, CSc.,  

    Ing. Vladimír Šmelko, Ing. František Grácz, MVDr. Eduard  Morvay, MVDr. Viktor Tabiš,

    Mgr. Vladimír Pažitný

2. kontrolnej komisie: Ing. Natália Kurciniková, p. Vladimír Smidt, p. Jozef Játy

 

C)  schvaľuje:  

1. ročnú účtovnú závierku za rok 2013;
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2. rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku vo výške 73,79 € do nedeliteľného fondu.

D)  volí:

a)  do Predstavenstva ZCHKS:

1. prof. Ing. Marko Halo, PhD., bytom: 949 01 Nitra, Schurmannova 5, nar. 31. 8. 1967, 

r. č. 670831/6164;

2. Ing. Vladimír Šmelko, bytom: 049 25 Dobšiná, Jarkova 346, nar. 23. 7. 1956, 

r. č. 560723/6063;

3. Ing. František Grácz, bytom: 953 01 Zlaté Moravce, Mojmírova 1387/17, 

nar. 22. 12. 1962, r. č. 621222/6768;

4. MVDr. Eduard Morvay, bytom: 811 01 Bratislava, Vlčkova 20, nar. 6. 1. 1946, 

r. č. 460106/766;

5. MVDr. Viktor Tabiš, bytom: 916 25 Potvorice, Brunovce 71, nar. 5. 10. 1960, 

r. č. 601005/6635;

6. Ing. Miroslav Maxon, bytom: 911 05 Trenčín, Orechovská 49, nar. 16. 5. 1951, 

r. č. 510516/236;

7. Ing. Andrea Machalová, bytom: 962 04 Kriváň 314, nar. 15. 7. 1971, 

r. č. 715715/8294.

b)  do funkcie predsedu družstva:

prof. Ing. Marko Halo, PhD., bytom: 949 01 Nitra, Schurmannova 5, nar. 31. 8. 1967, 

r. č. 670831/6164. 

c)  do funkcie podpredsedu družstva:

Ing. Vladimír Šmelko, bytom: 049 25 Dobšiná, Jarkova 346, nar. 23. 7. 1956, 

r. č. 560723/6063.

d)  do Kontrolnej komisie družstva:

1. Ing. Natália Kurciniková, bytom: 951 96 Jedľové Kostoľany 559, 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:

Ing. Natália Kurciniková, bytom: 951 96 Jedľové Kostoľany 559, nar. 27. 3. 1960, 

r. č. 605327/6471.
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E)  ukladá predstavenstvu:

1. zabezpečiť zápis zmien vo volených orgánoch a funkciách do obchodného registra;

2. zabezpečiť informovanosť členov zväzu prostredníctvom e-mailovej komunikácie;

3. zaslať  na  MPRV SR  jednotné  stanovisko  členov  ZCHKS  k pripravovanej  Spoločnej

poľnohospodárskej politike na obdobie 2014 – 2020 v súvislosti s nevyužitím potenciálu

chovu koní v komplexe ŽV najmä v súvislosti so zamestnanosťou v poľnohospodárstve.

Zapísal: Ing. František Grácz  ........................................

Overil: Ing. Ľubomír Kapusta ........................................

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

Predseda Predstavenstva ZCHKS: prof. Ing. Marko Halo, PhD. ........................................
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