
Z Á P I S N I C A

z členskej schôdze ZCHKS – družstvo, konanej dňa 19. 3. 2016 v Topoľčiankach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Z 287 členov ZCHKS bolo prítomných 72 členov, čo predstavuje 25,09 %. 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: 72 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 2015 

4. Správa o hospodárení za rok 2015

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa kontrolnej komisie

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015

8. Diskusia

9. Schválenie uznesenia

10. Ukončenie

Členskú  schôdzu  otvoril  a viedol  predseda  predstavenstva  prof. Ing. Marko

Halo, PhD. Bol schválený program schôdze a pracovné predsedníctvo (prof. Halo, Ing. Grácz,

Ing. Maxon).

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

– do mandátovej  komisie:  Ing. Vladimír  Šmelko,  Ing. Andrea  Machalová,  MVDr. Peter

Holakovský; hlasovanie: „za“ 72 hlasov;

– do návrhovej komisie: Ing. Miroslav Maxon, Jozef Puškár, Ing. Kamil Šulko; hlasovanie:

„za“ 71 hlasov, 1 sa zdržal;

– za zapisovateľa: Ing. František Grácz; hlasovanie: „za“ 71 hlasov, 1 sa zdržal;

– za overovateľov zápisnice: Ing. Radoslav Hudák, Ing. Lenka Polyaková; hlasovanie: „za“

72 hlasov.



Ad. 3,  4) Správu  o činnosti  a hospodárení  zväzu  za rok  2015  predniesol  výkonný

riaditeľ  ZCHKS  Ing. František  Grácz.  Zhrnul  aktivity  ZCHKS  za rok  2015,  ako  aj

hospodárenie zväzu. Hospodársky výsledok za rok 2015 je + 6 502,05 €. Podrobne zhodnotil

podporu  chovateľom  podľa  jednotlivých  plemien  členskej  základne.  Písomná  správa

o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice. 

Ad. 5) Predseda mandátovej  komisie  predložil  členskej  schôdzi  správu mandátovej

komisie,  ktorá  overila  platnosť  72 hlasov z celkového  počtu  72 členov  náhradnej  členskej

schôdze.  

Ad. 6) Správu Kontrolnej komisie zväzu predniesla predsedníčka komisie Ing. Natália

Kurciniková.  Zároveň  navrhla  spôsob  prerozdelenia  zisku  nasledovne:  4 551,45 €

do nedeliteľného fondu a 1 950,60 € do sociálneho 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

72 členov náhradnej členskej schôdze.

Ad. 8) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:

Prof.  Halo detailne  zosumarizoval  pripomienky,  ktoré  odzneli  na stretnutí  s chovateľmi

východného Slovenska v Spišskej Novej Vsi v súvislosti s výkonnostnými skúškami, prácou

riaditeľa ZCHKS a s vydávaním časopisu Svet koní. 

Pán  Hadušovský vo svojom  diskusnom  príspevku  nesúhlasil  s podporou  chovateľov

valachov. Pre záchranu ohrozených druhov sú dôležité kobyly. V prípade otvorenia programu

PRV by bolo potrebné požiadať o zmenu podmienok na podporu ohrozených druhov koní tak,

aby boli navýšené finančné prostriedky na kobyly a plemenné žrebce, ktoré sú v reprodukcii,

na  úkor  valachov,  ktorých  podpora  je  pre  jednotlivé  plemená  z pohľadu  podpory

kontraproduktívna.  V súvislosti  s vylúčením  koní  ohrozených  druhov,  ktoré  športujú,

poukázal  na  nelogickosť  tejto  podmienky.  Chovná  testácia  je  jedným z hlavných  potrieb

zachovania ohrozeného plemena. Bez testácie, ktorá je súčasťou a jednou z podmienok pre

zaraďovanie do jednotlivých oddielov PK, ohrozené druhy koní postupne zdegenerujú. 

Ing. Gíreth podporil tézy v diskusnom príspevku p. Hadušovského a vyslovil názor, že objem

finančných  prostriedkov  na  ohrozené  druhy  koní  by  po  vylúčení  valachov  automaticky

navýšil sadzby pre kobyly a plemenné žrebce.
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Pán Jakubík požiadal  o vysvetlenie  tvorby  ceny,  ktorá  je  účtovaná  chovateľom koní  pri

registrácii.

MVDr.  Morvay  vyzval  všetkých  chovateľov  k osvete  chovu  koní  vo  svojom  okolí.

V súvislosti  s chovom upozornil,  že  nie  všetky  kone len  športujú.  Veľká  väčšina  koní  je

chovaná na rekreačné účely. V tejto súvislosti je potrebné akceptovať všetkých chovateľov.

Táto kategória chovateľov veľkou mierou formuje postoje širokej verejnosti ku koňom.

MVDr.  Cigan reagoval  na  diskusný príspevok MVDr.  Morvaya  a vyzval  ho,  aby si  ako

dôchodca kúpil kobylu a týmto spôsobom dal príklad pre ostatných chovateľov koní. Zároveň

prehlásil, že pripustenie na stanici v Lužanoch nemusí platiť. Konštatoval, že zrušenie KMK

v SJF bol nesystémový krok. 

Pán Kuchár  upozornil  na skutočnosť, že šampionát mladých koní v aktuálnom formáte je

jednorazová akcia.  Prostredníctvom KMK sa mladé kone testovali  po ročníkoch bez tlaku

starších  koní.  V súvislosti  s akceleračným  programom  by  mali  byť  finančné  prostriedky

rozdeľované poľa percentuálneho zastúpenia jednotlivých plemien.

Pán Valenta navrhol, aby sa ohrozené druhy v súčasnosti neriešili, pretože zo skúsenosti vie,

že snahy môžu  mať  kontraproduktívny účinok.  Prípadnú zmenu  je  potrebné navrhnúť pri

otváraní PRV z iného dôvodu, bez zbytočného upozorňovania na kategóriu koní.

Ing. Becík požiadal, aby boli predstavenstvom zväzu oslovení starostovia združení v ZMOSe

z dôvodu podpory a vytvárania podmienok pre chov koní v rámci celého Slovenska. Zároveň

navrhol, aby sa v rámci Slovenska uskutočnili čiastkové schôdze chovateľov. 

Ing.  Machalová požiadala  o zapísanie  do  uznesenia  z členskej  schôdze  riešenie  testácie

mladých koní prostredníctvom KMK.

Na jednotlivé diskusné príspevky reagoval  Ing. Grácz. Pánovi Jakubíkovi vysvetlil tvorbu

ceny  pasu,  ktorá  sa  odvíja  od  platného  cenového  výmeru  zverejneného  na  stránke

www.horses.sk.  Zároveň  v súvislosti  s celkovou  podporou  chovu  koní  predložil  štatistiku

podpory podľa jednotlivých plemien,  ktorá tvorí  prílohu zápisu.  V súvislosti  s diskusnými

príspevkami p. Hadušovského, Ing. Gíretha, p. Valentu k problematike ohrozených druhov

súhlasí  s názorom,  že  podpora  valachov  je  kontraproduktívna.  Vzhľadom  k tomu,  že

v súčasnosti  majú  chovatelia  už  uzatvorené  zmluvy  s PPA,  bolo  by  nekorektné  meniť

podmienky  retroaktívne.  O zmenu  systému  je  potrebné  požiadať  v nasledujúcom  období.

Zároveň  upozornil  na  skutočnosť,  že  v rámci  ohrozených  druhov  koní  by  nemali  byť

v budúcnosti  podporované  kone  s platnou  licenciou  SJF.  V súvislosti  s diskusným
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príspevkom  MVDr. Cigana, p. Kuchára  a Ing.  Machalovej k problematike  KMK  je

potrebné  uvedenú  problematiku  riešiť  na  úrovni  MPRV  SR.  Ide  o kontrolu  úžitkovosti

v súčasnosti bez finančného krytia zo strany MPRV SR. Z príspevkov nebolo jasné, či ide

o KMK pre všetky jazdecké kategórie  (skok,  drezúra,  všestranná spôsobilosť).  V rozpočte

ZCHKS na rok 2016 nebolo s podporou počítané. Nie sú známe bližšie podmienky testácie.

Uvedený  problém  nebol  predmetom  rokovania  Rady  PK  slovenského  teplokrvníka.

Prof. Halo  v súvislosti  s diskusným  príspevkom  Ing.  Becíka  konštatoval,  že  čiastkové

schôdze  členov  ZCHKS  sú  v rozpore  so  stanovami.  V roku  2016  sú  plánované  schôdze

chovateľov po jednotlivých plemenách. Požiadavku na komunikáciu so samosprávou bude

riešiť Predstavenstvo ZCHKS na svojom riadnom zasadaní. 

Po príspevku Ing. Becíka a prof. Hala bola diskusia ukončená. 

Ad. 9) Predseda mandátovej komisie Ing. Maxon predložil návrh uznesenia: 

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 2015

2.  Správu o hospodárení ZCHKS za rok 2015

3.  Správu kontrolnej komisie za rok 2015

b)  schvaľuje:  

1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2015

2. Rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku vo výške 6 502,05 €: 

- do nedeliteľného fondu: 4 551,45 € (70 %)

- do sociálneho fondu:  1 950,60 € (30 %) 

3. Plán činnosti na rok 2016 uverejnený v časopise Svet koní 1/2016

4. Plán hospodárenia na rok 2016 ako vyrovnaný. Po rokovaní na MPRV SR aktualizovať

výšku dotácie na PK.

c)  ukladá predstavenstvu:

1. Doplniť  redakčnú  radu  časopisu  Svet  koní  o zástupcov  chovateľov  plemien  koní,

u ktorých ZCHKS vedie plemennú knihu.

2. Rokovať  so  SJF  s cieľom  dosiahnuť  stav,  aby  ohrozené  druhy  koní  so  športovou

licenciou boli evidované ako kone v chovnej testácii.

3. Hľadať možnosť znovuobnovenia testácie mladých koní.
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4. Vytvoriť  systém  komunikácie  ZCHKS  s predstaviteľmi  samosprávy  s cieľom

propagácie chovu koní na vidieku.

Po schválení uznesenia predsedajúci prof. Halo členskú schôdzu ZCHKS ukončil.

Zapísal: 19. 3. 2016   Ing. František Grácz  ........................................

Overili: Ing. Radoslav Hudák  ........................................

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

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