
 

 

Z Á P I S N I C A  

z členskej schôdze ZCHKS – družstvo, konanej dňa 18. 3. 2017 v Topoľčiankach 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

 

Z 304 členov ZCHKS bolo prítomných 65 členov a 16 členov v zastúpení, spolu 81 

členov, čo predstavuje 26,6 %. 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: počet prítomných 81, 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 ZCHKS za obdobie rokov 2014 – 2016 

4. Správa o hospodárení za rok 2016 

5. Správa mandátovej komisie 

6. Správa kontrolnej komisie  

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 

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. Privítal Ing. Petra Juhásza povereného zastupovaním riaditeľa Odboru živočíšnej 

výroby MPRV SR. Bol schválený program schôdze, volebný a rokovací poriadok a pracovné 

predsedníctvo (Halo, Grácz, Maxon) – hlasovanie: „za“ 81 hlasov. 

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

– do mandátovej a volebnej komisie: Ing. Vladimír Šmelko, Ing. Kamil Šulko, MVDr. Peter 

Holakovský – hlasovanie: „za“ 81 hlasov; 
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– do návrhovej komisie: Ing. Miroslav Maxon, Ing. Radoslav Hudák, p. Zdeno Homola – 

hlasovanie: „za“ 81 hlasov; 

– za zapisovateľa: Ing. František Grácz – hlasovanie: „za“ 80 hlasov, „zdržal sa“ 1; 

– za overovateľov zápisnice: Ing. Natália Kurciniková, Ing. Lenka Polyaková – hlasovanie: 

„za“ 81 hlasov.   

Ad. 3, 4) Správu o činnosti a hospodárení zväzu za rok 2016 a následne za funkčné 

obdobie predstavenstva 2014 – 2016 predniesol výkonný riaditeľ ZCHKS Ing. František 

Grácz. Zhrnul aktivity ZCHKS za rok 2016, činnosť predstavenstva za celé jeho funkčné 

obdobie, ako aj hospodárenie zväzu. Hospodársky výsledok za rok 2016 je +14 451,01 € 

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

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

komisia overila platnosť 81 hlasov z celkového počtu 81 členov na náhradnej členskej 

schôdzi.   

Ad. 6) Správu Kontrolnej komisie ZCHKS predniesla predsedníčka kontrolnej 

komisie Ing. Natália Kurciniková. Zároveň navrhla spôsob prerozdelenia zisku nasledovne: 

nerozdelený zisk (70 %): 10 115,71 €; do sociálneho fondu (30 %): 4 335, 30 €. 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 

81 členov náhradnej členskej schôdze. 

Ad. 8) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky: 

 Ing. Jozef Gíreth upozornil na nepresnosť v kalendári akcií – výstava koní 

v Kaľamenovej je výstavou všetkých plemien koní. Vyzval prítomných k racionálnemu 

riešeniu pri výbere členov predstavenstva. Apeloval na to, aby sa nové predstavenstvo 

venovalo najmä podpore chovateľov koní, ktorí okrem podpory na kone nie sú zapojení 

v systéme ostatných podpôr prostredníctvom PPA. 

 Ing. Peter Juhász poskytol informácie o pripravovaných legislatívnych plánoch 

MPRV SR na rok 2017 (zákon o šľachtení a plemenitbe HZ a jeho vykonávacie predpisy, 

vykonávacia vyhláška zákona o veterinárnej starostlivosti o označovaní koňovitých). Plán 

podpory na rok 2017 na PK, KÚ a výstavy by mal byť navýšený. MPRV SR pracuje 

na novom modeli podpory pre chovateľov koní z národných zdrojov, ktorý by mal 

kopírovať systém podpory u ostatných druhov HZ. 

– p. Jozef Játy apeloval na kompetentných, aby sa začali zaoberať kritickou situáciou 

v chove koní plemien belgik a norik na Slovensku. Zároveň požiadal Ing. Šmelka, aby 
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z dlhodobého hľadiska uvažoval o zvýšení stavov kobýl základného stáda norika 

muránskeho typu v Dobšinej, nakoľko o kone plemena norik muránskeho typu z Dobšinej 

je mimoriadny záujem. V súvislosti s finále furmanov v Nozdrkovciach v roku 2016 

poďakoval Ing. Maxonovi za vytvorené podmienky.  

- p. Miroslav Kubelák žiadal o vysvetlenie v súvislosti s nezaradením plemenného žrebca 

3417 Štart IV Jantár do akceleračného programu. Zároveň poukázal na vysoký pripúšťací 

poplatok u niektorých chladnokrvných žrebcov v SCHK Dobšiná.  

– Ing. František Grácz v súvislosti s kladným hospodárskym výsledkom navrhol na základe 

schválenia VČS vytvoriť smernicu, ktorá by umožnila prerozdeliť zisk na podporu členov 

zväzu. Reagoval na diskusný príspevok p. Kubeláka. Na zaraďovanie žrebcov do AP sú 

radami PK jednotlivých plemien schválené podmienky, ktoré ten ktorý žrebec musí spĺňať. 

Na rok 2016 žrebec Jantár podmienky nesplnil.  

– Ing. Ľubomír Kapusta opätovne upozornil na stále sa zhoršujúcu situáciu v chove koní. 

Poďakoval predstaviteľom ZCHKS za aktívny prístup pri riešení problému s infekčnou 

anémiou. Informoval členov o záujme o plemeno hafling z krajín ďalekého východu. 

Upozornil na Športové dni haflingov v Pardubiciach (ČR) v dňoch 4. – 6. 8. 2017.  

– Ing. Miroslava Maxona mrzí nízka účasť na VČS. Pripomenul, že kone ako druh HZ 

zaznamenávajú každoročne nárast stavov, čo je pozitívny signál. Informoval prítomných 

o rokovaniach členov predstavenstva na MPRV SR, v ktorých sa predstavitelia zväzu 

snažili poukázať na potrebu využitia poľnohospodárskej pôdy pre potreby zabezpečenia 

kŕmnej dávky koní, ako aj poskytnutie pracovnej príležitosti pre nemalý počet 

pracovníkov. Tieto pozitíva chovu koní je potrebné prezentovať tak, aby pochopili aj 

osoby, ktoré chov koní chápu z úzkeho pohľadu ako „zábavku bohatých“, že kôň ako HZ 

plní v komplexe živočíšnej výroby nezastupiteľnú úlohu. 

– Ing. Radoslav Hudák nadviazal na problematiku svojho predrečníka a upozornil na 

skutočnosť, že kone majú nezastupiteľnú úlohu pri výchove mládeže, ktorá pomaly stráca 

pracovné návyky a práca s koňmi priaznivo vplýva na rozvoj osobnosti. V tejto súvislosti 

poukázal na skutočnosť, že záujem o prácu s koňmi majú skôr deti zo sociálne slabších 

rodín, a nebyť chovateľov koní, ktorí poskytujú možnosť trávenia voľného času pri koňoch 

bezplatne, tieto deti by sa ku koňom využívaným komerčne nikdy nedostali.  

Po príspevku Ing. Hudáka bola diskusia ukončená.  

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

2. 2. 2017 navrhol doterajších členov predstavenstva s výnimkou MVDr. E. Morvaya, ktorý 

sa vzdal možnosti kandidovať v ďalšom funkčnom období, a doterajších členov kontrolnej 
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komisie ako kandidátov aj na ďalšie funkčné obdobie. Ing. Grácz prezentoval písomné 

prehlásenie o akceptácii prípadného zvolenia do orgánov ZCHKS od MVDr. V. Huru,  PhD., 

ktorý sa ČS osobne nezúčastnil.  

Na základe návrhu predstavenstva a doplňujúcich návrhov od prítomných členov 

zväzu bola spracovaná kandidátka v počte 10 kandidátov na členov predstavenstva 

a 3 kandidáti na členov kontrolnej komisie. Voľby prebehli tajným hlasovaním 

s nasledovnými výsledkami: 

a) z prítomných 81 členov bolo odovzdaných a platných 81 hlasovacích lístkov. Do 

Predstavenstva ZCHKS boli zvolení:  

1.  prof. Ing. Marko Halo, PhD.  (76 hlasov)  

 2.  Ing. František Grácz  (74 hlasov) 

 3.  Ing. Vladimír Šmelko  (73 hlasov)  

 4.  Ing. Miroslav Maxon  (62 hlasov) 

 5.  MVDr. Viktor Tabiš  (56 hlasov)  

 6.  Ing. Kamil Šulko  (1. kolo - 34 hlasov / 2. kolo - 42 hlasov) 

 7.  Ing. Andrea Machalová   

(1. kolo - 27 hlasov / 2. kolo - 33 hlasov / 3. kolo - 40 hlasov) 

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

 8.  Ing. MVDr. Vladimír Hura, PhD.   

 (1. kolo - 33 hlasov / 2. kolo - 38 hlasov / 3. kolo - 22 hlasov) 

 9.  Ing. Radoslav Hudák   

 (1. kolo - 31 hlasov / 2. kolo - 30 hlasov / 3. kolo - 15 hlasov) 

 10.  Ing. Mgr. Jozef Gíreth   

 (1. kolo - 23 hlasov / 2. kolo - 19 hlasov / 3. kolo - vzdal sa) 

V 1. kole volieb do Predstavenstva ZCHKS získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov len 

5 kandidátov. Následne sa uskutočnilo 2. a 3. kolo volieb ďalších 2 členov (z prítomných 

81 členov bolo v druhom kole odovzdaných 79  platných hlasovacích lístkov; v treťom 

kole bolo odovzdaných 78 hlasovacích lístkov, z toho 77 platných). 

 

b) Pri hlasovaní do Kontrolnej komisie ZCHKS z prítomných 81 členov bolo odovzdaných 

79 platných hlasovacích lístkov. Do Kontrolnej komisie ZCHKS boli zvolení:  

1.  Ing. Natália Kurciniková  (78 hlasov)  

2.  Vladimír Schmidt  (79 hlasov) 

3.  Jozef Játy  (78 hlasov) 
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Uskutočnilo sa tajné hlasovanie pri voľbe predsedu ZCHKS, podpredsedu ZCHKS 

a predsedu Kontrolnej komisie ZCHKS. Na funkciu predsedu Predstavenstva ZCHKS 

kandidoval prof. Ing. Marko Halo, PhD., po prechádzajúcom odmietnutí kandidatúry na tento 

post od ostatných šiestich zvolených členov predstavenstva. S kandidatúrou na podpredsedu 

Predstavenstva ZCHKS po prechádzajúcom odmietnutí ostatných šiestich zvolených členov 

predstavenstva súhlasil Ing. Vladimír Šmelko. Na post predsedu kontrolnej komisie po vzdaní 

sa kandidatúry p. Játym a p. Schmidtom kandidovala Ing. Natália Kurciniková. 

Prítomných 81 členov odovzdalo 78 platných hlasovacích lístkov s nasledovným 

výsledkom: 

• za predsedu Predstavenstva ZCHKS bol zvolený prof. Ing. Marko Halo, PhD. (76 hlasov);  

• za podpredsedu Predstavenstva ZCHKS bol zvolený Ing. Vladimír Šmelko (70 hlasov); 

• za predsedu Kontrolnej komisie bola zvolená Ing. Natália Kurciniková (75 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 2016 

2.  správu o hospodárení ZCHKS za rok 2016 

3.  správu Kontrolnej komisie ZCHKS za rok 2016 

 

B.  konštatuje ukončenie volebného obdobia volených orgánov: 

1. Predstavenstva ZCHKS v zložení: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. Vladimír Šmelko, 

Ing. František Grácz, MVDr. Eduard Morvay, MVDr. Viktor Tabiš, Ing. Andea 

Machalová, Ing. Miroslav Maxon 

2. Kontrolnej komisie ZCHKS v zložení: Ing. Natália Kurciniková, Vladimír Schmidt, Jozef 

Játy 

  

C.  schvaľuje:   

1.  ročnú účtovnú závierku za rok 2016 

2.  rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku vo výške  +14 451,01 €: 

- ako nerozdelený zisk (70 %) 10 115,71 € 

- do sociálneho fondu (30 %) 4 335, 30 € 
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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. František Grácz, bytom: 953 01 Zlaté Moravce, Mojmírova 1387/17, 

nar. 22. 12. 1962, r. č. 621222/6768; 

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

r. č. 560723/6063; 

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

r. č. 510516/236; 

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

r. č. 601005/6635; 

6. Ing. Kamil Šulko, bytom: 917 01 Trnava, Spartakovská 1, nar. 30. 4. 1987, 

r. č. 870430/7689. 

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

r. č. 715715/8294. 

b)  do funkcie predsedu ZCHKS: 

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

r. č. 670831/6164.  

c)  do funkcie podpredsedu ZCHKS: 

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

r. č. 560723/6063. 

d)  do Kontrolnej komisie ZCHKS: 

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 ZCHKS: 

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

nar. 27. 3. 1960, r. č. 605327/6471; 

 

E.  ukladá Predstavenstvu ZCHKS: 

1. zabezpečiť zápis zmien vo volených orgánoch a funkciách do obchodného registra; 
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2. vypracovať smernicu, ktorá by v prípade priaznivej prognózy vo vývoji hospodárenia 

ZCHKS v priebehu rokov 2017 – 2019 stanovila finančnú podporu pre členov ZCHKS 

s účinnosťou vyplatenia už v roku 2017; 

3. naďalej presadzovať na MPRV SR podporu chovu koní na Slovensku v maximálnej 

možnej miere.  

 

 

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

 

Overil:  Ing. Natália Kurciniková ........................................ 

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

 

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


