Výzva
n a p r e d kl a d a n i e ž i a d o s t í
Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, Moravecká 32, 951 93 v súlade s Výnosom
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra
2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy na
kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat,
zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.41124(2015/XA) (ďalej
len „schéma č. 1“)
vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku
2017 (ďalej len „žiadosť“) na podporné opatrenia :
v termíne 1. februára 2017 do 30. apríla 2017
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl
plemien slovenský teplokrvník, norik muránsky, slovenský športový pony“.
Žiadosť treba predložiť písomne na tlačive, ktorého vzor nájdete na stránke zchks@horses.sk:
ZVÄZ CHOVATEĽOV KONÍ NA SLOVENSKU, MORAVECKÁ 32, 951 93 TOPOĽČIANKY.

V Topoľčiankach 18. 1. 2017

Ing. František Grácz
výkonný riaditeľ

Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad
plemennej hodnoty .
2. Podmienky pre zaradenie mladých kobýl do odchovní.
3. Zoznam mladých kobýl pre zaradenie do odchovni.
4. Čestné vyhlásenie

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie

I. Údaje o žiadateľovi II. Údaje o prijatí žiadosti ZCHKS

Právna forma

IČO

PO

Evidenčné číslo

FO

(Označiť krížikom)
Obchodné meno

Prijal a kontroloval

Dňa

Ulica a číslo
PSČ

Podpis
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)

Obec

Okres
Číslo telefónu

Číslo mobilu

Číslo farmy

E-mailová adresa

III. Údaje o účte žiadateľa
Názov banky / Pobočka

Číslo účtu / kód banky

IV. Údaje o štatutárnych zástupcoch oprávnených konať za žiadateľa (PO)1)
Číslo OP

Priezvisko a meno

V. Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa (FO)1)
Číslo OP

Priezvisko a meno

Číslo telefónu
E-mailová adresa

VI. Dotáciu žiadam
Počty kobýl/ ks

Suma za odchov na rok
2017

a) počet kobýl 1-3ročných
Poznámka: suma za odchovňu je tvorí 70 % nákladov na odchov kobýl.

Odchovňa

VII. Vyhlásenie žiadateľa
a) spĺňa podmienky uvedené v článku E. schémy,
b) je registrovaný v príslušnom registri,
c) nemá nedoplatky na daniach,
d) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
e) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia vo veci týkajúcej sa využívania verejných zdrojov
(podľa Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov),
g) neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
h) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie,
i)

nepoberá pomoc na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov.

j) Nie som podnikom v ťažkosti v zmysle článku 2 ods. 14 nariadenia Komisie .
Žiadateľ čestne vyhlasuje:
a) že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) že nemá nedoplatky na daniach,
c) že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia (podľa Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov),
e) že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (podľa Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 125/2006
Z. z.),
f)

že nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie v Sociálnej poisťovni a na poistnom
na zdravotné poistenie v žiadnej zdravotnej poisťovni a na príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie a že nemá nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie.

g) všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
h) sú mi známe všetky podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich
sa na poskytnutie dotácie
i) udeľujem súhlas ZCHKS na spracovanie a zverejnenie svojich osobných údajov1), ako aj na ich
využitie pre štatistické účely,
k) som si vedomý trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení
nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutia dotácie.
Poznámky:
1) zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zaväzujem sa
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie dotácie,
b) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby vrátane úrokov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
c) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
d) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti
žiadosti,
e) oznámiť ZCHKS každú zmenu údajov uvedených v žiadosti do desiatich pracovných dní od jej
vzniku.
V ..........................................
Podpis žiadateľa:

dňa ........................
Odtlačok pečiatky (PO):

PODMIENKY PRE ZARADENIE MLADÝCH KOBÝL DO ODCHOVNÍ
Pre zaradenie do odchovne musia mať mladé kobyly vystavený pas a POP, a spĺňať rastové
štandardy populácie jednotlivých plemien.

Slovenský teplokrvník, furioso
Ďalším selekčným kritériom pre zaradenie do odchovní v populácii slovenského teplokrvníka,
furiosa je posúdenie homogénnosti rodokmeňa zaraďovanej mladej kobyly, pričom ako selekčné
kritériá budú brané do úvahy nasledovné ukazovatele:
 kobyla bola inseminovaná/ pripustená žrebcom s akceleračného programu
 pôvod a výkonnosť otca z pohľadu jeho výkonnosti v športe, ako aj výkonnosti potomstva.
Uprednostňujú sa jedince po preverených otcoch s vlastnou výkonnosťou v zmysle
zaraďovania plemenníkov do chovu na základe vlastnej výkonnosti ( akceleračný program).
 pôvod matky z pohľadu jej vlastnej výkonnosti, absolvovania výkonnostných skúšok, ako aj
výkonnosť potomstva, zaradenie potomkov do PK žrebcov a HPK kobýl (akceleračný
program).

Slovenský športový pony
Ďalším selekčným kritériom pre zaradenie do odchovní v populácii slovenského športového
pony je posúdenie homogénnosti rodokmeňa zaraďovanej mladej kobyly, pričom ako selekčné
kritériá budú brané do úvahy nasledovné ukazovatele:
 pôvod a výkonnosť otca z pohľadu jeho výkonnosti v športe, ako aj výkonnosti potomstva.
Uprednostňujú sa jedince po preverených otcoch s vlastnou výkonnosťou v zmysle
zaraďovania plemenníkov do chovu na základe vlastnej výkonnosti.
 pôvod matky z pohľadu jej vlastnej výkonnosti, absolvovania výkonnostných skúšok, ako aj
výkonnosť potomstva, zaradenie potomkov do PK žrebcov a HPK kobýl, výsledky kobýl
na výstavách.

Norik muránsky
Ďalším selekčným kritériom pre zaradenie do odchovní v populácii norika muránskeho je
posúdenie homogénnosti rodokmeňa zaraďovanej mladej kobyly, pričom ako selekčné kritériá
budú brané do úvahy nasledovné ukazovatele:
 pôvod otca, jeho výsledky výkonnostných skúšok, výkonnosť v následnej testácii formou
furmanských súťaží, výkonnosť potomstva. Uprednostňujú sa jedince po preverených otcoch
s vlastnou výkonnosťou testovanou prostredníctvom furmanských súťaží v zmysle
zaraďovania plemenníkov do chovu na základe vlastnej výkonnosti akceleračný program).
 pôvod matky z pohľadu jej vlastnej výkonnosti, absolvovania výkonnostných skúšok, ako aj
výkonnosť potomstva, zaradenie potomkov do PK žrebcov a HPK kobýl, výsledky kobýl
na výstavách. (akceleračný program).

Kritériá pre výber kobýl do odchovní
Hodnotí sa : Exteriér, telové miery, pôvod / homogénnosť, výkonnosť rodičov /
Exteriér – 1-5 bodov
Výkonnosť otca / počet bodov
Disciplína/body Skok

drezúra

Všestranná spôsobilosť

5 bodov

Skok „TT“

IM II

CCI °°°

4 body

Skok „T“

IM I

CCI °°

3 body

Skok „ST“

Sv. Juraj

CCI °

2 body

Skok „S“

Drezúra „L“

Šampionát 6.-7. ročných koní

1 bod

KMK

KMK

KMK

Disciplína/body Skok

drezúra

Všestranná spôsobilosť

5 bodov

Skok „T“

IM I

CCI °°

4 body

Skok „ST“

Sv. Juraj

CCI °

3 body

Skok „S“

Drezúra „L“

Šampionát 6.-7. ročných koni

2 body

Skok „L“

Drezúra „L“

Absolvovanie 1 kompletnú národnú
súťaž.

1 bod

ZL , KMK, VS

ZL, KMK, VS

KMK

U KMK umiestnenie do 3 miesta
Výkonnosť matky / počet bodov

U KMK umiestnenie do 5 miesta medzi kobylami
Maximálny počet bodov 15. Do odchovni budú zaradené kobylky s najvyšším počtom bodov. Pri
rovnosti bodov rozhodujú lepšie známky za exteriér.

Zoznam mladých kobýl pre zaradenie do odchovne.

p.č. majiteľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

životné číslo meno koňa

vek

číslo farmy

