Z á p i s n i c a č.1/2022
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 02.02. 2022 v Topoľčiankach
Prítomní: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, Ing. Vladimír Šmelko, Ing.
Andrea Machalová ,

Ing. Kamil Šulko, MVDr. Viktor Tabiš, Ing. Miroslav

Maxon
Prizvaná: Ing. Natália Kurciniková
Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z posledného predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za rok 2021
4. Správa o hospodárení ZCHKS za rok 2021
5. Dotácie na PK, KU , výstavy na rok 2022 - predpoklad
6. Plán hospodárenia na rok 2022 -návrh
7. Cenový výmer na rok 2022
8. Predbežný plán činnosti na rok 2022 (kalendár)
9. Príprava členskej schôdze
10. Noví členovia zväzu
11. Rôzne (náhrady predstavenstva, komisií, akceleračný program, smernica podpory
chovateľov, rady PK šampionát ST, KMK)
Ad. 1) Zasadanie predstavenstva otvoril a viedol predseda predstavenstva prof. Ing. Marko
Halo, PhD., konštatoval uznášania schopnosť predstavenstva
Ad. 2) Kontrola uznesení z minulého zasadnutia predstavenstva:

UZNESENIA:
1. Predstavenstvo schvaľuje zmenu formátu katalógu žrebcov na rok
2022. O zmene formát informovať písomne NŽ Topoľčiank y š.p.
a Závodisko Bratislava š.p.
Termín : 19.11.2021

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Opatrenie splnené
2. K 31.12.2021 zrealizovať vnúto rný audit ZCHKS. (rozsah ako v
roku 2020.)
Termín : 30.1.2022

zodpovední: E. Hujavá, Ing. F. Grácz

Opatrenie zostáva v platnosti do 28.2.2022

3. Informovať

predstaviteľov

ASCHK

o neúčasti

predstaviteľov

ZCHKS na VS chladnokrvných koní v Tlumačove.
Termín : 12.11.2021

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Opatrenie splnené
4. Predstavenstvo schvaľuje koncoročné odmeny pre pracovníkov
ZCHKS v rozsahu navrhovanom Prof. M. Halom.
Termín : 10.12.2021

zodpovedá: E. Hujavá

Opatrenie splnené
5. Predstavenstvo

súhlasí

prostriedkov

KMK

na

v prípade
zo

strany

nepoukázania
MPRV

SR

do

finančných
30.11.2021

k úhradám za šesť kôl KMK bez finále z rozpočtu ZCHKS.
Termín : 20.12.2021

zodpovedný: E. Hujavá Ing. F. Grácz

Opatrenie nerealizované - finančné prostriedky poukázané na
účet SZCHK ( do konca roka 2021 financie prerozdelené)
6. Predstavenstvo súhlasí s kúpou PC pre potreby plemennej knihy.
Termín : 20.12.2021

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Opatrenie splnené
7. Predstavenstvo rozhodlo, že finančné prostriedky na AP budú
poukázané len na zák lade žiadosti majiteľov adresovanej ZCHKS
po kontrole do 30.11.2021.
Termín : 30.11.2021

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Opatrenie splnené( žiadosť podali Lesy SR š.p. 8 koní)
8. Predstavenstvo

v súvislosti

s úhradami

členského

ukladá

pracovníkom ZCHKS vyzvať písomne členské subjekty, ktoré
nemajú

uhradený

členský

príspevok

za

rok

2021

k úhrade.

V prípade neuhradenia postupovať v zmysle stanov.
Termín : 10.12.2021

zodpovedná: E. Hujavá

Opatrenie splnené členovia, ktorí nezaplatili člen ské za rok
2021 boli vyzvaní a následne bolo ukončené členstvo.
9. V zmysle

platnej

smernice

predstavenstvo ZCHKS

o podpore

členov

ZCHKS

súhlasí s vyplatením náhrad za dopravu

v rozsahu žiadostí pre subjekty Furioso s.r.o. , SHR J. Čambal.
Termín : 15.12.2021

zodpovední: E. Hujavá, Ing. F. Grácz

Opatrenie splnené
10.Predstavenstvo súhlasí so zvýšen ím základnej mzdy pracovníkov
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ZCHKS ( Ing. B. Sokolová, p. E. Hujavá) o 15% od 1.1.2022.
Termín : 1.1.2021

zodpovední: E. Hujavá, Ing. F. Grácz

Opatrenie splnené
Ad. 3- 4) Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 bola zaslaná členom predstavenstva
a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za rok 2021 je plus 10 995,05 €
pred zdanením. Písomne boli zdôvodnené rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti oproti
plánu rozpočtu za rok 2021.
Ad. 5) Výkonný riaditeľ informoval prítomných o písomnom zaslaní materiálov na vedenie
PK na rok 2022 a kvantifikácii finančných potrieb na výkon KU ( odchovne, 60-70 denný
test), ako aj plán výstav na rok 2022 ( Kôň 2022, Stredoslovenský výstava Podzámčok,
Majstrovstvá SR a ČR v orbe Podolie).
Ad. 6) Bol predložený návrh plánu hospodárenia na rok 2022 ako vyrovnaný príjmy
a náklady na úrovni 161 tis. €. Konečná podoba navrhovaného rozpočtu na rok 2022 bude
upravená po zverejnení dotácií na PK, KU a výstavy .
Ad. 7) Do podanie žiadostí na podporu vedenia plemenných kníh zostáva v platnosti cenový
výmer 1/2022 bez nároku na subvencované služby.
Ad 8) V písomnej forme bol predložený plán akcií na rok 2022. Prediskutované boli nosné
akcie ZCHKS pre rok 2022 ( NVHZ Nitra, Šampionát mladých koní, spoločné majstrovstvá
v orbe, KMK, Finále furmanov )
Ad 9) Predstavenstvo sa zaoberalo prípravou členskej schôdzi. Pozvánky je potrebné zaslať
v zmysle stanov ZCHKS.
Ad 10) Predstavenstvo schválilo nových členov ZCHKS: Štefan Strachan, Jakubany, Ondrej
Srník, Hričovské Podhradie, Mária Hamarová, Levice, Zoja Humphreys, Zvolen, ako aj
prevod členských práv z Ing. Jána Gergelčíka na Ing. Jána Gergelčíka ml. Lipany.
Ad.11) prof. Halo – v súvislosti s členskou schôdzou bolo dohodnuté, že predstavenstvo
ZCHKS bude tvoriť pracovné predsedníctvo ČS konanej 4.3.2022.

Vedením ČS bol

poverený predseda predstavenstva ZCHKS prof. M. Halo, správu o činnosti a hospodárení
ZCHKS za rok 2022 predloží výkonný riaditeľ.
Ing. F. Grácz informoval prítomných o žiadostiach na organizovanie kvalifikačných kôl
KMK. Po diskusii bol prijatý návrh, aby o šiestych kolách s predložených žiadostí rozhodla
rada PK slovenského teplokrvníka. Zároveň informoval členov predstavenstva o problémoch
pri spracovávaní Zoznamu žrebcov na rok 2022 zo strany NŽ Topoľčianky. Chýbajúce údaje
u žrebcoch v gescii NŽ (telové miery, výsledky VS, rok zaradenia). Navrhol od roku 2023
zoznam žrebcov vydávať len pre plemená, u ktorých zväz vedie plemennú knihu. Po diskusii
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bol prijatý návrh, aby predstavitelia ZCHKS požiadalo o stretnutie s kompetentnými
pracovníkmi NŽ Topoľčianky š. p. a pokúsili sa rozdiely v jednotlivých častiach zoznamu
žrebcov odstrániť so stanovením pevných termínov pre uzávierku katalógu. V prípade, že po
stretnutí nedôjde k dohode pristúpiť k ukončeniu spolupráci pri tvorbe Zoznamu žrebcov pre
budúce obdobie. V súvislosti s náhradami predstavenstva a hodnotiacich komisií tieto
zostávajú na úrovni roku 2021. V súvislosti s Akceleračným programom je potrebné pripraviť
článok, ktorý by mapoval AP od roku 2016, filozofiu AP, ako aj
podmienky

poukázania

finančných

prostriedkov.

Ing.

Grácz

ďalej

informoval členov predstavenstva o skončení funkčného obdobia členom
rady PK jednotlivých plemien koní v gescii ZCHKS. Zároveň navrhol
do rád PK nových členov. Členovia predstavenstva po diskusii schválili
jednotlivých

členov

rad PK.

Menný

zoznam

tvorí

prílohu

zápisu.

Členovia predstavenstva sa zaoberali smernicou podpory chovateľov
koní, ktorá v súčasnej podobe kvalitatívne neposúva slovenské kone
v konkurencii ostatných európskych teplokrvných plemien koni. Po
diskusii bol prijatý návrh, ktorý by podporu priznal tým chovateľom
koní, ktorých kone skončia vo výsledkovej listine maximálne do 2/3
štartovného poľa.

UZNESENIE
1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení
ZCHKS za obdobie roku 20 21.
Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje plán hospodárenia na rok 2022.

2.

Plán bude

dopracovaný po podpise zmlúv s MPRV SR. Plán je koncipovaný ako vyrovnaný.
Termín: 30.3.2022
3.

Predstavenstvo

zodpovedný: Ing. Grácz
ZCHKS

rozhodlo,

aby

sa

k organizovaniu

jednotlivých kôl KMK zaujali záväzne stanovisko členovia rady PK
slovenského teplokrvníka. Jednotlivé žiadosti je potrebné zaslať členom
rady.
Termín: 15.2.2022

zodpovedný: Ing. Grácz

3. Predstavenstvo po doplnení o jednotlivé kolá KMK schvaľuje kalendár akcií na rok 2022.
Kalendár je potrebné publikovať v SK 1/2022 a na www.horses.sk
Termín: 30.3.2022

zodpovedný: Ing. Grácz,

4. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS pripraviť ČS , termín
5.marca 2022 miesto konania Nitra-Agroinštitút.
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Termín: 4.3.2022

zodpovední: pracovníci ZCHKS

5. Predstavenstvo súhlasí s prijatím nových členov: Štefan Strachan, Jakubany, Ondrej Srník,
Hričovské Podhradie, Mária Hamarová, Levice, Zoja Humphreys, Zvolen, ako aj prevod
členských práv z Ing. Jána Gergelčíka na Ing. Jána Gergelčíka ml. Lipany.
Termín 30.3.2022

zodpovední: Ing. Grácz, p. Hujavá

6. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi po vyhodnotení ponúk
radou PK slovenského teplokrvníka uzatvoriť zmluvy s

organizátormi

jednotlivých kôl KMK v roku 2022.
Termín 30.3.2022

zodpovední: Ing. Grácz

7. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS osloviť NŽ Topoľčianky
a riešiť rozdiely pri zadávaní údajov do katalógu žrebcov.
Termín 30.3.2022

zodpovední: Prof. Halo, Ing. Grácz

7. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS spracovať článok o AP
do SK 1/2022.
Termín 30.3.2022

zodpovední: Ing. Grácz

8. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi spracovať smernicu
podpory chovateľov v intenciách diskusii ( umiestnenie nie horšie ako
2/3 štartovného poľa)
Termín 30.3.2022

zodpovední: Ing. Grácz

Zapísal: Ing. František Grácz 2.2.2022

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
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