
Zápisn ica  č. 2/2020 

zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 26. 5. 2020 v Topoľčiankach 

 

Prítomní: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, Ing. Andrea Machalová, 

Ing. Kamil Šulko, Ing. Miroslav Maxon 

Prizvaná: Ing. Natália Kurciniková  

Ospravedlnení: Ing. Vladimír Šmelko, MVDr. Viktor Tabiš 

 

Program zasadania predstavenstva: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia predstavenstva 

3. Správa o činnosti ZCHKS za I. kvartál r. 2020 

4. Správa o hospodárení ZCHKS za I. kvartál r. 2020 

5. Situácia s dotáciami na PK, KÚ a výstavy na rok 2020 

6. Plán akcií na rok 2020 – aktualizácia na základe situácie s COVID-19 

7. Členská schôdza za rok 2019 

8. Noví členovia zväzu  

9. Rôzne                   

 

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 a opatrení, ktoré zostali 

v platnosti zo zasadania predstavenstva zo 17. 12. 2019: 

 

UZNESENIA zo 17. 12. 2019: 

3. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi pri príležitosti prehliadky chladnokrvných 

žrebcov odprezentovať furmanom, ktorí súťažia v rámci „Pohára ZCHKS“, návrh zmien 

pravidiel predložených skupinou furmanov. Po pripomienkach predložiť nový návrh 

pravidiel furmanov na schválenie predstavenstvu. 

Termín: 14. 3. 2020   zodpovedný: Ing. F. Grácz 

Opatrenie splnené. Nové pravidlá publikované na www.horses.sk.  

5. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi spracovať zmluvu o podmienkach KMK 

s dôrazom na prezentáciu ZCHKS ako organizátora KMK, pôvodu koní. Zmluva by mala 

obsahovať i podmienku samostatnosti súťaží KMK 4, 5 a 6-ročných koní v rámci rozpisu. 



 2 

Termín: 30. 3. 2020 zodpovedný: Ing. F. Grácz 

Opatrenie splnené, aktualizovaná zmluva rozoslaná. 

6. V súvislosti s výstavou Kôň 2020 je potrebné osloviť riaditeľku SOŠ Ivanka pri Dunaji 

a Oddiel jazdnej polície pri MV SR o možnosti prezentácie v rámci výstavy. 

Termín 30. 3. 2020 zodpovedný: Ing. F. Grácz 

Opatrenie splnené, aktivačné listy zaslané. 

 

UZNESENIA z 18. 2. 2020: 

1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení ZCHKS za obdobie roku 

2019. 

2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje plán hospodárenia na rok 2020. Plán bude dopracovaný 

po podpise zmlúv s MPRV SR. Plán je koncipovaný ako vyrovnaný. 

Termín: 14. 3. 2020  zodpovedný: Ing. Grácz 

Opatrenie zostáva v platnosti, zmluvy na PK, KÚ a výstavy k 26. 5. 2020 nepodpísané. 

3. Predstavenstvo schvaľuje Kalendár akcií ZCHKS na rok 2020. Kalendár je potrebné 

publikovať v SK 1/2020 a na www.horses.sk 

Termín: 14. 3. 2020  zodpovedný: Ing. Grácz 

Opatrenie splnené, kalendár publikovaný.  

Z dôvodu COVID-19 boli hromadné akcie zrušené, predvýbery žrebcov pre VS 2020 sa 

realizovali individuálne.  

4. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS pripraviť ČS na termín 14. 3. 2020 

s možnosťou prezentácie výsledkov z roku 2019 prostredníctvom PC.  

Termín: 14. 3. 2020 zodpovední: pracovníci ZCHKS 

Opatrenie sa nerealizovalo z dôvodu COVID-19. 

5. Predstavenstvo schvaľuje Cenový výmer 1/2020. Cenový výmer je potrebné publikovať 

na www stránke a v SK 1/2020. 

Termín: 14. 3. 2020  zodpovedný: Ing. Grácz 

Opatrenie splnené, Cenový výmer 1/2020 publikovaný v SK 1/2020 a na www.horses.sk.   

6. Predstavenstvo schvaľuje Smernicu finančnej podpory členov ZCHKS na roky 2020 – 

2023. Smernicu je potrebné publikovať na www stránke a v SK 1/2020. 

Termín: 14. 3. 2020  zodpovedný: Ing. Grácz 

Opatrenie splnené, Smernica finančnej podpory členov ZCHKS publikovaná v SK 1/2020 

a na www.horses.sk.   
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7. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi uzatvoriť zmluvy s organizátormi 

jednotlivých kôl KMK v roku 2020 v zmysle pripomienok.   

Termín 30. 3. 2020       zodpovedný: Ing. Grácz 

Opatrenie splnené, aktualizované zmluvy na rok 2020 zaslané organizátorom jednotlivých 

kôl KMK. 

 

Ad. 3) a 4) Správa o činnosti a hospodárení za I. Q bola zaslaná členom 

predstavenstva a predsedovi kontrolnej komisie v písomnej podobe. HV za  I. Q roku 2020 je 

mínus 10 109,- €. Mínusový HV je spôsobený prevádzkou kancelárie ZCHKS bez podpory 

na PK.  

Ad. 5) Výkonný riaditeľ informoval prítomných o zaslaní žiadostí o podporu na PK 

a KÚ na PPA. Výzva na výstavy v roku 2020 nebola zatiaľ zverejnená. 

Ad. 6) V súvislosti s epidemiologickou situáciou s ochorením COVID-19 boli 

rozdiskutované možné scenáre realizácie akcií plánovaných v roku 2020. Predstavenstvo 

a osobitne zaoberalo: 

• pokračovaním projektu KMK v roku 2020 

• spoločným Šampionátom SR a ČR furmanov v roku 2020 

• Šampionátom mladých koní 2020 

• členskou schôdzou za rok 2019 

KMK. Po diskusii v súvislosti s organizáciou KMK a celkovou finančnou situáciou 

v rámci rezortu došlo predstavenstvo k záveru, že jednotlivé kolá KMK 2020 organizované 

jednotlivými subjektami podporí ZCHKS v prípade, že zo strany MPRV SR bude uvedený 

projekt podporený. Túto podmienku je potrebné uvádzať v jednotlivých rozpisoch. 

Spoločné majstrovstvá furmanov SR a ČR. Výkonný riaditeľ informoval 

prítomných o zrušení dvoch kôl kvalifikácie (Morovno a Velušovce). Pri súčasných 

podmienkach konania hromadných akcií platných od 20. 5. 2020 je predpoklad, že dôjde  

pravdepodobne k zrušeniu väčšej časti kvalifikačných kôl pre účasť na Spoločných 

majstrovstvách furmanov SR a ČR v roku 2020. V prípade, že by sa situácia s kvalifikáciami 

vyvíjala nepriaznivo, Ing. Grácz navrhol zorganizovať spoločnú kvalifikáciu pre pätnásť 

najlepších furmanov z roku 2019 + víťaza posledných Spoločných majstrovstiev ČR a SR. 

Z uvedenej kvalifikácie by sa na spoločné majstrovstvá kvalifikovalo šesť najlepšie 

umiestnených furmanov.  

Šampionát mladých koní 2020. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie by sa 

Šampionát mladých koní mal uskutočniť v nezmenenej podobe.  
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Ad. 7) Členská schôdza za rok 2019. Boli predložené návrhy uskutočnenia VČS 

za rok 2019 na termíny 27. 6. 2020, 28. 8. 2020 a 17. 10. 2020. Po diskusii, v ktorej členovia 

predstavenstva brali do úvahy rozbehnutú športovú sezónu, jarné a žatevné práce, ako aj 

súčasne pretrvávajúce hygienické pokyny pre organizáciu hromadných podujatí, sa členovia 

predstavenstva priklonili k termínu organizovania VČS v termíne 17. 10. 2020.  

Ad. 8) Na základe hlasovania boli prijatí noví členovia: Ján Švonavec, Ondrej Matúš, 

Ing. Milan Krivanský, Ing. Arch. Marek Jozef Gryglák, Pavol Kravec, Milana Beňová, 

Ing. Radovan Slivka, Zuzana Nerádová, Ján Urda, Jozef Karahuta - Cipisek, Michal Balko. 

Zároveň predstavenstvo vyhovelo žiadosti spoločnosti Algatour, s. r. o., Čechánky o prevod 

členských práv na Ing. Zuzanu Gánovskú.  

Ad. 9) Prof. Halo informoval prítomných o pracovnom stretnutí predstaviteľov 

ZCHKS s Ing. Jánom Mičovským, CSc., ministrom pôdohospodárstva SR v rámci bonitácie 

chráneného chovu norika muránskeho v Dobšinej dňa 22. 5. 2020. 

Ing. Maxon navrhol poslať ministrovi pôdohospodárstva poďakovanie za záujem 

a osobnú angažovanosť pri riešení problému zonácie Národného parku Muránska planina, ako 

aj jeho osobnú účasť na bonitácii chráneného chovu norika muránskeho. 

Po návrhu Ing. Maxona predseda predstavenstva prof. Halo ukončil zasadanie 

predstavenstva.  

 

UZNESENIE 

 

1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení ZCHKS za obdobie I. Q 

roku 2020. 

2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje plán hospodárenia na rok 2020. Plán bude potrebné 

aktualizovať po podpise zmlúv s MPRV SR a doriešení situácie s podporou na výstavy. 

Termín: po podpise zmlúv s PPA  zodpovedný: Ing. Grácz 

3. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS v prípade priaznivej epidemiologickej 

situácie pripraviť ČS v termíne 17. 10. 2020. 

Termín: pozvánky v zmysle stanov zodpovední: pracovníci ZCHKS 

4. V prípade nepriaznivej situácie (zrušenie kvalifikačných kôl) pre Spoločné majstrovstvá 

furmanov SR a ČR 2020 zabezpečiť spoločnú kvalifikáciu pre pätnásť najlepších furmanov 

z roku 2019 + víťaza posledných spoločných majstrovstiev ČR a SR.  

Termín: 31. 8. 2020  zodpovedný: Ing. Grácz 
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5. Písomne osloviť organizátorov jednotlivých kôl KMK s aktualizovanou zmluvou 

na organizáciu KMK v roku 2020 s uvedením podmienky podpory KMK zo strany 

ZCHKS len v prípade podpory projektu KMK zo strany MPRV SR. Uvedenú 

podmienku je potrebné uvádzať i v jednotlivých rozpisoch. 

Termín: 1. 7. 2020  zodpovedný: Ing. Grácz 

6. Predstavenstvo schvaľuje v zmysle Stanov ZCHKS nových členov: 

Ján Švonavec, Ondrej Matúš, Ing. Milan Krivanský, Ing. Arch. Marek Jozef Gryglák, 

Pavol Kravec, Milana Beňová, Ing. Radovan Slivka, Zuzana Nerádová, Ján Urda, Jozef 

Karahuta - Cipisek, Michal Balko.  

Zároveň vyhovelo žiadosti spoločnosti Algatour, s. r. o., Čechánky o prevod členských 

práv na Ing. Zuzanu Gánovskú.  

Termín: 15. 7. 2020 zodpovedná: p. Hujavá 

7. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi pripraviť písomné poďakovanie ministrovi 

pôdohospodárstva SR za účasť na bonitácii chráneného chovu norika muránskeho a jeho 

angažovanosť pri riešení problému zonácie Národného parku Muránska planina 

v súvislosti s pastvou norikov muránskych.   

Termín: 1. 7. 2020  zodpovedný: Ing. Grácz 

 

Zapísal:  Ing. František Grácz, 26. 5. 2020 

 

Overil:  prof. Ing. Marko Halo, PhD.         


