Z á p i s n i c a č.2/2022
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 27.04. 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. Radoslav Hudák
Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z posledného predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za I.Q 2022
4. Správa o hospodárení ZCHKS I.Q 2022
5. Dotácie na PK, KU , výstavy na rok 2022 - predpoklad
6. Smernica ŠCH, Šľachtiteľská program a štatút PK „ Flámsky kôň “
7. Noví členovia zväzu
8. Rôzne (náhrady predstavenstva, komisií)
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:
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 opatrenie splnené
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 opatrenie splnené

žiadosti zaslané členom rady ST
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
kalendár publikovaný

zodpovedný: Ing. Grácz, opatrenie splnené

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

zodpovední:

pracovníci

ZCHKS

opatrenie splnené VČS sa uskutočnila 5.3.2022 v Nitre
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

opatrenie splnené noví členovia prijatí v zmysle stanov
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

opatrenie

splnené zmluvy s jednotlivými subjektami uzatvorené
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

opatrenie splnené požiadavky na výstupy z katalógu zjednotené
7. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS spracovať článok o AP
do SK 1/2022.
Termín 30.3.2022

zodpovední:

Ing.

Grácz

opatrenie

splnené článok publikovaný v SK 1/22
8. Predstavenstvo ukladá výkonnému r iaditeľovi spracovať smernicu
podpory chovateľov v intenciách diskusii ( umiestnenie nie horšie ako
2/3 štartovného poľa)
Termín 30.3.2022

zodpovední:

Ing.

Grácz

opatrenie

splnené smernica predložené po úpravách
Ad. 3- 4) Správa o činnosti a hospodárení za I.Q 2022 bola zaslaná členom predstavenstva
a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za I.Q 2022 je minus 5 052,95 €.
Písomne boli zdôvodnené rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti oproti plánu rozpočtu za
I.Q. 2022.
Ad. 5) Výkonný riaditeľ informoval prítomných o písomnom zaslaní žiadostí na vedenie PK
a KU na rok 2022 na PPA, ako aj o novom spôsobe vyplácania dotácií na základe dvoch
výziev čím by mali byť hradené oprávnené náklady za celý kalendárny rok
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Ad. 6) Bol prediskutovaný a schválený s pripomienkami návrh Smernice o zriaďovaní ŠCH
u plemien v gescii ZCHKS, ako aj šľachtiteľský program a štatút PK flámsky kôň.
Ad. 7) Predstavenstvo schválilo nových členov ZCHKS: Alexandra Machalová, Daniel
Štubňa, Pavol Slávik, Rastislav Žiak, a spol. NIKA-LD, s.r.o. Levoča
Ad 8) V bode rôzne sa predstavenstvo zaoberalo finančnými náhradami hodnotiacich komisii
ako aj náhradami za dopravu pri využívaní súkromných motorových vozidiel. Po diskusii
bol prijatý návrh zvýšenia prác v hodnotiacich komisiách o 25% zaokrúhlene nahor na celé
číslo. V zmysle novelizovaného zákona o cestovných náhradách sa upravuje sadzba z 0,183
€/km na 0,213 €/km.
V súvislosti s finančnou podporou členov ZCHKS pre roky 2022-2025 bol schválený
aktualizovaný návrh podpory, ktorý je potrebné publikovať na www.horses.sk a vo SK
2/2022.
UZNESENIE
1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení
ZCHKS za obdobie roku I. Q 2022.
2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje po zapracovaní pripomienok podmienky pre uznávanie
ŠCH v gescii ZCHKS. Materiál je potrebné publikovať na stránke www.horses.sk a v SK
2/2022
Termín: 2.5.2022

na www 30.6.2022 SK2/22

zodpovedný: Ing. Grácz

3 . Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje štatút a šľachtiteľský program flámskych koní. Zároveň
ukladá výkonnému riaditeľovi zaslať žiadosť na vedenie PK flámskych koní na MPRV SR
Termín: 2.5.2022

zodpovedný: Ing. Grácz

3. Predstavenstvo súhlasí s prijatím nových členov: Alexandra Machalová, Daniel Štubňa,
Pavol Slávik, Rastislav Žiak, a spol. NIKA-LD, s.r.o. Levoča.
Termín 15.5.2022

zodpovední: Ing. Grácz, p. Hujavá

4 . Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje zmeny podmienok v smernici finančnej podpory členov
ZCHKS. Smernicu je potrebné publikovať na stránke www.horses.sk a v SK 2/2022
Termín: 2.5.2022

na www 30.6.2022 SK2/22

zodpovedný: Ing. Grácz

5 . Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje úpravu smernice o finančných náhradách

členov

predstavenstva a členov hodnotiacich komisii, podľa diskusie z bodu 8. ako aj v zmysle
novely zákona o cestovné náhradách.
Termín: 1.5.2022

zodpovedný: Ing. Grácz

Zapísal: Ing. František Grácz 27.4.2022
Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
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