Z á p i s n i c a č.3/2019
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 29.10. 2019 v Topoľčiankach
Prítomní: prof. Ing. Marko

Halo, PhD.,

Ing. František

Grácz,

Ing.

Ing. Miroslav Maxon, Ing. Vladimír Šmelko, Ing. Andrea
Viktor Tabiš,

Kamil

Šulko,

Machalová, MVDr.

Prizvaná: Ing. Natália Kurciniková

Programschôdze:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z minulého predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za 3/4 rok 2019
4. Správa o hospodárení ZCHKS za 3/4 rok 2019
5. Noví členovia zväzu
6. Rôzne : Šampionát mladých koní 2019
KMK 2016
Finále pohára ZCHKS 2019
Predbežný kalendár akcií 2020
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 na
za

obdobie

od

1.1.

do

30.6.2019.Súhlasí

s úpravou

plánu

hospodárenia na rok 2019.
2. Predstavenstvo s chvaľuje účasť ZCHKS na NVHZ v rámci AX 2019.
Poveruje výkonného riaditeľa k zabezpečeniu expozície
( ustajnenie , doprava, prezentácia )
Termín: 20.8.2019

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Splnené: expozícia na NVHZ zabezpečená
3. V súvislosti

s výstavou

Kôň

predstavenstvo

ukladá

výkonnému

riaditeľovi osloviť riaditeľov stredných odborných škôl k možnosti
prezentácie žiakov na výstave koní Kôň 2019 v rozsahu workshop,
následná súťaž v predvádzaní.
Termín: 31.8.2019

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Splnené: na prezentácii SOŠ sa zúčastnilo päť škôl.
4. Zabezpečiť program v rámci výstavy Kôň 2019 ( cca 1 hod. ) po
výstave .

Termín : 10.9.2019

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Splnené: ( mini-maxi, drezúrna ukážka )
5. Predstavenstvo poveruje
SPU Nitra o podpore

výkonného riaditeľovi k podpisu zmluvy s

publikácie „Chov koní“ vo výške 3 000,- €.

Termín : 30.7.2019

zodpovedný: Ing. F. Grácz

6. Splnené: zmluva uzatvorená
7 . Predstavenstvo schvaľuje v zmysle stanov ZCHKS nových členov :
FO - Ondrej Kovalčik – Poprad, Jarmila Skatulová- Bratislava, Barbora Chmelová –
Považský Chlmec, Radoslav Vandík- Kunerád, PO - Agro- Hniezdne s.r.o.
Termín oboznámenia nových členov : 30.7.2019

zodpovedná :p. E. Hujavá

Splnené: noví členovia boli o prijatí písomne oboznámení, záro veň boli
vyzvaní k zaplateniu členského príspevku.
8. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS písomne vyzvať členov,
k zaplateniu členské za rok 2019
Termín: 1.8.2019

zodpovedná :p. E. Hujavá

Splnené: členovia bez úhrady členského na rok 2019 boli vyzvaní
písomne.
9. Predstavenstvo súhlasí k vyplateniu odmien pre výkonného riaditeľa Ing. F. Grácza do
80 % mzdy a ostatným pracovníkom ZCHKS do 80% na základe návrhu výkonného
riaditeľa.
Termín: 10.8.2019

zodpovedná :p. E. Hujavá

Splnené: odmeny vyplatené v septembrovom výplatnom termíne.
10.

Na

základe

pracovného

stretnutia

na

MPRVSR

zosúladiť

uzatváranie zmlúv na subvencované služby s platnou legislatívou.
Termín: 1.8.2019

zodpovedná :Ing. F. Grácz

Plní sa priebežne: zverejnené zmluvy v CRZ za výstavy, odchovne
Ad. 3- 4) Správa o činnosti a hospodárení za 3/4 rok 2019 bola zaslaná členom predstavenstva
a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za 3/4 rok 2019 je plus 14 300,- €.
Písomne boli zdôvodnené rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti oproti plánu rozpočtu za
3/4 rok 2019.
Ad. 5) Predstavenstvo schválilo nových členov ZCHKS: Dušan Janický, Šambron, MVDr.
Radomíra Michnová, Podhorany, Jaroslav Berežný, Stropkov
Ad.6) V bode rôzne bolo konštatované, že šampionát mladých koní v roku 2019 i napriek
nepriaznivému počasiu v sobotu mal vysokú športovú i spoločenskú úroveň. Je potešiteľné, že
šampionát sa vyprofiloval na akciu, ktorá je pozitívne vnímaná tak zo strany chovateľov, ako
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aj jazdcov. Projekt KMK bol

vyhodnotený zo stránky reštartu testácie mladých koní

pozitívne. Bolo však skonštatované, že subjekty, ktoré jednotlivé kolá organizovali
(s výnimkou RS Team Trnava a Cedos Trenčín -Nozdrkovce) nevytvorili pre KMK adekvátne
podmienky ( samostatná súťaž, hodnotenie, prezentácia koní ). V prípade, že projekt KMK
bude pokračovať v roku 2020 bude potrebné jednoznačne v zmluve taxatívne

stanoviť

podmienky jednotlivých kôl). V súvislosti s finále pohára ZCHKS furmanov v Nozdrkovciach
bolo skonštatované, že i napriek nižšiemu záujmu o kvalifikačné kolá bolo

podujatie

dôstojnou rozlúčkou s furmanskou sezónou 2019. V súvislosti s pripravovaným vydaním
vysokoškolskej publikácie „Chov koní“ by bolo vhodné uvedenie knihy na trh dôstojným
spôsobom spropagovať spoločenskou akciou za prítomnosti významných osobnosti z chovu
koní. Predstavenstvo sa zaoberalo predbežným kalendárom na rok 2020. Členovia
predstavenstva vyslovili názor, že kalendár akcii 2020 by mal obsahovať šampionát mladých
koní, spoločné majstrovstvá ČR a SR vo furmanských súťažiach, tri regionálne a jednu
národnú výstavu koní. Pre rok 2020 je potrebné do 10.12.2019 zabezpečiť tlač stolového
kalendáru na rok 2020. V súvislosti s koncom roka je potrebné zabezpečiť inventarizáciu
majetku ZCHKS. (HIM, DKP, Inseminačné dávky).
UZNESENIA:
1.Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení na
za obdobie od 1.1. do 30. 9.2019.
2. Dokončiť zverejnenie zmlúv na subvencované služby ( PK, KU,
výstavy ) v CRZ.
Termín: 20.11.2019

zodpovední: Ing. Grácz, p. E. Hujavá

3. Zabezpečiť inventarizáciu (HIM, DKP a Inseminačných dávok vo
vlastníctve ZCHKS) Pri ID vykonať vyhodnotenie plodnosti (kvalita
a pohyblivosť spermií) v laboratóriách Katedry fyziológie živočíchov
SPU.
Termín 20.11.2019

zodpovední: Ing. Grácz

4. Zabezpečiť stolový kalendár 2020 pre členov ZCHKS.
Termín: 10.12.2019

zodpovední: Ing. Grácz

5.Predstavenstvo schvaľuje v zmysle stanov ZCHKS nových členov :Agro Hniezdne, Jaroslav
Berežný,
Termín oboznámenia nových členov : 10.11.2019
Zapísal: Ing. František Grácz 29.10.2019

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

4.1.2019
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zodpovedná :p. E. Hujavá

