Z á p i s n i c a č.4/2019
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 17.12. 2019 v Topoľčiankach
Prítomní: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, , Ing. Vladimír Šmelko,
Ing. Andrea Machalová, Ing. Kamil Šulko, MVDr. Viktor Tabiš
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Maxon
Prizvaná: Ing. Natália Kurciniková
Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z minulého predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za obdobie 1-11/2019
4. Správa o hospodárení ZCHKS za 1-11/ 2019
5. Kalendár podujatí v roku 2020
6. Pravidlá furmanov 2020
7. Výročná členská schôdza 2020
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:
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

Opatrenie splnené: zmluvy na PK, KU a výstavy zverejnené v CRZ
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
Opatrenie

splnené:

zodpovední: Ing. Grácz
inventarizácia

HID,

DKP

a ID

i s výsledkami progresívnej pohyblivosti vo forme protokolu.

spracovaná

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

zodpovední: Ing. Grácz

Opatrenie splnené: stolový kalendár ZCHKS 2020 bol distribuovaný
členom ZCHKS spolu s časopisom SK 4/2019.
5.Predstavenstvo schvaľuje v zmysle stanov ZCHKS nových členov :Agro Hniezdne, Jaroslav
Berežný,
Termín oboznámenia nových členov : 10.11.2019

zodpovedná :p. E. Hujavá

Opatrenie splnené: noví členovia boli písomne vyzvaný v zmysle stanov
ZCHKS k úhrade členského.
6.Predstavenstvo

súhlasí

s návrhom

predsedu

predstavenstva

na

vyplatenie koncoročných odmi en pre pracovníkov ZCHKS vo výške
jedného mesačného platu v decembrovom výplatnom termíne, ktoré bolo
zaslané členom predstavenstva per rollam
Termín: 10.12.2019
Opatrenie

splnené:

zodpovední: Ing. Grácz
odmeny

vyplatené

v decembrovom

výplatnom

termíne.
Ad. 3- 4) Správa o činnosti a hospodárení za obdobie 1.-11. 2019 bola zaslaná členom
predstavenstva a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za uvedené obdobie
je plus 19 000,- €. Písomne boli zdôvodnené rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti oproti
plánu rozpočtu za 1. – 11. 2019.
Ad. 5)

Bol predložený kalendár akcií na rok 2020. Kalendár bude priebežne dopĺňaný

výsledná podoba bude publikovaná v SK 1/2020.
Ad.6) Predstavenstvu bol prezentovaný návrh skupiny furmanov na zmenu pravidiel
furmanských súťaží. Na základe rozpravy v rámci prehliadky chladnokrvných žrebcov
7.3.2020 v Nozdrkovciach sa uskutoční stretnutie furmanov, kde sa navrhované pravidlá
odprezentujú s možnými dosahmi do budúcnosti.
Ad. 7) VČS v roku 2020 sa uskutoční 14.3.2020 v Topoľčiankach .
Ad) 8 Od predchádzajúceho zasadania predstavenstva neevidujeme nových záujemcov
o členstvo v ZCHKS.
V bode rôzne Prof. Marko Halo PhD. upozornil členov predstavenstva na potrebu ZCHKS
ako UCHO zabezpečiť výkon KU u teplokrvných žrebcov pre populáciu slovenského
teplokrvníka, ktorá by bola kompatibilná s ostatnými PK v rámci EU a WBSFH. (staničný
test). V súvislosti s KMK 2020 upozornil na potrebu dopracovať zmluvu medzi ZCHKS
a usporiadateľmi jednotlivých kôl KMK s dôrazom na prezentáciu ZCHKS ako organizátora
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KMK, pôvodu koní. Zmluva by mala obsahovať i podmienku samostatnosti KMK 4,5,6
ročných koní v rámci rozpisu. V súvislosti s inventarizáciou ID a výsledkov progresívnej
pohyblivosti spermy

navrhuje pri prípadnom predaji ID

informovať kupujúceho

o výsledkoch progresívnej pohyblivosti spermy a platbu za ID realizovať len za zistenú
žrebnosti kobylu. V prípade ďalšieho mrazenia ID pred namrazením požadovať výsledok
progresívnej pohyblivosti spermy. Vzhľadom na blížiace sa voľby do orgánov ZCHKS
navrhuje do VČS už neprijímať nových členov . Ich prijatie nechať na nové predstavenstvo.
V súvislosti s KU chladnokrvných plemien koní u ktorých ZCHKS vedie PK Ing. Grácz
upozornil na množiace sa žiadosti o KU plemien koní, u ktorých ZCHKS nevedie PK
a plemená nie sú povolenými do populácie chladnokrvných koní chované v SR. V tejto
súvislosti je potrebné , aby rada PK chladnokrvných plemien prijala uznesenie, ktorým by
zaradenie nových žrebcov, u ktorých ZCHKS nevedie PK podliehalo výberu v krajine
pôvodu. MVDr. Tabiš upozornil na potrebu dopracovať program výstavy Kôň 2020, tak aby
prilákala okrem odbornej i laickú verejnosť.

UZNESENIA:
1. P r e d s t a v e n s t v o b e r i e n a v e d o m i e s p r á v u o č i n n o s t i a h o s p o d á r e n í n a
za obdobie od 1.1. do 30. 11.2019.
2. Predstavenstvo prerokovalo a súhlasí s podujatiami plánovanými na
rok 2020: výstavy, furmanské preteky, súťaže v skoku vo voľnosti,
šampionát mladých koní, spoločné majstrovstvá SR a ČR furmanov,
KMK. Po dopracovaní kalendára akcií ZCHKS na rok 2020 do
15.2.2020

následne

predložiť

predstavenstvu

na

schválenie

a publikovať v SK 1/2020.
Termín 15.2.2016
3. Predstavenstvo

zodpovedný: Ing. F. Grácz
ukladá

výko nnému

riaditeľovi

pri

príležitosti

prehliadky chladnokrvných žrebcov odprezentovať furmanom, ktorí
súťažia v rámci poháru ZCHKS návrh zmien pravidiel
skupinou

furmanov.

Po

pripomienkach

predložiť

predložených
nový

návrh

pravidiel furmanov na schválenie predstavenstvu.
Termín 14.3.2020

zodpovedný: Ing. F. Grácz

4. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi z abezpečiť zvolanie
rád

PK

slovenského

teplokrvníka

a chladnokrvných

plemien.

U slovenského teplokrvníka ako hlavná téma vytvorenie testačných
staníc

pre

potrebu

14

denného
3

testu

žrebcov

pre

popu láciu

slovenského teplokrvníka. U chladnokrvných plemien prehodnotiť
spôsob hodnotenia v protokole o VS za výcvik, možnosť rozšíriť VS
o

drezúrnu úlohu, ako aj podmienky možnosti pôsobenia žrebcov

plemien, u ktorých ZCHKS nevedie PK v SR.
Termín 30.3.2020

zodpovedný: Ing. F. Grácz

5. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi spracovať zmluvu
o p o d m i e n k a c h K M K s dôrazom na prezentáciu ZCHKS ako organizátora KMK,
pôvodu koní. Zmluva by mala obsahovať i podmienku samostatnosti KMK 4,5,6 ročných
koní v rámci rozpisu.
Termín 30.3.2020

zodpovedný: Ing. F. Grácz.

6. V súvislosti s výstavou Kôň 2020 je potrebné osloviť ria diteľku SOŠ
Ivánka pri Dunaji, Oddiel jazdnej polície pri M V SR o možnosti
prezentácie v rámci výstavy.
Termín 30.3.2020

zodpovedný: Ing. F. Grácz

7. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS

zabezpečiť členskú

schôdzu ZCHKS v termíne 14.3.2020 v OU Topoľčianky v zmysle
stanov ZCHKS ( Pozvánka, ostatné materiály na www )
Termín 10.2.2020

zodpovední: Ing. F. Grácz, E. Hujavá

8. Predstavenstvo nebude rozhodovať o žiadostiach o prijatie nových
členoch ZCHKS do konštituovaní nových orgánov ZCHKS.
Termín 14.3.2020
9. V súvislosti

s predajom

zodpovední: Ing. F. Grácz, p. E.Hujavá
ID

v majetku

ZCHKS

postupovať

podľa

návrhu Prof. M Hala.
Termín: úloha stála

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Zapísal: Ing. František Grácz 17.12.2019

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
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