Z á p i s n i c a č.1/2021
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 10.06. 2021 v Topoľčiankach
Prítomní: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, Ing. Andrea Machalová ,
Ing. Kamil Šulko, Ing. Vladimír Šmelko, MVDr. Viktor Tabiš,
Prizvaná: Ing. Natália Kurciniková
Ospravedlnený: Ing. Miroslav Maxon
Program zasadania predstavenstva:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z minulého predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za obdobie 1-5/2021
4. Správa o hospodárení ZCHKS za 1-5/ 2021
5. Kalendár podujatí v roku 2021 ( výstavy, M SR + ČR furmanov, KMK, šampionát ST)
6. VČS 2021
7. Noví členovia zväzu
8. 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. 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 z a o b d o b i e o d 1 . 1 . d o 3 0 . 1 1 . 2 0 2 0 . Priaznivo hodnotí činnosť a
hospodárenie zväzu v nepriaznivom epidemiologickom období v roku 2020.
2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov na KMK a
AP podľa platných zásad.
Termín 20.12.2020

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

Splnené finančné prostriedky zaslané na účty .
3. Predstavenstvo ZCHKS ukladá predsedovi predstavenstva zvolanie VČS, v čo
najkratšom čase zohľadňujúc epidemiologickú situáciu na Slovensku
Termín: druhá dekáda február- prvá dekáda marec 2021
Zodpovední: Prof. M. Halo, Ing. F. Grácz
Splnené, po uvoľnení opatrení zvolaná ČS na 19.6.2021
4. Predstavenstvo ZCHKS vzhľadom na nadštandardnú dĺžku funkčného obdobia
predstavenstva ukladá výkonnému riaditeľovi zabezpečiť audit metodiky účtovania
dotačných prostriedkov za roky 2019 a 2020 .

Termín : 15.2.2021

Zodpovední: Ing. F. Grácz, p. E. Hujavá

Splnené- správa z auditu zaslaná členom predstavenstva.
5. Predstavenstvo ZCHKS na základe priaznivého hospodárskeho výsledku navrhuje
odmenu výkonnému riaditeľovi vo výške jedného mesačného platu a zamestnancom
zväzu podľa návrhu výkonného riaditeľa.
Termín: decembrový výplatný termín.

Zodpovední: Ing. F. Grácz, p. E. Hujavá

Splnené- odmeny vyplatené v decembrovom termíne.
6. Predstavenstvo ZCHKS zvyšuje mesačnú mzdu výkonnému riaditeľovi o 20 % od
1.1.2021
Termín: k 30.1.2021
Zodpovední: Prof. M. Halo, p. E. Hujavá
Splnené- platový dekrét podpísaný k 1.1.2021.
7. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje nových členov zväzu, ktorých zoznam je prílohou
tejto správy
Termín: po splnení ostatných náležitostí vyplývajúcich zo stanov.
Splnené- noví členovia, ktorí zaplatili členský vklad prijatí do ZCHKS
Ad. 3- 4) Správa o činnosti a hospodárení za obdobie roku 2020 a 1.- 5.2021 bola zaslaná
členom predstavenstva a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za uvedené
obdobie je mínus 11 884 €. Mínusový HV je spôsobení prevádzkou kancelárie ZCHKS bez
podpory na PK.
Ad. 5) Výkonný riaditeľ informoval prítomných o aktualizovanom kalendári podujatí na rok
2021. V písomnej forme bol predložený plán akcií na rok 2021. Nosné akcie ZCHKS pre rok
2021 ( NVHZ Nitra, Šampionát mladých koní, KMK, majstrovstvá SR a ČR furmanov 2021 )
Ad. 6) Výkonný riaditeľ informoval členov predstavenstva o príprave ČS v Agroinštitúte
Nitra. Predstavenstvo konštatovalo, že pozvánky boli zaslané členom ZCHKS v zmysle
stanov. V súvislosti s členskou schôdzou bolo dohodnuté, že členovia predstavenstva ZCHKS
budú tvoriť pracovné predsedníctvo ČS konanej 19.6.2021.

Vedením ČS bol poverený

predseda predstavenstva ZCHKS prof. M. Halo, správu o činnosti ZCHKS za rok 2021
predloží výkonný riaditeľ formou prezentácie. Členovia predstavenstva vyjadrili súhlas
a budú kandidovať v nasledujúcom volebnom období. Mandátová, volebná a návrhová
komisia budú kreované na základe potvrdenia účasti jednotlivých členov zväzu.
Ad. 7)

Na základe hlasovania boli prijatí noví členovia: Adrian Prívara, Pavol Leško.

Zároveň členovia predstavenstva súhlasia s prevodom členských práv z Ladislava Gmucu na
Ing. Lukáša Gmucu.
Ad 8) .
prof. Halo – poďakoval prítomným členom predstavenstva za prácu počas volebného
obdobia. Poukázal na skutočnosť, že ZCHKS je akceptovanou UCHO v rámci Slovenska
i krajín EU.
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UZNESENIE
1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení
ZCHKS za rok 2020 obdobie 1.-5.2021.
2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje plán hospodárenia na rok 2021. Plán bude dopracovaný
po podpise zmlúv s MPRV SR. Plán je koncipovaný ako vyrovnaný.
Termín: 15.6.2021

zodpovedný: Ing. Grácz

3. Predstavenstvo schvaľuje kalendár akcií na rok 2021.

Kalendár je potrebné publikovať

v SK 2/2021 a na www.horses.sk
Termín: 15.6.2021

zodpovedný: Ing. Grácz,

4. Predstavenstvo ukl adá pracovníkom ZCHKS pripraviť ČS konanú
19.6.2021

s

možnosťou

prezentácie

výsledkov

roku

2020

prostredníctvom PC.
Termín: 19.6.2021

zodpovední: pracovníci ZCHKS

5 . Predstavenstvo schvaľuje v zmysle Stanov ZCHKS nových členov: Adrian Prívara, Pavol
Leško. Zároveň členovia predstavenstva súhlasia s prevodom členských práv z Ladislava
Gmucu na Ing. Lukáša Gmucu.
Zapísal: Ing. František Grácz 10.6.2021

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
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