Z á p i s n i c a č.3/2021
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 11.11. 2021 v Topoľčiankach
Prítomní: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, Ing. Kamil Šulko,
Ing. Vladimír Šmelko, Ing. Andrea Machalová,
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Maxon, MVDr. Viktor Tabiš,
Prizvaná: Ing. Natália Kurciniková
Program schôdze:
Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z minulého predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za 3/4 rok 2021
4. Správa o hospodárení ZCHKS za 3/4 rok 2021 s výhľadom do konca roka 2021
5. Kalendár akcií na rok 2022
6. Žiadosti o podporu ( Furioso s.r.o., - ME juniorov všestranná spôsobilosť, SHR
Čambal MS dvojzáprahov)
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. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení na
za obdobie od 1.1. do 30.6.2021.
2. V súvislosti

s výstavou

„Potulky

vidiekom“

zmluvu

s Agrokomplexom uzatvoriť, až po oficiálnom zverejnení v kalendári
výstav 2021 vo vestníku MPRV SR.
Termín: po zverejnení

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Splnené: zmluva podpísaná po zverejnení zmeny názvu.
3. Predstavenstvo schvaľuje termín a miesta VS pre teplokrvné žrebce
na 29.9.2021 JK Mackoviak SNV, pre furiosa na 28.10.2021 v JK
Bukovec.

VS

pre

chladnokrvné

žrebce

7.10.2021

Nozdrkovce

a 20.10.2021 Dobšiná. V súvislosti s VS je potrebné zaslať oznam
o konaní VS majiteľom predvybraných koní .
Termín: 10.9.2021

zodpovedný: Ing. F. Grácz

Opatrenie splnené: VS sa uskutočnili v stanovených termínoch okrem
VS furioso zmena termínu na 27.10.2021
4. Predstavenstvo schvaľuje zabezpečenie jednotného oblečeni a pre
furmanov

a pomocníkov

majstrovstvách
bunda,

furmanov

zástera

ako

aj

reprezentujúcich
SR

a ČR

Slovensko

upomie nkové

darčeky

na

spoločnýc h

v rozsahu
pre

tričko,

zúčastnených

furmanov a členov oficiálnych delegácií.
Termín: 4.10.2021
Opatrenie

splnené:

zodpovedný: Ing. F. Grácz
jednotné

oblečenie

zabezpečené

v rozsahu,

tričko, bunda, zástera, šiltovka.
5 . Predstavenstvo schvaľuje v zmysle stanov ZCHKS nových členov :
FO - Pavol Slávik, Handlová, Natália Krutá, Rajec, Rastislav Šebeňa, Bytča.
PO - OZ Slovenský podkúvačský Cech Nitra. Na základe žiadosti Ing. Ľudovíta Kicku
predstavenstvo súhlasí s ukončením jeho členstva v ZCHKS.
Termín oboznámenia nových členov : 10.9.2021

zodpovedná :p. E. Hujavá

Opatrenie splnené: noví členovia prijatí v zmysle stanov.
Ad. 3- 4) Správa o činnosti a hospodárení za 3/4

rok 2021 bola zaslaná členom

predstavenstva a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za 3/4 rok 2021 je
plus 5 210,89 €. Písomne boli zdôvodnené rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti oproti
plánu rozpočtu za ¾ rok 2021.
Hospodárenie zväzu k 31.10.2021 po presune finančných prostriedkov na PK a výstavy je
plus 16 096, 82 €.
K 30.9.2021 boli zverejnené zo strany PPA výzvy na dotačné tituly PK, KU a výstavy.
Plemenná kniha v objeme

68 060,00 €

Kontrola úžitkovosti v objeme

10 800,00 € ( 5 920,- odchovne, 4 880,- 70 denný test)

Výstavy :

24 717,00 € ( Kôň 2021 -7 000,-€, NVHZ -9 717,00 €,

Podzámčok -4 000,00 €, M SR a ČR furmanov – 4 000, 00 €)
Spolu:

103 577,00 €

Finančné prostriedky na PK a KU zaslané zo strany PPA na účet ZCHKS. Podpora na
výstavy – zaslané finančné prostriedky zo strany PPA po 31.9.2021 .
Ad.5) Kalendár akcií na rok 2022 bude závisieť od pandemickej situácie

. Mal by

kopírovať akcie z roku 2021. Konečnú podobu kalendára akcií zverejniť na stránke
WWW.horses.sk do konca februára 2022
Ad. 6) Žiadosti o podporu ( Furioso s.r.o., - ME juniorov všestranná spôsobilosť,
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SHR Čambal MS dvojzáprahov). Predstavenstvo po diskusii schválilo žiadosti o podporu
v zmysle platnej smernice za účasť na MSJ všestrannosť vo Švédsku ( Segersjo) s koňom F
XXXVIII-3 Red Wiloow a MS dvojzáprahov Holandsko ( Kronenberg) s koňmi N XIX-20
Šarkan, N XXXII-13 Notár.
Ad. 7) Na základe hlasovania bol prijatý noví člen: Peter Mackovjak SNV.
Ad. 8) V bode rôzne Prof. Halo navrhol zmenu štruktúry katalógu žrebcov na rok 2022, ktorý
je v súčasnej podobe prekonaný. Katalóg žrebcov na rok 2022 by mal obsahovať 3-generačný
rodokmeň dva žrebce na stránke. V súvislosti so skutočnosťou, že katalóg sa spracováva
spoločne s ostatnými UCHO ( NŽ Topoľčianky a Závodisko BA š.p.) je potrebné o tejto
zmene informovať dotknuté subjekty. Zároveň navrhol uskutočniť vnútorný audit
hospodárenia ZCHKS za rok 2021. V súvislosti s plánovanou cestou do ČR ( VS
chladnokrvných žrebcov Tlumačov 20.-21.11.2021 navrhol akcie sa s dôvodu pandemickej
situácie nezúčastniť a oficiálne sa ospravedlniť. V súvislosti s HV k 31.10.2021 navrhol
odmenu pre výkonného riaditeľa vo výške jedného mesačného platu a ostatných pracovníkov
ZCHKS podľa návrhu výkonného riaditeľa (maximálna do výšky jedného mesačného platu).
Ing. Grácz informoval prítomných o situácii so žiadosťou na podporu KMK 2021. Po
diskusii predstavenstvo na základe HV k 31.10.2021 prijalo rozhodnutie, že v prípade
nepoukázania finančných prostriedkov na KMK 2021 zo strany MPRV SR do 30.11.2021 je
potrebné finančné prostriedky na uskutočnené kolá v roku 2021 bez finále vyplatiť z rozpočtu
ZCHKS. Zároveň navrhol kúpu nového PC pre potreby PK.
Ďalej informoval prítomných na skutočnosť, že ZCHKS k dnešnému dňu neeviduje žiadnu
žiadosť na akceleračný program (AP). V súvislosti so situáciou s AP je potrebné v roku 2021
vyplatiť AP len oficiálnym žiadateľom.
Ing. K. Šulko upozornil na vysoký podiel neuhradeného členského. V tejto súvislosti je
potrebné vyzvať členov s neuhradeným členským písomne k úhrade.
Predstavenstvo sa zaoberalo žiadosťou p. E. Hujavej o zvýšenie mzdy. Po diskusii
predstavenstvo hlasovaním rozhodlo o navýšení základnej mzdy E. Hujavej a Ing. B.
Sokolovej od 1.1.2022 o 15%.

UZNESENIE:
1. Predstavenstvo schvaľuje zmenu formátu katalógu žrebcov na rok
2022. O zmene formát informovať písomne NŽ Topoľčiank y š.p.
a Závodisko Bratislava š.p.
Termín : 19.11.2021

zodpovedný: Ing. F. Grácz
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2. K 31.12.2021 zrealizovať vnútorný audi t ZCHKS. (rozsah ako v
roku 2020.)
Termín : 30.1.2022
3. Informovať

zodpovední: E. Hujavá, Ing. F. Grácz

predstaviteľov

ASCHK

o neúčasti

predstaviteľov

ZCHKS na VS chladnokrvných koní v Tlumačove.
Termín : 12.11.2021

zodpovedný: Ing. F. Grácz

4. Predstavenstvo schvaľuje koncoročné odmeny pre pracovníkov
ZCHKS v rozsahu navrhovanom Prof. M. Halom.
Termín : 10.12.2021

zodpovedá: E. Hujavá

5. Predstavenstvo

súhlasí

prostriedkov

KMK

na

v prípade
zo

strany

nepoukázania
MPRV

SR

do

finančných
30.11.2021

k úhradám za šesť kôl KMK bez finále z rozpočtu ZCHKS.
Termín : 20.12.2021

zodpovedný: E. Hujavá Ing. F. Grácz

6. Predstavenstvo súhlasí s kúpou PC pre potreby plemennej knihy.
Termín : 20.12.2021

zodpovedný: Ing. F. Grácz

7. Predstavenstvo rozhodlo, že finančné prostriedky na AP budú
poukázané len na základe žiadosti majiteľov adresovanej ZCHKS
po kontrole do 30.11.2021.
Termín : 30.11.2021
8. Predstavenstvo

zodpovedný: Ing. F. Grácz

v súvislosti

s úhradami

členského

ukladá

pracovníkom ZCHKS vyzvať písomne členské subjekty, ktoré
nemajú

uhradený

členský

príspevok

za

rok

2021

k úhrade.

V prípade neuhradenia postupovať v zmysle stanov.
Termín : 10.12.2021
9. V zmysle

platnej

zodpovedná: E. Hujavá
smernice

predstavenstvo ZCHKS

o podpore

členov

ZCHKS

súhlasí s vyplatením náhrad za dopravu

v rozsahu žiadostí pre subjekty Furioso s.r.o. , SHR J. Čambal.
Termín : 15.12.2021

zodpovední: E. Hujavá, Ing. F. Grácz

10.Predstavenstvo súhlasí so zvýšen ím základnej mzdy pracovníkov
ZCHKS ( Ing. B. Sokolová, p. E. Hujavá) o 15% od 1.1.2022.
Termín : 1.1.2021

zodpovední: E. Hujavá, Ing. F. Grácz

Zapísal: 11.11.2021

overil:
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Zapísal: Ing. František Grácz 2.9.2021
Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

6.9.2021
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