
Zápisnica   č. 3/2013
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 16.10. 2013 v Dobšinej

Prítomní:  prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, MVDr. Eduard Morvay,  

            Ing. Vladimír Šmelko, 

Ospravedlnený:  Mgr.  Vladimír  Pažitný.  MVDr.  Viktor  Tabiš,  doc. PhDr. Slavomír  Magál 

CSc.    

Prizvaný: Vladimír Schmidt  

Program rokovania: 

1. Otvorenie.

2. Kontrola uznesení z minulého predstavenstva

3. Správa o činnosti ZCHKS za 3/4 rok 2013

4. Správa o hospodárení ZCHKS za 3/4 rok 2013

5.  Noví členovia, 

6. 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:

1. Predstavenstvo schvaľuje cenový výmer č. 2/2013

Termín platnosti: 1.8.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz

Splnené : Cenový výmer zverejnený na www.horses.sk

2. Predstavenstvo súhlasí  s účasťou jedného člena  ZCHKS /  člen  predstavenstva,  člen 

rady PK ST, furioso/ na zasadaní WBFSH 9.10.2013 v Poľsku.

Na zasadanie WBFSH necestoval predstaviteľ ZCHKS

3. Predstavenstvo ukladá predsedovi predstavenstva požiadať o stretnutie na MPRV SR 

v súvislosti s doriešením problematických otázok v súvislosti s fungovaním CE koní. / 

zmeny majiteľov, evidovanie veku koní v mesiacoch.

Termín: 30.8.2013 Zodpovedný: Prof. Halo

Splnené: na  základe  stretnutia  s riaditeľom  PS  SR  zmeny  majiteľov  je  možné 

uskutočniť i prostredníctvom dočasnej farmy.



4. Predstavenstvo ukladá  výkonnému riaditeľovi v spolupráci s Doc. PhDr. S. Magálom 

CSc. pripraviť aktivačný list z prihláškou na výstavu koní pri príležitosti 90. výročia 

založenia žrebčína Motešice

Termín: 15.8.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz, Doc. S. Magál

5. Splnené:  aktivačný  list  pripravený,  zaslaný ČR,  Maďarsko,  Rumunsko.   Pre nízky 

záujem  bola  výstava  koní  pri  príležitosti  90.  výročia  založenia  žrebčína  Motešice 

zrušená.

6. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS osloviť členov s neuhradeným členským 

za rok 2013 z výzvou k uhradeniu členského.

Termín platnosti: 15.8.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz, E. Hujavá

Splnené  zo 77 neuhradených členských príspevkoch po výzve uhradilo  členské  43 

členov.

7. Predstavenstvo  súhlasí  s vyplatením  ¼  ročných  odmien  pracovníkom  ZCHKS  za 

plusový HV . 

8. Termín platnosti: 10.8.2013 Zodpovedný:  E. Hujavá

Splnené: v augustovom výplatnom termíne.

Ad. 3-  4)  Správa  o činnosti  a hospodárení  za  3/4   rok  2013  bola  zaslaná  členom 

predstavenstva a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za  3/4 rok 2013 je 

vyrovnaný. V správe o hospodárení  boli zanalyzované jednotlivé prekročenia plánovaného 

rozpočtu.

Ad. 5) Boli schválení noví členovia ZCHKS 

Ad. 6)  V bode rôzne  prof. Ing. Marko Halo, PhD. podrobnejšie zanalyzoval  tohtoročné 

VS  teplokrvných  žrebcov(  nízka  úroveň  prípravy,  predvádzania),  ako  aj  zvod  haflingov 

s možnosťou  zmeny  termínu  zvodu.  Navrhol  zvolanie  jednotlivých  rád  PK  pre  riešenie 

problémov  pri  jednotlivých  plemenách.  Za  prispenia  sponzorov  sa  pokúsiť  o spracovanie 

ročenky ZCHKS za rok 2013. Ing. Grácz  upozornil prítomných na nízky príjem z tržieb za 

registráciu. Zároveň poukázal na situáciu vo vystavovaní pasov, ktorá sa normalizovala a pasy 

sú  vystavované  priebežne  do  30  dní  od  podania  žiadosti.  V tejto  súvislosti  poukázal  na 

možnosť  úpravy  cenového  výmeru,  ktorý  by  rozlišoval  poplatky  za  aktuálne  pasy  od 

poplatkov za staršie pasy, náhradné identifikačné doklady, ako aj  pasy na počkanie ( do 24 

hodín).  V súvislosti  s nízkym  počtom  zaregistrovaných  žriebät  v roku  2013  poukázal  na 

zvýšený import koní do SR ( 250 dovezených koní). Došlo k zhodnoteniu výstav AX a kôň 

2013.  Uvedené  výstavy  boli  zhodnotené  ako  úspešné  tak  po  stránke  odbornej  (  úroveň 

vystavovaných koní). V súvislosti so sprievodným programom najmä na výstave Kôň je pre 
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budúcnosť potrebné program inovovať. V súvislosti s nízkou úrovňou predvádzania koní na 

VS, výstavách je potrebné zabezpečiť seminár, ktorý by zvýšil úroveň predvádzania.

U ZN ES ENI E

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 mi 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 

Z C H K S  z a 3 / 4   r o k / 2 0 1 3 .

2. Predstavenstvo schvaľuje cenový výmer č. 3/2013 (viď príloha)

Termín : 21.10.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz, Hujavá

3. Predstavenstvo schvaľuje nových členov ZCHKS v zmysle stanov 

Termín : 30.10.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz, Hujavá

4. V súvislosti  s jednotlivými  plemenami  v gescii  ZCHKS  predstavenstvo  ukladá 

výkonnému riaditeľovi  zabezpečiť   zasadanie  rád  plemenných  kníh  do  konca  roku 

2013. 

Termín : 10.12.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz

5. V súvislosti s výstavou koní Kôň 2014 zabezpečiť stretnutie s pracovníkmi Expo centra 

a.s – nový formát sprievodného programu.

Termín : 30.11.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz

6. V súvislosti  s SAH  písomne  upozorniť  na  nevhodnosť  májového  termínu  zvodu 

haflingov. Navrhnúť augustový termín ( Agrokomplex)

Termín : 30.11.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz

7. Pre  ročenku  ZCHKS  2013  zabezpečiť  sponzora  v roku  2013.  Po  zosumarizovaní 

materiálov za jednotlivé plemená ročenku vydať v ¼ roku 2014.

Termín získania sponzora: 31.12.2013 Zodpovedný: Ing. Grácz, prof. Halo

Zapísal: Ing. F. Grácz 16.10.2013

          Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD. 
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