
Z Á P I S N I C A

z členskej schôdze ZCHKS – družstvo, konanej dňa 28. 3. 2015 v Topoľčiankach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Z 306  členov  ZCHKS  bolo  prítomných  53 členov  a 3  členovia  v zastúpení,  spolu

56 členov,  čo  predstavuje  18,30 %.  Mandátová  komisia  konštatovala,  že  VČS  nie je

uznášaniaschopná.  V zmysle  platných  Stanov  družstva,  článok XI,  bod 6.,  bola  VČS

ukončená a v zmysle citovaného článku bola zvolaná náhradná členská schôdza. Náhradná

členská schôdza: 56 počet prítomných, čo predstavovalo 100 % účasť.

Program VČS:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti Zväzu za rok 2014 

4. Správa o hospodárení za rok 2014

5. Správa mandátovej komisie

6. Správa kontrolnej komisie

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014

8. Diskusia

9. Schválenie uznesenia

10. Ukončenie

Výročnú členskú schôdzu otvoril  a viedol predseda predstavenstva prof. Ing. Marko

Halo, PhD. Bol schválený program schôdze a pracovné predsedníctvo (Halo, Grácz, Morvay,

Tabiš).

Ad. 2) Pracovné predsedníctvo predložilo členskej schôdzi návrh komisií:

– do mandátovej  komisie:  Ing. Vladimír  Šmelko,  Ing. Andrea  Machalová,  MVDr. Peter

Holakovský.; hlasovanie: „za“ 55 hlasov; 1 sa zdržal;

– do návrhovej komisie:  MVDr. Ján Novotný, Ing. Radoslav Hudák, Ing. Kamil  Šulko –

hlasovanie: „za“ 55 hlasov, 1 sa zdržal;

– za zapisovateľa: Ing. František Grácz – hlasovanie: „za“ 55 hlasov, 1 sa zdržal;

– za overovateľov zápisnice: Ing. Emil Kovalčík, PhD., Ing. Lenka Polyaková – hlasovanie:

„za“ 55 hlasov, 1 sa zdržal.



Ad. 3,  4) Správu  o činnosti  a hospodárení  zväzu  za rok  2014  predniesol  výkonný

riaditeľ  ZCHKS  Ing. František  Grácz.  Zhrnul  aktivity  ZCHKS  za rok  2014,  ako  aj

hospodárenie  zväzu.  Hospodársky  výsledok  za rok  2014  je  + 287,- €.  Písomná  správa

o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice. 

Ad. 5) Predseda mandátovej komisie predložil členskej schôdzi správu, že mandátová

komisia  overila  platnosť  56 hlasov  z celkového  počtu  56 členov  na náhradnej  členskej

schôdzi.  

Ad. 6) Správu Kontrolnej komisie zväzu predniesol člen komisie p. Vladimír Schmidt.

Zároveň  navrhol  spôsob  prerozdelenia  zisku  nasledovne:  86,- €  do nedeliteľného  fondu

a 201,- € do sociálneho fondu. Písomná správa kontrolnej komisie tvorí prílohu zápisnice. 

Ad. 7) Na základe  hlasovania  došlo  k schváleniu  ročnej  účtovnej  závierky

s prerozdelením  zisku  podľa  návrhu.  Za schválenie  ročnej  účtovnej  závierky  hlasovalo

56 členov náhradnej členskej schôdze.

Ad. 8) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:

– MVDr. Morvay reagoval na štatistiky výsledkov reprodukcie a počtu narodených žriebät

v roku 2014. Apeloval  na členov zväzu v súvislosti  s chovom domácich plemien koní.

Importy neriešia  chov dlhodobo. Ako jednu z príčin nízkeho počtu pripustených kobýl

vidí  z historického  hľadiska  zrušenie  žrebčincov  ako  aj  vysoké  pripúšťacie  poplatky

niektorých žrebcov pôsobiacich v inseminácii v súčasnosti (NŽ Topoľčianky, Ing. Gíreth).

– p. Homola na  základe  vlastnej  skúsenosti  vo  svojom príspevku  požiadal  o preverenie

možnosti podpory zamestnanosti do segmentu pôdohospodárstva cez úrady práce.

– p. Zsemley poukázal na zlé skúsenosti s orgánmi samosprávy pri chove koní a obštrukcie

zo  strany  samosprávy  pri  získavaní  pôdy  potrebnej  na  chov  koní.  Kladne  hodnotil

možnosť započítania koní do VDJ pre zaťaženosť. Zároveň poukázal na nízku podporu

segmentu chovu koní v PRV na roky 2014 – 2020. Vyzval prítomných k individuálnemu

aktívnemu poukazovaniu na nízku podporu chovu koní formou komunikácie s rezortom

pôdohospodárstva. 

– p. Kováč ako chovateľ plemena nonius poukázal na nízke ceny pri predaji koní plemena

nonius, ktoré nepokryjú ani priame náklady na chov.

– Ing. Kapusta  potvrdil skúsenosť s marginalizovaním chovu koní v komplexe súčasného

poľnohospodárstva na jeho osobnej skúsenosti pri udeľovaní ocenení v rámci AX 2014,
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kde minister pôdohospodárstva spomenul všetky HZ okrem koní. Poukázal na stále sa

zhoršujúcu situáciu v chove koní.

– Ing. Nagy v súvislosti s diskusným príspevkom p. Kováča ponúkol bezplatné pripúšťanie

žrebcom 3711 Nonius XXIX  (N XVII-49)  Jem.

– Ing.  E. Kovalčík  reagoval  na  diskusný  príspevok  MVDr.  Morvaya.  Upozornil  na

skutočnosť,  že  problémom  súčasnej  situácie  v chove  koní  nie  je  výška  pripúšťacích

poplatkov,  ktoré  sú  porovnateľné  s poplatkami  v EÚ,  ale  stavom  chovateľského

povedomia. Poukázal na vysoké percento koní bez známeho pôvodu, ako aj na neúčinné

a nefungujúce mechanizmy,  ktoré  by riešili  súčasnú situáciu  pripúšťania  žrebcami  bez

výberu.

– Ing. Grácz reagoval na diskusný príspevok MVDr. Morvaya a upozornil na percentuálne

obdobnú situáciu vývoja počtu narodených žriebät  v okolitých krajinách. Upozornil  na

možné zníženie podpory zo strany MPRV SR na 50 % z roku 2014, čo by malo pre chod

ZCHKS nepriaznivé následky.  Zároveň poukázal  na možné zneužitie  ZCHKS umelým

navýšením členskej základne pred voľbami.

– prof.  Halo  reagoval  na  príspevky  MVDr.  Morvaya,  Ing.  Kapustu  a p.  Zsemleya.

Informoval členov zväzu o prebiehajúcich rokovaniach na úrovni predstavenstva a MPRV

SR.

Po príspevku prof. Hala bola diskusia ukončená. 

Ad. 9) 

Č l e n s k á  s c h ô d z a

A.  berie  na  vedomie:

1.  Správu o činnosti ZCHKS za rok 2014

2.  Správu o hospodárení ZCHKS za rok 2014

3.  Správu kontrolnej komisie za rok 2014

B.   schvaľuje:  

1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2014

2. Rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku vo výške 288,- €: 

- do nedeliteľného fondu: 86,- € (30 %)

- do sociálneho fondu: 201,- € (70 %) 

3. Plán činnosti na rok 2015 uverejnený v časopise Svet koní 1/2015
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4. Plán hospodárenia na rok 2015 ako vyrovnaný. Po rokovaní na MPRV SR aktualizovať

výšku dotácie na PK.

C.  ukladá predstavenstvu:

1. Zabezpečiť  vytvorenie  pracovnej  skupiny,  ktorá  by  pripravila  návrh  úpravy  Stanov

ZCHKS. Nové stanovy predložiť na pripomienkovanie do 31. 12. 2015 na www.horses.sk. 

2. Iniciovať stretnutie na MPRV SR  k výške podpory ZCHKS ako UCHO.

3. Písomne  požiadať  MPRV  SR  a MPSVR  SR  o možnosť  podpory  zamestnávania  ľudí

v poľnohospodárstve - v oblasti chovu koní z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

4. Požiadať  PI  SR, š. p.,  aby  do  svojej  činnosti  zakomponovala  aj  dôslednejšiu  kontrolu

čiernej plemenitby v chove koní. 

Ad. 10)

Po schválení uznesenia predsedajúci prof. Halo členskú schôdzu ZCHKS ukončil.

Zapísal: Ing. František Grácz  ........................................

Overil: Ing. Emil Kovalčík, PhD. ........................................

Ing. Lenka Polyaková ........................................

Predseda Predstavenstva ZCHKS: prof. Ing. Marko Halo, PhD. ........................................
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