ZÁPISNICA
z členskej schôdze ZCHKS – družstvo, konanej dňa 6. 4. 2013 v Topoľčiankach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Z 314 členov ZCHKS bolo prítomných 60 členov a 2 členovia v zastúpení, spolu
62 členov, čo predstavuje 19,75 %. Mandátová komisia konštatovala, že ČS nie je
uznášaniaschopná. V zmysle platných Stanov družstva, článok XI, bod 6., bola ČS ukončená
a v zmysle citovaného článku bola zvolaná náhradná členská schôdza. Náhradná členská
schôdza: 62 počet prítomných, čo predstavovalo 100 % účasť.
Program : 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Zväzu za rok 2012
4. Správa o hospodárení za rok 2012
5. Správa mandátovej komisie
6. Správa kontrolnej komisie
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2012
8. Prestávka
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Ukončenie
Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol predseda predstavenstva prof. Ing. Marko
Halo, PhD.
Ad. 2) Predstavenstvo predložilo členskej schôdzi návrh komisií:
–

do mandátovej komisie: Ing. Vladimír Šmelko, MVDr. Viktor Tabiš, Zdeno Homola;

–

do návrhovej komisie: Ing. Andrea Machalová, MVDr. Ján Novotný, Mgr. Vladimír
Pažitný;

–

za zapisovateľa: Ing. František Grácz;

–

za overovateľov zápisnice: Ing. Lenka Polyaková, František Rindoš.
Členská schôdza navrhnutých členov komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

jednohlasne schválila.

Ad. 3, 4) Správu o činnosti a hospodárení zväzu za rok 2012 predniesol výkonný
riaditeľ ZCHKS Ing. František Grácz. Zhrnul aktivity ZCHKS za rok 2012, činnosť
predstavenstva, ako aj hospodárenie zväzu. Hospodársky výsledok za rok 2012 je + 65,52 €
po zdanení. Písomná správa o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice.
Ad. 5) Predseda mandátovej komisie predložil členskej schôdzi správu, že mandátová
komisia overila platnosť 62 hlasov z celkového počtu 62 členov na náhradnej členskej
schôdzi.
Ad. 6) Správu Kontrolnej komisie zväzu predniesol p. Vladimír Schmidt. Zároveň
navrhol aby zisk 65,52 € bol účtovne presunutý do nedeliteľného 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
62 členov náhradnej členskej schôdze.
Ad. 9) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:
– Ing. Chovan odovzdal bronzovú plaketu SJF Ing. Gráczovi pri príležitosti jeho životného
jubilea. Ďalej upozornil na potrebu pokračovať v dlhodobých systémových opatreniach
v chove koní. Je potrebné pokračovať v systéme odchovní.
– MVDr. Morvay upozornil na skutočnosť, že v experimentálnom chove SŠP dlhodobo nie
sú zabezpečené postupy, ktoré experimentálne a šľachtiteľské chovy musia spĺňať (pravidelné
bonitácie,

odborne

spôsobilý

personál).

V tejto

súvislosti

vyzval

kompetentných

k prehodnoteniu štatútu chovu SŠP v spoločnosti Roľan, s. r. o., Nová Baňa.
Poukázal na neúnosne vysoké ceny ID v NŽ Topoľčianky. V cene ID je potrebné hľadať
príčinu zníženého počtu pripustených kobýl. V súvislosti so zahraničnými plemenami koní
upozornil na ich ťažšiu adaptáciu na klimatické a chovateľské podmienky.
– p. Grega upozornil prítomných, že bez finančnej podpory z MPRV SR chladnokrvný chov
koní na Slovensku zanikne.
– p. Kubelák vyzval kompetentných predstaviteľov ZCHKS na riešenie problému podpory
chladnokrvných koní na Slovensku.
– p. Sláva upozornil na skutočnosť, že slovenskí chovatelia koní nie sú schopní cenami
konkurovať predajcom koní z Poľska.
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– MVDr. Hura porovnal stavy žrebcov a počty pripustených koní. Vyzval k vytvoreniu
akceleračného programu, ktorý by podporil v prvej fáze chovateľov teplokrvných
a chladnokrvných koní ako dvoch najpočetnejších záujmových skupín z radov ZCHKS. Ako
spôsob podpory navrhol vytvoriť akceleračný program, v ktorom by pre rok 2014 bol pre
členov ZCHKS k dispozícii plemenný žrebec (teplokrvník a norik) pre odber chladených ID
za zvýhodnené ceny.
– Ing. Chovan súhlasil z názorom MVDr. Huru o potrebe vytvorenia akceleračného
programu. Upozornil prítomných na projekt, ktorý sa pripravuje na MPRV SR pre NŽ
Topoľčianky, š. p., pre obdobie rokov 2014 – 2020. V uvedenom období by malo byť v NŽ
Topoľčianky z fondov EÚ vytvorené národné jazdecké centrum, kde by bolo možné riešiť
i otázky reprodukcie, seminárov, doškoľovacích kurzov. Ako pilotný projekt sa javí
spolupráca pri výchove budúcich chovateľov a jazdcov v NŽ Topoľčianky so SOŠ v Zlatých
Moravciach v učebných odboroch jazdec, chovateľ.
– p. Gajan upozornil na významnú akciu, ktorá sa bude konať v Topoľčiankach, a to MS
v dvojzáprahoch. Zároveň vyzval, aby kompetentní rokovali o možnosti prezentácie plemien
koní chovaných v SR v galaprograme v rámci MS.
Prof. Halo navrhol ukončiť diskusiu. Za ukončenie diskusie hlasovalo 62 členov.
Prof. Halo následne reagoval na príspevok MVDr. Morvaya. Experimentálny chov
SŠP sa bude riešiť na úrovni Výberovej komisie pre chov koní pri MPRV SR. V súvislosti
s cenami ID poukázal na voľnú tvorbu cien. Následne reagoval na príspevok p. Gajana.
Organizátorom MS dvojzáprahov sú NŽ Topoľčianky a FEI. V prípade zaujímavých
prezentácii zo strany chovateľov bude v záujme usporiadateľskej krajiny ukázať to najlepšie,
čo na Slovensku je.
Ing. Grácz vyzval chovateľov koní najmä z východoslovenského regiónu k aktívnej
účasti na I. východoslovenskej výstave koní, ktorá môže napomôcť k propagácii segmentu
chovu koní. Zároveň reagoval na príspevky p. Slávu, Kubeláka a Gregu. Priama podpora
na narodené žriebä je v rozpore s pravidlami EÚ. Norik muránsky ako chladnokrvné plemeno
je podporované prostredníctvom agroenvironmentálnych opatrení na ohrozené druhy zvierat.

Ad. 10) Návrhová komisia predložila členskej schôdzi návrh na uznesenie:

3

UZNESENIE
z členskej schôdze ZCHKS - družstvo, konanej 6. 4. 2013 v Topoľčiankach
Členská schôdza berie na vedomie:
1. Správu o činnosti ZCHKS za rok 2012.
2. Správu o hospodárení ZCHKS za rok 2012.
3. Správu kontrolnej komisie za rok 2012.
Členská schôdza schvaľuje:
1. Hospodársky výsledok a ročnú účtovnú závierku ZCHKS za rok 2012.
2. Rozdelenie zisku + 65,52 € zaúčtovať do nedeliteľného fondu.
Členská schôdza ukladá:
1. Vytvoriť pracovnú skupinu pre akceleračný program skvalitnenia chovu koní na Slovensku
zabezpečením 1 teplokrvného a 1 chladnokrvného plemenného žrebca výhľadovo pre
sezónu 2014 so zvýhodnenými podmienkami pre členov ZCHKS.
Zodpovedné: predstavenstvo
2. Prehodnotiť štatút chovu slovenského športového pony v spol. Roľan, s. r. o., Nová Baňa,
hospodárstvo Veľké Pole.
Zodpovedná: Rada PK plemien pony
Predložený návrh uznesenia bol členskou schôdzou dňa 6. 4. 2013 schválený.
Za záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na členskej schôdzi a schôdzu
ukončil.

Zapísal:

Ing. František Grácz

...................................................

Overil:

František Rindoš

...................................................

Ing. Lenka Polyaková

...................................................

Predseda predstavenstva ZCHKS prof. Ing. Marko Halo, PhD. ..................................................
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