Z á p i s n i c a č.1/2017
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 2.2. 2017 v Topoľčiankach
Prítomní: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, MVDr. Eduard Morvay,
MVDr. Viktor Tabiš, Ing. Vladimír Šmelko, Ing. Andrea Machalová,
Ing. Miroslav Maxon,
Prizvaná: Ing. Natália Kurciniková- ospravedlnená
Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z minulého predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za rok 2016
4. Správa o hospodárení ZCHKS za rok 2016
5. Dotácie na PK, KU , výstavy na rok 2017- predpoklad
6. Cenový výmer na rok 2017 7. Plán hospodárenia na rok 2017-návrh
8. Predbežný plán činnosti na rok 2017 (kalendár)
9. Príprava členskej schôdze
10. Noví členovia zväzu
11. Rôzne ( náhrady predstavenstva, komisií, akceleračný program, smernica podpory
chovateľov, šampionát ST, KMK )
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 30.9.2016
2. Zaslať prípis o možnosti zmeniť platbu za diagnostikovanie EIA u chovateľov koní
registrovaných v CE koní. na MPRV SR.
Termín: 25.10.2016

zodpovedný: Ing. Grácz

Splnení : prípis a odpoveď zverejnené na www.horses.sk
3. Vyzvať členov ZCHKS, ktorí pripúšťali svoje kobyly žrebcami z AP a narodili sa im
žriebätá o zaslanie výkonnosti kobýl, ako aj žiadosti o príspevok na narodené žriebä.
( len u kobýl zaradených do AP v roku 2016 ).
Termín 15.11.2016

zodpovedný: Ing. Grácz

Splnené: chovateľom spĺňajúcim podmienky AP boli finančné prostriedky poskytnuté do
20.12.2016.
4. Zabezpečiť vystavenie pasov pre kone narodené v roku 2016 v zmysle nariadenia
262/2015.
Termín 15.12.2016

zodpovedný: Ing. Grácz

Splnené: majiteľom, ktorí splnili všetky náležitosti (DNA, dokladovanie majiteľa pri zmene)
sa vystavujú pasy priebežne. Sporní majitelia sú vyzývaní na doplnenie údajov.
5. Písomne vyzvať členov bez zaplateného príspevku na rok 2016. V prípade neuhradenia
členského do konca roku 2016 postupovať v zmysle stanov ZCHKS.
Termín 31.12.2016

zodpovedný: p. Hujavá Ing. Grácz

Splnené: členovia z nezaplateným členským za rok 2016 ( osem FO) boli vyzvaní
doporučenou poštou. V prípade neuhradenia členského sa bude postupovať v zmysle stanov
ZCHKS.
6. Kontaktovať možných kandidátov na členov rady PK anglo arab, a somár. Po ich súhlase
požiadať o vedenie PK v zmysle zákona 194/98 o šľachtení a plemenitbe HZ.
Termín 15.1.2017

zodpovedný: Ing. Grácz

Splnené: Žiadosti na vedenie PK angloaraba a somára zaslané na MPRV SR.
Ad. 3- 4) Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 bola zaslaná členom predstavenstva
a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za rok 2016 je + 19 000 €.
Písomne boli zdôvodnené rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti oproti plánu rozpočtu za
rok 2016.
Ad. 5) podľa predbežných rokovaní z pracovníkmi MPRV SR sa predpokladá navýšenie
podpory na PK. KU v rozsahu roku 2016. Dotácia na výstavu predpoklad podpory Národnej
výstavy HZ v Nitre, výstavy Kôň 2017 a regionálnej výstavy východného Slovenska.
Ad. 6) Bol predložený návrh plánu hospodárenia na rok 2017 ako vyrovnaný. Konečná
podoba navrhovaného rozpočtu na rok 2017 bude upravená po zverejnení dotácií na PK, KU
a výstavy .
Ad. 7) Bol prediskutovaný a schválený cenový výmer 1/2017. Rozširuje sa subvencovaná
služba o výber žrebcov na príslušný rok.
Ad. 8) Bol predložený plán akcií na rok 2017 ( výstavy, furmanské preteky, bonitácie,
predvýbery, výkonnostné skúšky). Kompletný kalendár akcií na rok 2017 bude tvoriť prílohu
SK 1/2017
Ad. 9) V zmysle stanov sa ČS uskutoční 18.3.2017 v Topoľčiankach. Pozvánky budú zaslané
všetkým členom spolu so zoznamom žrebcov v zmysle stanov. Materiály k ČS (správa
o činnosti a hospodárení ZCHKS za rok 2016, rokovací poriadok, volebný poriadok budú
zverejnené na www.horses.sk . Do pracovného predstavenstva budú navrhnutí členovia
predstavenstva ( prof. M. Halo, Ing. F. Grácz, Ing. M. Maxon) .
Ad. 10) Boli prijatí noví členovia: Pavol Blaško - Hričovské Podhradie, Peter Vaľko –
Krišovská Liesková, Veronika Kmeťová- Banská Bystrica.
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Ad. 11) V bode rôzne Ing. Grácz predložil na prerokovanie

náhrady predstavenstva,

komisií, akceleračný program. Formou návrhu uznesenia na ČS 2017 vytvoriť možnosť
podpory členov ZCHKS - chovateľov koní za narodené žriebä po splnení podmienok.
V súvislosti s výberovými knižkami navrhol ich zrušenie . Výber žrebcov bude zverejňovaný
na www.horses.sk
Prof. Marko Halo PhD. navrhol preveriť možnosti rozšírenia pracoviska ZCHKS
o samostatnú kanceláriu pre plemennú knihu a vystavovanie pasov koní. Informoval členov
predstavenstva o pracovnom stretnutí na MPRV SR ( za MPRV SR Ing. Š. Ryba PhD.
generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva za SJF Ing. V. Chovan, za ZCHKS prof. M.
Halo PhD., Ing. F. Grácz) Téma stretnutia možnosti obnovenie podpory KMK.
Ing. Miroslav Maxon upozornil na problém s platbou členského poštovou poukážkou.
Navrhol rozšíriť možnosť platby elektronickou formou. Zároveň vyzval prítomných
k optimistickému postoju k situácii v chove koní. Stavy koní medziročne stúpajú čo je
zásluhou i práce predstavenstva a pracovníkov ZCHKS
MVDr. Eduard Morvay poďakoval prítomným za spoluprácu. Zároveň odmietol kandidovať
do predstavenstva na ďalšie funkčné obdobie.

UZNESENIE
1. Predstavenstvo berie na v edomie správu o činnosti a hospodárení
ZCHKS za obdobie roku 2016 .
2. Predstavenstvo schvaľuje kritériá pre odmeny predstavenstva na rok 2017 účasť na
zasadaní: predseda predstavenstva 50,- € , členovia predstavenstva -35,- € v čistom.
Náhrady za cestovné - 0,183 € / km.
3. Predstavenstvo schvaľuje výšku a spôsob vyplácania odmien pre členov komisií
v roku 2017: predseda komisie 25,- € , členovia 20,- € v čistom . Spôsob úhrady na
základe dohody o vykonaní prác 1 krát za štvrťrok na účet.
4. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje plán hospodárenia na rok 2017. viď príloha. Plán
bude dopracovaný po podpise zmlúv s MPRV SR. Plán je koncipovaný ako vyrovnaný,
s možnosťou navýšenia pre šampionát mladých koní ( návrh skokovej komisie) KMK (
podpora zo strany MPRV SR) a podpora narodených žriebät pre členov ZCHKS (
v prípade prijatia uznesenia na ČS 2017)
Termín: 18.3.2017

zodpovední: Ing. Grácz

5. Predstavenstvo súhlasí s ukončením platnosti výberových knižiek na plemenné žrebce
od pripúšťacej sezóny 2017. Ako náhrada bude sumár vybraných žrebcov zverejnený na
www.
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6. Predstavenstvo schvaľuje cenový výmer č. 1/2017. Výmer zverejniť na www.horses.sk
Termín: 6.2.2017

zodpovední: Ing. Grácz, p. Hujavá

7. Predstavenstvo po doplnení schvaľuje kalendár akcií na rok 2017.

Kalendár je

potrebné publikovať v SK 1/2017 a na www.horses.sk
Termín: 18.3.2017

zodpovední: Ing. Grácz,

8. Predstavenstvo ukladá pracovní kom ZCHKS zaslať pozvánky na ČS
v z m ys l e s t a n o v , p r i p r a v i ť Č S k o n a n ú 1 8 . 3 . 2 0 1 7 .
Termín: 18.3.2017
9. Pre

nasledujúce

z o d p o v e d n ý: I n g . G r á c z
obdobie

zabezpečiť

okrem

možnosti

platby

členského poštovou poukážkou i platbu elektronickou formou.
Termín 10.3.2017

zodpovední: Ing. Grácz, p. Hujavá

Zapísal: Ing. František Grácz 2.2.2017

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD. 3.2.2017
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