Z á p i s n i c a č. 3/2020
zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 30. 7. 2020 v Topoľčiankach
Prítomní: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, Ing. Andrea Machalová,
Ing. Vladimír Šmelko,
Prizvaná: Ing. Natália Kurciniková
Ospravedlnení: MVDr. Viktor Tabiš, Ing. Kamil Šulko, Ing. Miroslav Maxon
Program schôdze:

1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z minulého predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za ½ rok 2020
4. Správa o hospodárení ZCHKS za ½ rok 2020
5. Situácia s dotáciami na PK, KU, výstavy na rok 2020
6. Plán akcií 2020 aktualizácia august-december 2020
7. Výstava Potulky vidiekom september 2020 ( plemená)
8. Výstava Kôň 2020
9. Noví členovia zväzu
10. 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

UZNESENIE
1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení ZCHKS za obdobie I. Q
roku 2020.
2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje plán hospodárenia na rok 2020. Plán bude potrebné
aktualizovať po podpise zmlúv s MPRV SR a doriešení situácie s podporou na výstavy.
Termín: po podpise zmlúv s PPA

zodpovedný: Ing. Grácz

Opatrenie splnené: plán upravený
3. Predstavenstvo ukladá pracovníkom ZCHKS v prípade priaznivej epidemiologickej
situácie pripraviť ČS v termíne 17. 10. 2020.

Termín: pozvánky v zmysle stanov

zodpovední: pracovníci ZCHKS

Opatrenie zostáva v platnosti
4. V prípade nepriaznivej situácie (zrušenie kvalifikačných kôl) pre Spoločné majstrovstvá
furmanov SR a ČR 2020 zabezpečiť spoločnú kvalifikáciu pre pätnásť najlepších furmanov
z roku 2019 + víťaza posledných spoločných majstrovstiev ČR a SR.
Termín: 31. 8. 2020

zodpovedný: Ing. Grácz

Opatrenie zostáva v platnosti
5. Písomne osloviť organizátorov jednotlivých kôl KMK s aktualizovanou zmluvou
na organizáciu KMK v roku 2020 s uvedením podmienky podpory KMK zo strany
ZCHKS len v prípade podpory projektu KMK zo strany MPRV SR. Uvedenú
podmienku je potrebné uvádzať i v jednotlivých rozpisoch.
Termín: 1. 7. 2020

zodpovedný: Ing. Grácz

Opatrenie splnené, podmienka je súčasťou rozpisov.
6. Predstavenstvo schvaľuje v zmysle Stanov ZCHKS nových členov:
Ján Švonavec, Ondrej Matúš, Ing. Milan Krivanský, Ing. Arch. Marek Jozef Gryglák,
Pavol Kravec, Milana Beňová, Ing. Radovan Slivka, Zuzana Nerádová, Ján Urda, Jozef
Karahuta - Cipisek, Michal Balko.
Zároveň vyhovelo žiadosti spoločnosti Algatour, s. r. o., Čechánky o prevod členských
práv na Ing. Zuzanu Gánovskú.
Termín: 15. 7. 2020

zodpovedná: p. Hujavá

Opatrenie splnené: noví členovia registrovaní v ZCHKS
7. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi pripraviť písomné poďakovanie ministrovi
pôdohospodárstva SR za účasť na bonitácii chráneného chovu norika muránskeho a jeho
angažovanosť pri riešení problému zonácie Národného parku Muránska planina
v súvislosti s pastvou norikov muránskych.
Termín: 1. 7. 2020

zodpovedný: Ing. Grácz

Opatrenie splnené, ďakovný list zaslaný.
Ad. 3) a 4) Správa o činnosti a hospodárení za II. Q bola zaslaná členom
predstavenstva a predsedovi kontrolnej komisie v písomnej podobe. HV za II. Q roku 2020 je
mínus 16 900,- €. Mínusový HV je spôsobený prevádzkou kancelárie ZCHKS bez podpory
na PK.
Ad. 5) Výkonný riaditeľ informoval prítomných o prevode finančných prostriedkov na PK
a KU na účet ZCHKS k 3.7.2020 . Výzva na výstavy nebola k 30.6.2020 zverejnená.
.
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Ad. 6) V súvislosti s epidemiologickou situáciou s ochorením COVID-19 boli
opätovne rozdiskutované možné scenáre realizácie akcií plánovaných v roku 2020.
Predstavenstvo a osobitne zaoberalo:
• pokračovaním projektu KMK v roku 2020
• spoločným Šampionátom SR a ČR furmanov v roku 2020
• Šampionátom mladých koní 2020
• členskou schôdzou za rok 2019
Ad. 7) V prípade uskutočnenia výstavy „Potulky vidiekom“ v termíne 3.-6.9.2020 sa
v rámci prezentácie ZCHKS predstavia plemená norik muránsky, furioso, nonius, SŠP
v množstve 8-9 ks.
Ad. 8) V rámci výstavy kôň by sa mala uskutočniť súťaž žiakov SOŠ v predvádzaní.
V rámci programu bol oslovený PZ SR odbor odboru kynológie a hipológie s prísľubom
prezentácie práce jazdnej polície.
Ad. 9) Na základe žiadosti MVDr. Jána Novotného boli v zmysle stanov prevedené na
jeho manželku MVDr. Jaroslavu Novotnú.
Ad. 10)
V súvislosti s KMK zaznela kritika zo strany Prof. M. Hala k stále nedostatočnej
prezentácie ZCHKS zo strany niektorých organizátorov jednotlivých kôl ( pôvody koní,
finančné zabezpečenie KMK)
V súvislosti so staničným testom žrebcov pre populáciu ST upozornil Ing. F. Grácz
na potrebu uzatvorenia zmluvy s finančnou kvantifikáciou staničného testu prostredníctvom
subvencovaných služieb s SHR Michal Mackovjak, SNV. Ďalej poukázal na komplikovaný
systém účtovania DNA ako subvencovaných služieb. (zdvojovanie zmlúv na KU)

UZNESENIE
1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení
ZCHKS za obdobie ½ roku 2020.
2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje upravený plán hospodárenia na rok 2020.
3. Predstavenstvo schvaľuje aktuálny kalendár akcií august – december 2020.
potrebné publikovať na www.horses.sk
Termín: 10.8.2020

zodpovedný: Ing. Grácz,
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Kalendár je

4.

Predstavenstvo

ukladá

výkonnému

riaditeľovi

uzatvoriť

zmluvu

o staničnom teste teplokrvných žrebcov s SHR Michal Mackovjak, SNV
s využitím podpory subvencovaných služieb na KU.
Termín 30.8.2020

zodpovední: Ing. Grácz

5. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi zabezpečiť propagačný
banner k výberu žrebcov pre populáciu ST.
Termín 30.8.2020

zodpovední: Ing. Grácz

6. V prípade uskutočnenia propagačnej akcie

„ Potulky vidiekom“

zabezpečiť prezentáciu ZCHKS v počte 8-9 koní ( norik muránsky,
furioso, nonius, SŠP)
Termín 30.8.2020

zodpovední: Ing. Grácz

7.Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi vykonať kontro lné dni
predvybratých žrebcov ( populácia žrebcov ST, furioso, nonius, hafling,
populácia chladnokrvných žrebcov)
Zapísal: Ing. František Grácz, 30. 7. 2020

Overil:

prof. Ing. Marko Halo, PhD.
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