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Správa o  činnost i  ZCHKS za obdobie  roka  2013  

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia v chove koní zabezpečuje činnosti 

v rozsahu Oprávnenia č. 9494/2010. 

Stav členskej základne v roku 2013. K 1. 1. 2013 bolo registrovaných v ZCHKS 

314 subjektov, z toho 24 právnických a 290 fyzických osôb. K 31.12.2013 bolo registrovaných 310 

subjektov z toho 23 právnických a 287  fyzických osôb.  

V roku 2013 Predstavenstvo ZCHKS zasadalo štyrikrát, z toho jedenkrát v rámci ČS 

v Topoľčiankach, ktorá sa konala 6. 4. 2013. V priebehu roka 2013 pracovníci ZCHKS zabezpečovali 

štandardné úlohy vyplývajúce z oprávnenia na výkon činností: 

1. Licentácia plemenných žrebcov.  

 V súčinnosti s výberovou komisiou pre chov koní MPRV SR,   ZCHKS zabezpečil výber 

žrebcov. K 31. 12. 2013 pôsobilo v prirodzenej plemenitbe, alebo v inseminácii 159 plemenných 

žrebcov v kompetencii ZCHKS, ktorým bolo vydané osvedčenie na použitie v plemenitbe na rok 2013 

(v roku 2012 -164, v roku 2011 -  170 žrebcov). Na základe ukončených výberov bol vydaný  zoznam 

žrebcov pre sezónu 2013. Členom zväzu bol zoznam zasielaný bezplatne. 

Pracovníci ZCHKS pre chovateľov koní zadministrovali a zaslali  116 potvrdení o zápise koní 

do PK pre potreby PPA ( agroenviromentálne opatrenie). Za obdobie roku 2013 bolo vydaných 1 726 

pasov koní, z toho 357 pasov opráv duplicitného životného čísla.  Opravy pasov s duplicitným 

životným číslom sú riešené pre všetkých chovateľov zdarma. V priebehu roka bolo zaregistrovaných  

1 106 zmien majiteľov v evidencii a pasoch koní v gescii zväzu. 

 

2. Predvýbery žrebcov a kobýl  

Na základe metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov na rok 2013 sa 

v jazdeckom areáli JK Mackovjak, jazdeckom areály Čierna Voda, JŠ Topoľčianky uskutočnili riadne 

predvýbery. Na základe požiadavky chovateľov sa uskutočnili individuálne predvýbery u súkromného 

chovateľa Ing. Janovského (teplokrvné žrebce), Ľudovíta Tótha (nonius). V rámci výstavy koní Dlhá 

nad Oravou sa uskutočnil individuálny predvýber  sšp (A. Žitniak). 

 

3. Bonitácie koní.  

 V ŠCH Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná,  ŠCH furioso Motešice sa uskutočnili jarné i jesenné 

bonitácie koní. V ECH Roľan s.r.o. Nová Baňa sa uskutočnila jarná bonitácia. V rámci bonitácií boli 

predvybraté  kobyly plemien furioso, slovenský teplokrvník,  sšp na jesenné výkonnostné skúšky.  

 



4. Výkonnostné skúšky 

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov, kobýl a žrebcov plemena furioso  sa uskutočnili  

v Žrebčíne Motešice, chladnokrvných žrebcov v Medzibrode a Kráľovej Lehote, chladnokrvných 

kobýl v Dobšinej, Podolí a Slopnej, kobýl sšp vo Veľkom Poli, kobýl slovenského teplokrvníka 

v Slovenskej Ľupči a Rafajovciach ako aj výkonnostné skúšky žrebcov plemena nónius v Motešiciach 

a Kolárove.  

5. Registrácia koní 

K 31.12.2013 bolo  zaregistrovaných 346 koní, narodených v roku 2013. Doregistrovaných z roka 

2012 bolo 46 žriebät a 117 starších  koní bez známeho pôvodu. 

 

6. Dotácie  

 ZCHKS podal žiadosti na PPA na dotačné tituly: 

 Plemenná kniha          - 50 981,72 EUR 

 Kontrola úžitkovosti / výkonnostné skúšky, odchovne /               -  20 669,65 EUR  

 Výstavy / AX 2013, Pavlovce, Kôň 2013 /                               - 20 648,00 EUR  

 V porovnaní s rokom 2012, došlo k zvýšeniu podpory na PK. Ostatné podpory ostali na úrovni roka 

2012.  Finančné prostriedky na PK a výstavy boli vyčerpané v priebehu roka na 100%. Pri KU 

odchovní boli uzatvorené zmluvy na  58 mladých kobýl a 80- denný (100- denný) test absolvovalo 34 

koní. 

 

7. Publikácie vydávané ZCHKS.  

 ZCHKS Pokračuje vo vydávaní časopisu Svet koní. K 31.12.2013 vyšli štyri čísla a zoznam 

žrebcov 2013. K 1.2.2013 boli na www.horses.sk aktualizované  plemenné knihy on-line plemien 

koní, pri ktorých ZCHKS vedie plemennú knihu. K 90. výročiu žrebčína Motešice bola vydaná 

publikácia „Furioso ako stredoeurópske kultúrne dedičstvo“, na ktorej participovali ako autori 

i členovia predstavenstva ZCHKS. 

 

8.  Výstavy koní 

Z plánovaných výstav sa neuskutočnili výstavy  v Dvoroch nad Žitavou a výstava 

k 90.výročiu založenia Motešíc (organizačné zmeny, nízky záujem vystavovateľov) . 

Napriek tomu, že sa výstava v Turanoch konala po prvýkrát v histórii, príjemne prekvapila vysokou 

kvalitou prípravy  a veľmi dobrou úrovňou zúčastnených koní. Kone súťažili v deviatich kategóriách, 

a v závere bol z víťazov jednotlivých kategórií vyhodnotený šampión a vicešampión výstavy. 

Šampiónom výstavy sa stal andalúzsky žrebec Champion a vicešampiónkou frízska kobyla Tsjerry 

fan Henswoude z Českej republiky. 

Výstava  v Dlhej nad Oravou sa uskutočnila po ročnej odmlke po siedmikrát. Po 

slávnostnom otvorení starostom obce p. Ing. Jánom Kamasom a za prítomnosti podpredsedníčky 

http://www.horses.sk/


parlamentu p. Ing. Eriky Jurínovej sa hodnotiacej komisii  predstavilo štyridsaťdva koní v ôsmich 

kategóriách. Z  víťazov jednotlivých kategórií sa nakoniec šampiónom výstavy v Dlhej nad Oravou 

stal Kartágo, žrebec plemena slovenské športové pony  v majetku Antona Žitniaka. Cenu diváka získal 

týždňový žrebček Frederico z domáceho jazdeckého klubu. Záver chovateľského dňa v Dlhej nad 

Oravou vyplnili ukážky ťažkého ťahu zúčastnených koní.   

Kokava nad Rimavicou Už šiestykrát sa milovníci koní stretli v Kokave nad Rimavicou 

na výstave koní. Zúčastnilo sa dvadsať koní, ktoré súťažili v šiestich kategóriách. Najmä kategórie 

arabských koní zniesli i prísnejšie kritériá. Šampiónom výstavy o Zlatý kantár Kokava nad Rimavicou 

2013 sa stal žrebec plemena shagya arab O´Bajan IV-1 SK v majetku spoločnosti T&T Ladislav 

Terpák, Tornaľa. Žrebec bol dovezený v tele matky z Maďarska. Tento obojstranný O´Bajan je 

zaujímavý aj ako potenciálny plemenný žrebec pre slovenský zemský chov. 

Kôň 2013 Desiaty ročník sa uskutočnil netradične v strede augusta. I napriek tomu sa stretol 

s mimoriadnym záujmom vystavovateľov. Na výstavu sa prihlásilo 120 koní. Tradične silné 

zastúpenie mali plemená furioso a moravský teplokrvník. Šampiónom plemena furioso sa stal žrebec 

3745 Przedswit XXXII Princ v majetku Ing. K. Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou. Potešiteľný bol 

záujem chovateľov chladnokrvných koní. Najmä noriky muránskeho typu, a to nielen 

zo šľachtiteľského chovu v Dobšinej, ale i zo zemského chovu, potvrdili vysokú kvalitu tohto plemena 

na Slovensku aj tým, že šampiónkou chladnokrvných koní sa stala práve zástupkyňa tohto plemena – 

kobyla Tischler Vulkan I-9 Kola majiteľa J. Veterníka z Príboviec. V sobotu nechýbali ani kobyly 

plemena hafling a lipican. Nedeľa už tradične patrila plemenám pony, shagya arabom a originálnym 

arabom ako aj netradičným plemenám. Šampiónmi plemien sa stali opäť kobyly: pre plemená pony 

61/238 Diana majiteľky Ing. K. Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou a pre arabské kone Negra, 

originálna arabská kobyla v majetku B. Píseckej zo Stupavy. Tento rok do širokej škály plemien 

pribudlo pre Slovensko zatiaľ exotické plemeno írsky cob. V rámci výstavy Kôň sa uskutočnil prvý 

zvod írskych cobov na Slovensku. Dvojica hodnotiteliek s medzinárodným certifikátom hodnotenia 

tohto plemena z Českej republiky a Dánska najskôr toto zaujímavé a atraktívne plemeno predstavila 

a potom nasledovalo hodnotenie predvedených koní. Šampiónom írskych cobov sa stal žrebec Black 

Beauty Gogo, ktorého majiteľkou je B.J. Trávníčková, Taxis Iustina (ČR). 

Záver výstavy tradične patrí boju o titul Šampióna výstavy Kôň. Šampiónkou výstavy 

Kôň 2013 stala kobyla Tischler Vulkan I-9 Kola plemena norik muránsky, chovateľa a majiteľa Jozefa 

Veterníka z Príboviec. Vicešampiónkou výstavy sa stala pony kobyla 61/238 Diana v majetku 

Ing. Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou. 

Agrokomplex V tomto roku si pripomenul 40. výročie od svojho založenia. Táto výstava sa 

stala súčasťou augustového mesiaca pre niekoľko generácií poľnohospodárov. Zväz chovateľov koní 

na Slovensku sa predstavil s kolekciami koní plemien furioso, nonius, slovenský športový pony, 

lipican a norik muránsky. Šampiónom výstavy sa stal žrebec 3775 Furioso XL (F XXXVII-1) Móric 

v majetku MBL, s. r. o., Chorvátsky Grob. V kategórii génových rezerv prvé miesto získala kobyla 



plemena furioso 341 Gidran XVII-12 Lili Marlen (majiteľ: MBL, s. r. o., Chorvátsky Grob) Z kobýl 

slovenského športového pony si prvé miesto odniesla Betka (On-23). Chladnokrvné kobyly plemena 

norik muránsky sa umiestnili v poradí: 1) 227 Lenka (Š I-83); 2) 233 Melisa (GD-113); 3) Olívia (GD-

141) – všetky v majetku SCHK Dobšiná.  

Kosáková komisia ocenila Zlatým kosákom kolekciu kobýl plemena norik muránsky 

233 Melisa (GD-113), Olívia (GD-141), 227 Lenka (Š I-83). Toto ocenenie len potvrdilo vysoký 

štandard v chránenom chove koní Lesy SR, š. p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná. 

V rámci Agrokomplexu bol každý deň vyhradený pre jeden zväz. Nedeľa patrila od skorého 

rána „koniarom“. Po vystúpení NŽ Topoľčianky sa predpoludním prezentoval na výstavnej ploche 

majster kováč pán Farkaš, ktorý na modelovom príklade zasvätil početné publikum do tajov tohto 

zaujímavého remesla. Po pravidelnom predvádzaní zvierat, ktoré sa uskutočňovalo každý deň medzi 

11
00

 – 12
00

 hod., prišli na rad furmani. Tento rok sa zväz rozhodol pre prezentáciu chladnokrvných 

koní v ťažkom ťahu. V súťaži sa predstavilo deväť furmanov. Ťahalo sa v saniach a začínalo sa 

na základnej váhe 650 kg. Hmotnosť 1 245 kg sa do vzdialenosti 20 m podarilo dostať Milanovi 

Podolanovi (Lubina, okr. Nové Mesto n. V.) so sliezskym norikom Nacho bečvanský I Nerot. 

Na druhom mieste skončil Lukáš Jurko (Prešov) s Princom, ktorý dostal sane do vzdialenosti 15,50 m. 

Tretie miesto si výsledkom 12 m vybojoval Pavol Kitaš z Golianova s chladnokrvníkom Monty.  

Celú súťaž sledovali preplnené tribúny, ktoré nadšene oceňovali výkony furmanov. Súťaž 

v ťažkom ťahu bol peknou bodkou za výstavou Agrokomplex 2013.  

Pavlovce Výstava v Pavlovciach sa konala 7. septembra. Početné publikum malo možnosť 

vidieť zaujímavé kategórie pony, írskych cobov , populáciu teplokrvných koní, arabské plemená. 

Najpočetnejšie boli dve kategórie teplokrvných kobýl, z ktorých vzišla i neskoršia šampiónka výstavy. 

Zväz chovateľov koní v spolupráci s hlavným organizátorom Ing. Samuelom Brussom ocenili  štyroch 

pozvaných hostí, ktorí si prevzali ocenenia za celoživotný prínos v chove koní na východnom 

Slovensku. Ocenení boli pán Juraj Cigan – dlhoročný chovateľ koní, ktorý k láske ku koňom priviedol 

svojich synov a neskôr vnukov a vnučky; MVDr. Václav Husák – veterinár, ktorý svojimi 

teoretickými a praktickými vedomosťami ovplyvnil mnoho kolegov v regióne; Ing. Štefan Staviarsky 

– bývalý riaditeľ žrebčinca Veľký Šariš, ktorého najmä publikačná činnosť v oblasti propagácie 

zaniknutého žrebčinca v Prešove je mimoriadne záslužná; a Ing. Ján Demeter – súčasný majiteľa 

žrebčinca vo Veľkom Šariši za jeho prácu v chove koní. Vicešampiónkou výstavy sa stala kobyla 

4520 Lessi- Aliaz, hnedka narodená v r. 2007, príslušníčka plemena slovenský teplokrvník. 

Chovateľom tejto kobyly je Jaroslav Berežný zo Stropkova, majiteľom Ján Vrábel zo Stropkova. 

Okrem toho, že kobyla z chovu Jaroslava Berežného sa stala vicešampiónkou výstavy, jej dcéra Lessi 

Charisma, narodená v r. 2011 po žrebcovi Charisma, vyhrala kategóriu žriebät. A to ešte mala 

4520 Lessi – Aliaz pod sebou mimoriadne elegantnú šesťmesačnú kobylku po žrebcovi 4616 Quei – 

Li. Celá kolekcia bola predvedená v prestávke. Prvou víťazkou a zároveň Šampiónkou 

1. východoslovenskej výstavy koní v Pavlovciach sa stala kobyla 4764 Umbra, tmavá hnedka 



narodená v r. 2004, príslušníčka plemena holštýnsky teplokrvník, v majetku Ing. Jána Demetera 

z Veľkého Šariša. 

 

9. Zvod kobýl plemena hafling  Tak ako každý rok,  aj tento rok sa konal zvod 3 a 4-ročných kobýl 

plemena hafling pod záštitou Zväzu chovateľov koní na Slovensku, ktorý je poverený vedením 

Plemennej knihy plemena hafling, v spolupráci so Slovenskou asociáciou chovateľov haflingov. Zvod 

sa konal v sobotu 25. 5. 2013 v jazdecko-športovom rekreačnom areáli Masarykov dvor v obci Vígľaš, 

časť Pstruša. Napriek tomu, že areál ešte nie je úplne dokončený, poskytol majiteľom haflingov veľmi 

dobré zázemie, najmä vďaka novovybudovanej krytej jazdeckej hale i priestranným boxom 

na ustajnenie koní. 

Po úvodnom premeraní zúčastnených kobýl mohla komisia, ktorá pracovala v zložení 

Helmuth Breitenberger (medzinárodný hodnotiteľ WHZSV), MVDr. Cyril Bonta (SR) a František 

Rindoš (SR), pristúpiť k ich samotnému hodnoteniu. 

Medzinárodný hodnotiteľ Helmuth Breitenberger vysoko hodnotil úroveň zvodu kobýl 

plemena hafling na Slovensku, ako aj kvalitu predvedených kobýl. Z celkového počtu 14 kobýl, ktoré 

mohli byť v tomto roku zaradené do chovu, sa zvodu napokon zúčastnilo iba 6 kobýl. Nezáujem 

majiteľov o uchovnenie svojich kobýl je zrejme čiastočne spôsobený pretrvávajúcou krízou v chove 

koní, napriek tomu by serióznemu chovateľovi malo záležať na kvalite odchovávaného potomstva.  

 

10. Furmanské preteky 

 Počas roka sa uskutočnilo  všetkých dvanásť plánovaných kôl dlhodobej súťaže  

( Vitanová, Nová Bystrica, Morovno, Dobšiná, Chocholná - Velčice, Podolie, Trenčianska Turná, 

Golianovo , Timoradza, Veľké Chlievany, Hrochoť, Lapáš).  Zároveň sa uskutočnili dve 

špecializované súťaže v ťažkom ťahu jednozáprahov ( Trenčín, Nitra). Úroveň súťaží ako aj celkový 

priebeh majú stúpajúcu tendenciu a sú dobrou propagáciou „furmanstva“ pre širokú verejnosti.  

 

11. Súťaž v orbe dvojzáprahmi sa uskutočnila v náhradnom termíne 28.9.2013 v Podolí. Podmienky 

pre orbu boli pripravené na vysokej úrovní zo siedmich „oráčov“ zvíťazil Viliam Hodulík 

z Chocholnej Velčíc. Akcia bola dobrou propagáciou chladnokrvných koní, ktorú doplnila súťaž 

v orbe  doma vyrobené malotraktorov. 

 

12. Hospodárenie ZCHKS.  

 Hospodárenie Zväzu za rok  2013 bol po zdanení  zisk + 73,79 €. Tržby 163,77 t € a náklady 

163,69  € na úrovni 109 % plánu. Bližšie informácie o hospodárení zväzu sú predmetom správy 

kontrolnej komisie. 

 

  



13. Legislatíva  

 ZCHKS  na základe výzvy MPRV SR predložil materiál týkajúci sa chovu koní v spoločnej 

poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 2014 -2020. V súvislosti s pripravovanou novelou 

nariadenia ES 504/2008 bol návrh novely pripomienkovaný. 

ZCHKS bol v roku 2013 prijatý do World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)  

 

Vypracoval: dňa 5. 3. 2014     Ing. František Grácz 

 

Sp ráv a  o  č in nos t i  za  f unk čn é  obd ob ie  20 08 - 20 10  -  č l ens ká  zák l adň a   

2 0 11  –  334 subjektov, z toho 28 právnických a 306 fyzických osôb 

2 0 12  –  326 subjektov, z toho 26 právnických a 300 fyzických osôb 

2013  -    314 subjektov, z toho 24 právnických a 290 fyzických osôb 

Z uvedených čísel vyplýva, že ZCHKS je konsolidovaný  a v rámci uznaných chovateľských 

organizácií v SR patrí k najpočetnejším organizáciám. 

Zasadanie predstavenstva 

Predstavenstvo ZCHKS  počas funkčného obdobia zasadalo v zmysle stanov. Každé 

zasadanie predstavenstva počas funkčného obdobia bolo uznášania schopné. Prípadná neúčasť 

členov bola riadne ospravedlnená. Predstavenstvo riešilo na svojich zasadaniach:  

1. Koncepčné smerovanie ZCHKS v štruktúrach poľnohospodárskej politiky- aktívna 

účasť pri tvorbe legislatívnych materiálov (pripomienkové  konania k zákonom   

a vykonávacej vyhláške  16/2012, nariadeniu EK  504/2008 )  

2. Prebratie kompetencií súvisiacich s vystavovaním identifikačných dokladov 

koňovitých zvierat (pasov) v súvislosti so zmenami  vo vedení Centrálnej evidencii 

koní. 

3. Podporu chovateľov koní prostredníctvom subvencovaných služieb PK, KÚ a výstav. 

4. Propagáciu ZCHKS a chovu koní ako celku  www.horses.sk  , časopis Svet koní, 

zoznam žrebcov, pokračovanie vo zverejňovaní   on- line PK, každoročné vydávanie 

zväzového kalendáru z významných akcií ZCHKS. 

5. Zabezpečenie národnej výstavy koní v roku 2011 v Topoľčiankach 

6. Organizáciu výstav kôň TN, AX  spolu organizácia regionálnych výstav v rámci SR 

Kokava nad Rimavicou, Dlhá nad Oravou, Pavlovce, Dvory nad Žitavou, Turany.  

7. Prezentáciu  plemien koní na medzinárodných výstavách – Maďarsko, Česká 

republika 

8. Prijatie ZCHKS do organizácie WBFSH ako riadneho člena. 

9. Organizačné a finančné zabezpečenie šampionátov ST  v Topoľčiankach 

http://www.horses.sk/


10. Organizačné zabezpečenie furmanských pretekov „O pohár ZCHKS“ 

Reprodukčné ukazovatele  

Hlavnou úlohou ZCHKS je zabezpečovať optimálne podmienky pre chov a šľachtenie plemien koní 

v gescii ZCHKS. Za obdobie rokov 2011 – 2013 boli v plemenitbe dosiahnuté výsledky, ktoré 

nesvedčia o priaznivej situácii v chove.  Nepriaznivú situáciu v chove koní sledujeme i v okolitých 

krajinách kde pripúšťanie kleslo na úroveň 50-60% dlhodobého priemeru. Za sledované obdobie sa  

zapojilo do plemenitby   

 
Výsledky plemenitby za obdobie rokov 2011-2013 

  

        

obdobie 

počet 

žrebcov inseminované pripustené spolu narodených jalových 

plodnosť v 

% 

2010-11 215 210 879 1089 522 567 48 % 

2011-12 195 70 747 817 454 363 55,56% 

2012-13 194 63 620 683 376 307 55,05% 

Príloha 1: Porovnanie počtov narodených žriebät podľa plemien v rokoch 2002 – 2013  

P.č. Plemeno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 spolu % 

1. Lipican 9 10 18 25 29 25 68 79 62 60 53 44 
482 

6,40% 

2. Or 1/1  17 10 15 18 10 21 24 19 29 33 20 9 225 2,99% 

3. Furioso 23 28 37 32 35 25 30 37 23 23 26 22 341 5,85% 

4. Belgonorik 98 53 28 27 20 15 7 4 6 9 15 4 286 3,80% 

5. Norik   60 40 44 24 33 27 32 23 13 9 5 310 4,12% 

6. Belgik   5 9 7 3 7 4 12 8 7 9 5 76 1,01% 

7. Hucul 16 11 20 16 32 19 54 41 33 41 40 43 366 4,86% 

8. 

Slov. 

teplokrvník 231 288 269 235 199 196 213 188 182 208 124 123 

2456 

32,61% 

9. Waleský pony 1 0 1 0 1 1 - 7 6 4 1 1 
23 

0,31% 

10. Hafling 15 20 33 24 16 17 31 18 27 18 22 21 262 3,48% 

11. Nonius 5 3 3 2 3 7 8 8 6 6 5 6 62 1,06% 

12. Shagya 14 11 25 24 27 25 49 57 45 51 37 34 399 5,30% 

13. Norik muránsky 36 25 39 33 34 44 48 55 42 49 39 38 482 6,40% 

14. WPB 5 5 6 9 3 3 9 1 - 1     42 0,56% 

15. Pony 0 0 2 10 7 1 3 28 28 19 16 17 131 2,25% 

16. Slov. šport. pony 17 12 16 19 21 23 16 13 21 11 9 11 189 2,51% 

17. Krížence 80 92 100 121 107 156 140 124 123 110 105 83 1341 
17,81% 

18. Paint - - - - - - 1 3 5 5 6 9 29 0,39% 

19. Achall - - - - - - 2 - - 5 6 9 2 0,03% 

20. Konik polsky - - - - - -   1 -       1 0,01% 

21. Kabardinec - - - - - - - - 2       2 0,03% 

22. Somár - - - - - - - - 1       1 0,01% 

23. QH                 3       3 0,04% 

Spolu 567 633 661 646 571 618 734 727 675 673 542 484 7531 101,81% 



Výsledok hospodárenia za rok 2011, 2012 ,2013 plán na rok 2014 

  

 

rok 

2011 

rok 

2012 

rok 

2013 

plán 

2014  

Príjmy       

 
 

Tržby za predvýber, výber, VS žrebcov 16 8,5 8,2 8 
 

Tržby za odchovne+KU 13,6 8,7 8,6 7 
 

Tržby za registráciu koní 3,3 6,5 6,3 7 
 

Tržby za sprac. a vyst. dokladov 13,4 14,7 20,5 13 
 

Tržby za výstavy ,ost.tržby,pošta,PK 17,9 14,70 18,3 16 
 

Za reklamu, štartovné, predaj publik.SK 1,8 2,50 6,6 3 
 

Úroky, rezervy 8,6 0,20 0,2 0,2 
 

Členské príspevky  3,9 3,70 3,5 3,5 
 

Dotácia kontrola úžitkovosti 44 20,50 20 15 
 

Dotácia  výstavy 13,1 21,80 20,6 20 
 

Dotácia na PK 42 41,70 50,9 50 
 

Spolu: 177,6 143,50 163,7 142,7 
 

Náklady 

  

  

 
 

Materialové náklady 

  

  

 
 

Prevádzka kanc., PC 1,6 2,30 1,10 1,5 
 

Prevádzka auta 4,5 2,00 2,8 5 
 

Ostatné nákl. semináre,preprava 3,8 0,40 0,9 2 
 

Cestovné náhrady zamestnanci 1 1,50 1 1,5 
 

Cestovné náhrady predstavenstvo,KK 0,6 0,80 0,8 2 
 

Náklady čl.schôdza, prestavenstvo 1,1 0,60 0,5 1 
 

Náklady na výstavy AX, reg. vystava 13,5 28,90 25 20 
 

Poplatky         
 

Poštové a bankové 3,6 3,3 4,7 4 
 

Telefóny 1,7 1,1 1,1 1,5 
 

Prenájom kancelárie 2 2 2 2 
 

Ostatné prenájmy 0,4 0,4 0,4 0,5 
 

Daň z príjmu         
 

Náklady na služby         
 

Vedenie  PK 11,1 11,8 10,2 10 
 

Kontrola úžitkovosti 57,3 21,7 28,3 15 
 

Náklady na vedenie PK 

 

      
 

Za reg. koní - mand. zmluvy 8,2 6,8 6,9 7 
 

Nákup pasov od NŽ 5,9 8,7 22,6 9 
 

Tlač SK 4x, KŹ ,  ost. tl.,kalendár 7,4 2 3,2 3 
 

Výp. techn., softver, servis,ost. Náklady 

PK 0,9 2,20 1,4 1,5  

Internet,web. stránka, príp. časop.  2,5 2,10 1,6 2 
 

Šampionát ST   3,20 2,4 3 
 

Oprava prekážok     1,1 

 
 

 Akceleračný  program    5  

Mzdy zamestnancov 25 23,2 25,8 24 
 

Dohody, odmeny hodnotiteľov 4,4 3,1 2,9 3 
 

Odvody do soc. a zdrav. poisťovne 7,1 5,8 6,8 7 
 

Soc. náklady zamest.,garan. fond 2,8 3,5 4,3 4 
 

Zák. a hav. poistenie, správne popl. 1,1 1,3 1 1 
 

odpisy 8,9 4,5 4,9 5 
 

Spolu: 176,4 143,20 163,8 140,5 
 

 



Hospodárenie ZCHKS 

Hospodárenie ZCHKS  počas funkčného obdobia 2011-2013 bolo plánované ako vyrovnané. Zväz 

počas uvedeného obdobia hospodáril v zisku. Rok 2011- + 365 €   , 2012- +  65 €, 2013- +   74 € 

Hospodárenie ZCHKS  do značnej miery úzko súvisí s podporou zo strany MP SR.  

Vypracoval: dňa 5. 3. 2014     Ing. František Grácz 

 

N a   zá v e r  b y  s o m  c h c e l  p o ď a k o v a ť  p r e d s e d o v i  a  č l e n o m  p r e d s t a v e n s t v a  

ZC H K S  z a  p r á c u ,  k t o r ú  p r e  ZCH K S  o d v i e d l i  z a  p r e d c h á d z a j ú c e  f u n k č n é  

o b d o b i e  

 

 

 


