ZÁPISNICA
z členskej schôdze ZCHKS – družstvo, konanej dňa 24. 3. 2018 v Topoľčiankach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Ing. Peter Juhász – riaditeľ Odboru živočíšnej výroby MPRV SR
Z 301 členov ZCHKS bolo prítomných 51 členov a 2 členovia v zastúpení, spolu 53
členov, čo predstavuje 17,51 %. Mandátová komisia skonštatovala, že výročná členská
schôdza nie je uznášaniaschopná. V zmysle platných Stanov ZCHKS, družstvo, článok XI,
bod 6, bola VČS ukončená, a v zmysle citovaného článku bola zvolaná náhradná členská
schôdza. Náhradná členská schôdza: 53 počet prítomných, čo predstavovalo 100 % účasť.

Program:

1.

Otvorenie, schválenie programu VČS a pracovného predsedníctva

2.

Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3.

Správa mandátovej komisie

4.

Správa o činnosti zväzu za rok 2017

5.

Správa o hospodárení zväzu za rok 2017

6.

Správa Kontrolnej a revíznej komisie ZCHKS za rok 2017

7.

Schválenie ročnej účtovnej závierky zväzu za rok 2017

8.

Plán činnosti a plán hospodárenia ZCHKS na rok 2018

9.

Diskusia

10. Záver
Členskú

schôdzu

otvoril

a viedol

predseda

predstavenstva

prof. Ing. Marko

Halo, PhD. Bol schválený program schôdze a pracovné predsedníctvo (prof. Halo, Ing. Grácz,
Ing. Maxon, Ing. Machalová, Ing. Šulko, MVDr. Tabiš).
Ad. 2) Pracovné predsedníctvo predložilo členskej schôdzi návrh komisií:
–

do mandátovej komisie: Ing. Vladimír Šmelko, Ing. Kamil Šulko, MVDr. Peter
Holakovský; hlasovanie: „za“ 53 hlasov;

–

do návrhovej komisie: Ing. Miroslav Maxon, Ing. Radoslav Hudák, Juraj Mak;
hlasovanie: „za“ 53 hlasov,

–

za zapisovateľa: Ing. František Grácz; hlasovanie: „za“ 52 hlasov, 1 sa zdržal;

–

za overovateľov zápisnice: Ing. Natália Kurciniková, Ing. Lenka Polyaková; hlasovanie:
„za“ 53 hlasov.

V priebehu spočítavania mandátov došlo k tradičnému vyhodnoteniu predchádzajúcej
pripúšťacej sezóny. Ďakovným listom ZCHKS a vecnou cenou boli ocenení majitelia
plemenných žrebcov, po ktorých sa v roku 2017 narodilo najviac žriebät. Za teplokrvné kone
Peter Rajna za žrebca 1003 Color of Love (11 narodených žriebät), za populáciu génových
rezerv Ing. Katarína Žiaková za žrebca plemena furioso 3692 Furioso XXXIV Red Fernet (6
narodených žriebät), za populáciu chladnokrvných koní Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
za norického žrebca 4640 Mogul Nero XV (6 narodených žriebät), za plemená pony
Roľan, s. r. o., Horná Ždaňa za žrebca 3588 Natan plemena SŠP (7 narodených žriebät).
Ad. 3) Predseda mandátovej komisie predložil členskej schôdzi správu mandátovej
komisie, ktorá overila platnosť 53 hlasov z celkového počtu 53 členov náhradnej členskej
schôdze.
Ad. 4, 5) Správu o činnosti a hospodárení zväzu za rok 2017 predniesol výkonný
riaditeľ ZCHKS Ing. František Grácz. Zhrnul aktivity ZCHKS za rok 2017, ako aj
hospodárenie zväzu. Hospodársky výsledok za rok 2017 je + 7 970,98 € po zdanení. Podrobne
zhodnotil podporu chovateľom prostredníctvom akceleračného programu, ako aj formou
príspevku na narodené žriebätá v roku 2017. Písomná správa o činnosti a hospodárení tvorí
prílohu zápisnice.
Ad. 6) Správu Kontrolnej a revíznej komisie zväzu predniesla predsedníčka komisie
Ing. Natália Kurciniková. Zároveň navrhla spôsob prerozdelenia zisku nasledovne: 5 579,98 €
ako nerozdelený zisk z roku 2017, a 2 391,- € 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 53
členov náhradnej členskej schôdze.
Ad. 8) Prítomní jednohlasne schválili plán činnosti zväzu na rok 2018 a plán
hospodárenia zväzu na rok 2018, s ktorými ich oboznámil Ing. Grácz.
Ad. 9) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:
Ing. P. Juhász (MPRV SR) informoval prítomných o príprave nových podpôr v roku 2018,
do ktorých by mali byť zapojení aj chovatelia koní.
Ing. L. Kapusta požiadal kompetentných o stanovisko k infekčnej anémii koní. Je za to, aby
po vyhlásení bol zmonitorovaný priebeh a následne, ak to situácia dovoľuje, zrušené alebo
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zmiernené nákazové opatrenia najmä pre jedince, ktoré nemigrujú a nachádzajú sa trvale
na jedenom mieste.
Ing. S. Bohuš v súvislosti so zákonom o nevyužívaní pozemkov upozornil na možný
negatívny dopad na chov koní.
Ing. R. Hudák upozornil na skutočnosť, že po žrebcovi 3809 Buchberg sa v roku 2017
narodilo 9 žriebät, z toho 7 bolo registrovaných.
J. Valenta upozornil na vákuum, ktoré vzniklo v SR pri predaji koní na mäso. V súčasnej
dobe na Slovensku nie je spoločnosť, ktorá by vyvážala kone určené na mäso.
MVDr. V. Hura upozornil na možnosť zorganizovania školenia k preprave koňovitých
zvierat.
Prof. M. Halo reagoval na príspevok Ing. Kapustu. Vysvetlil, že veterinárne záležitosti sú
v plnej kompetencii ŠVPS SR.
Ing. F. Grácz: po preverení plemenitby žrebca 3809 Buchberg bude dodatočne vystavený
ďakovný list. V súvislosti so školením o preprave osloví členov ZCHKS, a v prípade záujmu
sa školenia uskutočnia podľa prihlásených účastníkov.

UZNESENIE
Členská schôdza

A. berie na vedomie:
1. správu o činnosti ZCHKS za rok 2017
2. správu o hospodárení ZCHKS za rok 2017
3. správu Kontrolnej a revíznej komisie ZCHKS za rok 2017
B. schvaľuje:
1. ročnú účtovnú závierku za rok 2017
2. rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku vo výške + 7 970,98 € nasledovne:
30 % do sociálneho fondu

= 2 391,- €

70 % ako nerozdelený zisk z roku 2017 = 5 579,98 €
3. plán hospodárenia a po doplnení plán akcií na rok 2018
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C. ukladá predstavenstvu:
1.

v prípade priaznivého HV pokračovať v roku 2018 vo vyplatení finančnej podpory
na narodené žriebätá zapísané v PK plemien v gescii ZCHKS z nerozdeleného zisku
z roku 2017.

2.

naďalej presadzovať na MPRV SR podporu chovu koní na Slovensku v maximálnej
možnej miere.

3.

presadzovať také legislatívne návrhy súvisiace s užívaním pôdy, ktoré vytvoria priaznivé
podmienky aj pre chovateľov koní.

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

Zapísal: 24. 3. 2018 Ing. František Grácz

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

Overili: Ing. Natália Kurciniková

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

Ing. Lenka Polyaková

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

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

