
z výro

Pozvaných: 41 
Prítomných: 33 
Neprítomných: 8 
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
 
 
 
 
Bod 1 
Zahájenie schôdze, privítanie hostí 
Pri účasti nadpolovičnej väčšiny pozvaných 
listiny, privítal predseda p. B. Zbín prítomných 
viesť túto výročnú schôdzu. 
 
Bod 2 
Predloženie programu výroč
Predseda p. B. Zbín oboznámil prítomných s
hlasovaním bol schválený. Schválený program schôdze je sú
 
Bod 3 
Návrh prijatia nových členov a
Predseda p. B. Zbín navrhol prija
dobrovoľne uchádzali o to, aby sa stali našimi 
Boháčika, J. Hôrkového, T. Martiša, L. Imricha a
za členov a boli zaradení do evidencie ZO Beluša. 
Ďalej predseda vysvetlil situáciu oh
už vzdať pre časovú zaneprázdnenos
umožnené a boli vyradení z evidencie 
Rusnáka ml. a D. Brňáka. 
Z tejto skutočnosti vyplýva, že ZO SZCH Beluša vo svojej evidencii eviduje 26 dospelých 
členov a 10 mladých chovateľov.
 
Bod 4 
Prerokovanie minulorčných mimoriadnych volieb, zloženie výboru 
a návrh na zmenu člena výboru
K tomuto bodu sa vyjadril pokladník a
D. Beniak, ktorý vysvetlil prítomným pre
ďalšie volebné obdobie, ktorý bol minulý rok zvolený v
vtedajšieho vedenia. V hlasovaní sa ukázalo, že zloženie výboru zostáva nezmenené. Do tejto 
problematiky sa zapojil aj p. J. Kapuš,
s mládežou a reklamu. Požiadal o
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nej listiny. 

Zahájenie schôdze, privítanie hostí a členov ZO Beluša 
nej väčšiny pozvaných členov, ktorá sa zistila kontrolou prezen

listiny, privítal predseda p. B. Zbín prítomných členov a hostí. Ako predseda bol poverený 

ýročnej schôdze 
Predseda p. B. Zbín oboznámil prítomných s nasledovným programom tejto schôdze a

Schválený program schôdze je súčasťou príloh k

lenov a zváženie zotrvania neaktívnych členov v organizácii
Predseda p. B. Zbín navrhol prijať 6 nových členov do našej základnej organizácie, ktorí sa 

to, aby sa stali našimi členmi. Menovite išlo o p. M. Lachkého, M. 
ika, J. Hôrkového, T. Martiša, L. Imricha a B. Zbína ml. Po hlasovaní boli prijatí všetci 

boli zaradení do evidencie ZO Beluša.  
alej predseda vysvetlil situáciu ohľadom 3 neaktívnych členov, ktorí sa dobrovo

asovú zaneprázdnenosť členstva v našej organizácii, čo im po odhlasovaní bolo 
evidencie členov ZO Beluša. Menovite išlo o

nosti vyplýva, že ZO SZCH Beluša vo svojej evidencii eviduje 26 dospelých 
10 mladých chovateľov. 

ných mimoriadnych volieb, zloženie výboru na
lena výboru 

tomuto bodu sa vyjadril pokladník a člen výboru ZO Beluša ako aj podpredseda OV PB
, ktorý vysvetlil prítomným prečo sa musí znova odhlasovať pôsobenie výboru na 

alšie volebné obdobie, ktorý bol minulý rok zvolený v mimoriadnych vo
hlasovaní sa ukázalo, že zloženie výboru zostáva nezmenené. Do tejto 

problematiky sa zapojil aj p. J. Kapuš, ktorý je tiež členom výboru a má na starosti prácu 
reklamu. Požiadal o odvolanie zo svojej funkcie pre pracovnú a

Slovenský zväz chovateľov 
Základná organizácia Beluša 

lenov, ktorá sa zistila kontrolou prezenčnej 
hostí. Ako predseda bol poverený 

nasledovným programom tejto schôdze a  
ou príloh k zápisnici. 

lenov v organizácii 
lenov do našej základnej organizácie, ktorí sa 

p. M. Lachkého, M. 
bína ml. Po hlasovaní boli prijatí všetci 

lenov, ktorí sa dobrovoľne chceli 
po odhlasovaní bolo 

lenov ZO Beluša. Menovite išlo o p. R. Rusnáka, R. 

nosti vyplýva, že ZO SZCH Beluša vo svojej evidencii eviduje 26 dospelých 

a následné obdobie 

ako aj podpredseda OV PB p. 
ť pôsobenie výboru na 

mimoriadnych voľbách pre rozpad 
hlasovaní sa ukázalo, že zloženie výboru zostáva nezmenené. Do tejto 

má na starosti prácu 
odvolanie zo svojej funkcie pre pracovnú a časovú 



vyťaženosť, následne mu bolo vyhovené. Na jeho miesto bol navrhnutý p. M. Bednár pre jeho 
aktívnosť a pozitívny vzťah k tejto funkcií vo výbore. Po úspešnom odhlasovaní bol 
vymenovaný na túto funkciu. Zloženie výboru na nasledovné obdobie teda pozostáva 
z nasledovných 9 členov: 
Predseda:   Branislav Zbín 
Tajomník:   Ing. Andrej Šedík 
Pokladník:    Daniel Beniak 
Hospodár:   Peter Beniak 
Predseda králikov:  Ing. Michal Želiar 
Predseda holubov:  Ján Želiar 
Predseda hydiny:  Ondrej Šedík 
Predseda exotov:  Andrej Liška 
Práca s mládežou a reklama: Martin Bednár 
 
Bod 5 
Správa o činnosti ZO Beluša za rok 2013 
Predseda p. B. Zbín prečítal správu o činnosti ZO Beluša za rok 2013, v ktorej predovšetkým 
oboznámil všetkých so 17. Vážskou výstavou a jej priebehom a tiež vyzdvihol problematiku 
brigád, ktoré súvisia s usporiadaním takejto výstavy. Ďalej tiež spomenul účasť na iných 
výstavách a tiež vízie do budúcna. Táto správa je tiež k nahliadnutiu v prílohách ku zápisnici. 
 
Bod 6 
Návrh a schválenie plánu hlavných úloh na rok 2014 
Predseda p. B. Zbín predniesol návrh plánu hlavných úloh pre našu organizáciu na rok 2014. 
Následným hlasovaním sa odsúhlasila jeho platnosť. Taktiež aj tento dokument je súčasťou 
príloh k tejto zápisnici. 
 
Bod 7 
Finančná správa ZO Beluša 
Finančnú správu za rok 2013 predniesol pokladník ZO Beluša p. D. Beniak, v ktorej 
oboznámil prítomných s nákladovými a výnosovými položkami, ktoré vznikli počas daného 
roka a na nami usporiadanej výstave v Beluši. Uviedol tiež koľko finančných prostriedkov má 
ZO Beluša v hotovosti a koľko na vkladnej knižke v banke ako pevnú finančnú rezervu. 
Finančná správa je súčasťou príloh k zápisnici. 
 
Bod 8 
Návrh a schválenie finančného plánu na rok 2014 
Návrh finančného plánu na rok 2014 predložil taktiež p. D. Beniak. Na prekvapenie všetkých 
vychádzal v mínusových číslach hlavne kvôli predpokladanému nákupu dreva na výrobu 
podnosov pod klietky králikov a holubov. Túto skutočnosť sa rozhodol riešiť prítomný p. P. 
Prekop, starosta obce Beluša, ktorý prisľúbil, že tieto podnosy zabezpečí z vlastného vrecka 
a tým vykryje predpokladanú finančnú stratu našej organizácie. Po tomto sympatickom geste 
od pána starostu, prebehlo hlasovanie za odsúhlasenie tohto plánu, kde bol ihneď schválený. 
Finančný plán je súčasťou príloh k zápisnici. 
 
Bod 9 
Správa o aktuálnom stave majetku ZO Beluša 
V tomto bode sa dostal k slovu hospodár ZO Beluša p. P. Beniak, ktorý oboznámil 
prítomných členov v akom stave sa nachádza majetok ZO Beluša. Uviedol položky, ktoré boli 
vyradené z inventára organizácie, napr. starý šporák, ktorý sa odovzdal v zberných surovinách 



a iné. Taktiež uviedol položky, ktoré naopak pribudli v inventári, napr. nový kôš na seno, 
ktorý zhotovil pre organizáciu jej člen p. O. Šedík. Hospodár tiež vyzdvihol prerobenie 
starých hydinárskych rámov, ktoré slúžili na stavbu voliér pre hydinu, na exotárske rámy, 
ktoré zas poslúžia na stavbu exotárskych voliér pre papagáje. Čiže išlo len o pozmenenie 
vzájomných súhrnných počtov v týchto položkách. Správa o aktuálnom stave majetku ZO 
Beluša sa nachádza v prílohách k zápisnici. 
 
Bod 10 
Správa Kontrolno-revíznej komisie 
Správu KRK predniesol prítomným predseda KRK p. Ing. P. Kucej. V nej uviedol, že komisia 
v zložení predseda p. Ing. P. Kucej, členovia J. Drienik a A. Vavrík, na základe preverenia 
pokladničných dokladov, pokladničnej knihy, správe o hospodárení, zoznamu majetku, 
vyúčtovaní 17. Vážskej výstavy a evidencií zápisníc zo schôdzí, nezistila žiadne závažné 
nedostatky. Avšak odporúča výboru ZO zlepšiť stav zápisníc zo zasadnutia výboru 
a členských schôdzí s jasne definovanými uzneseniami a pripraviť doklady k lepšej možnosti 
kontroly príjmov na 18. Vážskej výstave, hlavne čo sa týka vstupeniek a tombolových lístkov. 
 
Bod 11 
Vyhodnotenie a správa jednotlivých odborných komisií za minulé obdobie 
V tomto bode prečítali svoje správy za jednotlivé odborné komisie ich predsedovia. Prvý sa 
ujal slova predseda králikárskej komisie p. Ing. M. Želiar, ktorého postupne nasledovali 
predseda holubárskej komisie p. J. Želiar, predseda hydinárskej komisie p. O. Šedík 
a nakoniec predseda exotárskej komisie p. A. Liška. Všetci predovšetkým referovali ako 
dopadla naša Vážska výstava v jednotlivých expozíciách, v akom počte sa naši chovatelia 
zúčastňovali iných výstav v jednotlivých expozíciách a aké ocenenia dosiahli. 
 
Bod 12 
Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho chovateľa ZO Beluša 2013 v jednotlivých 
kategóriách 
Súťaž o najlepšieho chovateľa ZO Beluša 2013 vyhodnotil predseda ZO p. B. Zbín. 
Najlepším chovateľom králikov v našej organizácii sa stal p. Ing. M. Želiar s počtom bodov 
2 758, nasledovali ho p. J. Želiar 2 563 b. a p. Ing. P. Kucej 878 b. Najlepším holubárom sa 
stal s počtom bodov 401 p. J. Želiar, ďalej p. Ing. M. Želiar 263 b. a p. B. Zbín 158 b. 
V kategórii hydina dominoval p. O. Šedík so súčtom 1 219 b., taktiež p. D. Beniak 680 b. a p. 
Ing. A. Šedík 620 b. na druhom resp. treťom mieste. Exoty ovládli už tradične p. Ing. M. 
Želiar so 691 b., p. J. Želiar so 688 b. a p. Ing. A. Šedík s 569 b. Predseda podotkol, že do 
súťaže sa zapojilo len 8 členov organizácie a preto poprosil všetkých ostatných, aby zvýšili 
v tomto ohľade aktivitu a snažili sa do budúcna zvýšiť tento stav. 
 
Bod 13 
Návrh a hlasovanie o zastupovaní a účasti 2 členov ZO Beluša na schôdzi OV PB 
Kvôli blížiacej sa výročnej schôdzi OV PB, na ktorej by mali našu organizáciu zastupovať jej 
dvaja členovia, navrhol predseda p. B. Zbín účasť p. Ing. A. Šedíka a p. M. Bednára. 
Jednohlasne boli ostatnými členmi odsúhlasení na splnenie tejto požiadavky. 
 
Bod 14 
Návrh a hlasovanie o založení neziskovej organizácie 
S návrhom, aby sa ZO SZCH Beluša stala neziskovou organizáciou a touto formou získala 
nemalé finančné prostriedky hlavne na kúpu nových klietok a príslušenstva pre zvieratá, 
prišiel p. Ing. P. Kucej, ktorý zároveň vysvetlil prítomným o čo ide. Do diskusie o tomto 



návrhu sa zapojil aj p. Ing. M. Želiar a p. J. Prekop – starosta obce, ktorí už majú skúsenosti 
s neziskovou organizáciou a vrelo túto možnosť odporúčali. Po predložení návrhu 
a dôkladnom vysvetlení bol v hlasovaní tento návrh schválený. Na založení neziskovej 
organizácie sa bude pracovať počas tohto roku. 
 
Bod 15 
Gratulácia jubilantom za dlhoročnú činnosť v organizácii 
V tejto príjemnej časti schôdze predseda ZO p. B. Zbín, v sprievode tajomníka ZO p. Ing. A. 
Šedíka, starostu obce Beluša p. J. Prekopa a predsedu OV PB p. P. Gazdíka zablahoželali 
a odovzdali diplomy a darčekové koše jubilantom, ktorí v nedávnom alebo blízkom čase 
oslávia svoje krásne okrúhle narodeniny. Touto cestou chcela ZO SZCH Beluša vyjadriť 
svoju veľkú vďaku svojím stálym členom za ich dlhoročnú činnosť a prácu, ktorú odviedli 
v oblasti chovateľstva a v našej organizácii . Oslávencami boli p. O. Šedík – 80 r., p. J. Kútny 
– 75 r., p. I. Drienik – 75 r. a p. J. Guliš – 60 r. 
 
Bod 16 
Diskusia a rôzne 
V úvode diskusie si zobrali hneď slovo p. J. Prekop, starosta obce Beluša a p. P. Gazdík, 
predseda OV SZCH PB, ktorí predniesli svoje príhovory. Slová od nich smerujúce na činnosť 
našej organizácie sa niesli len v pozitívnom duchu. Pochválili našu činnosť a usporiadanú 
výstavu a na záver nám popriali mnoho síl do ďalšej práce. Do ďalšej diskusie sa zapojili 
hlavne dvaja členovia, a to p. Ing. P. Kucej a p. Ing. Michal Želiar. Obaja podali svoje 
podnety, pripomienky a odporúčania, ktoré by mali zlepšiť chod našej organizácie. Obaja 
menovaní upozornil hlavne na zlepšenie organizácie výstavy (brigád a priebehu výstavy). 
Ďalej p. Ing. P. Kucej navrhol usporiadať členský zájazd na Celoštátnu výstavu do Nitry alebo 
na inú európsku výstavu a tým upevniť vnútročlenské vzťahy v organizácii. Odporučil pozvať 
redaktora časopisu „Chovateľ“ na našu výstavu a tým ju viac spropagovať. Navrhol zmenu 
tetovania králikov podľa európskeho štandardu, pretože má podozrenie, že na európskych 
výstavách sú slovenské králiky vyraďované alebo slabo hodnotené. Na toto odporúčanie mu 
reagoval p. P. Gazdík predseda OV PB. Po vzájomnej debate by sa mala táto otázka posunúť 
na Republikovú radu. Ďalej navrhol zlepšiť podmienky súťaže o najlepšieho chovateľa, na čo 
mu opäť reagoval predseda OV PB a vysvetlil mu, že staré podmienky boli už prerobené do 
prehľadnejšej formy a prípadné konkrétne navrhované zmeny treba nahlásiť na výročnej 
schôdzi OV PB. Ako posledné p. Ing. P. Kucej navrhol usporiadať celoštátnu výstavu 
mladých králikov v Beluši pri príležitosti 50. Výročia založenia našej organizácie v roku 
2016, na čo mu oponoval p. Ing. M. Želiar a p. D. Beniak, že toto nebude asi možné pretože 
výbor ZO už jednu podobnú výstavu zamietol, hlavne z hľadiska kapacity výstaviska 
a nezáujmu o brigády v našej organizácii. 
 
Bod 17 
Platba členského pre rok 2014, vyplácanie odmien za rok 2013, rozdanie objednaných 
krúžkov na rok 2014, objednávka krúžkov pre hydinu, holuby a exotické vtáctvo na rok 
2015 
Predseda ZO p. B. Zbín vyzval v tomto bode všetkých členov, aby si zaplatili členský 
poplatok na tento rok u pokladníka p. D. Beniaka, aby si tiež u neho vyzdvihli prípadné 
odmeny za aktívnu činnosť, aby si u p. J. Želiara vyzdvihli objednané holubárske krúžky, u p. 
O. Šedíka hydinárske krúžky a u p. A. Lišku exotárske krúžky a aby si tí, ktorí chcú 
u rovnakých osôb objednali krúžky aj na nasledujúci rok. 
 
 



Bod 18 
Návrh na uznesenie a návrh overovateľov zápisnice 
 
Uznesenie č. 1 
Výročná schôdza schvaľuje predložený program výročnej schôdze. 
Hlasovanie: za: 41  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 2 
Výročná schôdza schvaľuje prijatie 6 nový členov a odchod 3 členov z organizácie. 
Hlasovanie: za: 41  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 3 
Výročná schôdza schvaľuje zotrvanie zvoleného výboru v minuloročných mimoriadnych 
voľbách na ďalšie 4 roky. 
Hlasovanie: za: 38  proti: 0  zdržalo sa: 3 
 
Uznesenie č. 4 
Výročná schôdza schvaľuje odstúpenie p. Jaroslava Kapuša z funkcie vo výbore ZO 
a vymenovanie jeho nástupcu p. Martina Bednára. 
Hlasovanie: za: 41  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 5 
Výročná schôdza berie na vedomie správu o činnosti ZO SZCH Beluša za rok 2013. 
 
Uznesenie č. 6 
Výročná schôdza schvaľuje plán hlavných úloh na rok 2014. 
Hlasovanie: za: 41  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 7 
Výročná schôdza berie na vedomie finančnú správu ZO SZCH Beluša za rok 2013. 
 
Uznesenie č. 8 
Výročná schôdza schvaľuje finančný plán na rok 2014. 
Hlasovanie: za: 41  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 9 
Výročná schôdza berie na vedomie finančnú pomoc od p. Jána Prekopa – starostu obce Beluša 
na zhotovenie podnosov pre králiky. 
 
Uznesenie č. 10 
Výročná schôdza berie na vedomie stav aktuálneho majetku organizácie. 
 
Uznesenie č. 11 
Výročná schôdza berie na vedomie správu KRK a jej námietky. 
 
Uznesenie č. 12 
Výročná schôdza berie na vedomie jednotlivé správy odborných komisií za rok 2013. 
 
 
 



Uznesenie č. 13 
Výročná schôdza schvaľuje delegáciu p. Ing. Andreja Šedíka a p. Martina Bednára na 
schôdzu OV PB. 
Hlasovanie: za: 41  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 14 
Výročná schôdza schvaľuje návrh založenia neziskovej organizácie. 
Hlasovanie: za: 40  proti: 0  zdržalo sa: 1 
 
Uznesenie č. 15 
Výročná schôdza berie na vedomie odporúčania p. Ing. Michala Želiara pre zlepšenie 
organizácie brigád na našu výstavu. 
 
Uznesenie č. 16 
Výročná schôdza berie na vedomie odporúčania p. Ing. Pavla Kuceja pre zlepšenie 
organizácie výstavy, usporiadaní zájazdu na CV do Nitry príp. inú európsku výstavu, 
pozvanie redaktora časopisu „Chovateľ“ na našu výstavu, zlepšenie podmienok súťaže 
o najlepšieho chovateľa, zmenu tetovania králikov a návrh usporiadať celoštátnu výstavu 
mladých králikov. 
 
Uznesenie č. 17 
Výročná schôdza schvaľuje overovateľov zápisnice: p. Imricha Drienika a p. Jaroslava 
Kapuša 
Hlasovanie: za: 41  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Bod 19 
Ukončenie schôdze 
V poslednom bode schôdze predseda ZO p. B. Zbín s poďakovaním všetkým členom 
a hosťom za účasť ukončil výročnú schôdzu. 
 
 
 
Zapísal: Ing. Andrej Šedík  ................................. 
 
 
Overovatelia: Imrich Drienik  ................................. 
   

 
Jaroslav Kapuš  .................................  
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