
Slovenský zväz chovate
Základná organizácia Beluša

z výro

Pozvaných: 45 
Prítomných: 37 
Neprítomných: 8 
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
 
 
 
 
Bod 1 
Zahájenie schôdze, privítanie hostí 
Výbor ZO Beluša poveril M. Bednára, s
účasti nadpolovičnej väčšiny pozvaných 
privítal prítomných členov a hostí. 
OV SZCH PB p. Klement Kubiš.
 
Bod 2 
Predloženie programu výroč
M. Bednár oboznámil prítomných s
schôdze p. Ing. P. Kucej navr
výročnej schôdze“. Tento bod sa doplnil do programu
hlasovaním schválený. Schválený program schôdze je sú
 
Bod 3 
Návrh a schválenie overovateľ
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. A. Hoferík a
jednohlasne schválení.  
 
Bod 4 
Návrh a schválenie prijatia nových 
Za nového člen ZO SZCH Beluša bol navrhnutý p. M. Kluka. Po 
a zaradení do evidencie ZO Beluša.
 
Bod 5 
Správa o činnosti ZO Beluša za rok 2013
M. Bednár prečítal správu 
oboznámil všetkých s 18. Vážskou výstavou a
problematiku brigád, ktoré súvisia s
na iných výstavách a tiež vízie
zápisnice. 
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nej listiny. 

Zahájenie schôdze, privítanie hostí a členov ZO Beluša 
Výbor ZO Beluša poveril M. Bednára, s jeho súhlasom, aby viedol túto výro

šiny pozvaných členov, ktorá sa zistila kontrolou prezen
hostí. Hosťami bol starosta obce Beluša p. Ján Prekop a

OV SZCH PB p. Klement Kubiš. 

Predloženie programu výročnej schôdze a návrh na doplnenie programu
M. Bednár oboznámil prítomných s nasledovným programom tejto schôdze
schôdze p. Ing. P. Kucej navrhol ešte bod „Kontrola uznesení a plánovaných úloh

schôdze“. Tento bod sa doplnil do programu a následne bol
schválený. Schválený program schôdze je súčasťou príloh k zápisnici.

overovateľov zápisnice 
ov zápisnice boli navrhnutí p. A. Hoferík a J. Kapuš. Hlasovaní boli vzápätí 

schválenie prijatia nových členov 
len ZO SZCH Beluša bol navrhnutý p. M. Kluka. Po odhlasovaní bol prijatý 

zaradení do evidencie ZO Beluša. Proti prijatiu nového člena bol iba p. A. Vavrík.

innosti ZO Beluša za rok 2013 
ítal správu o činnosti ZO Beluša za rok 2014, v ktorej predovšetkým 

Vážskou výstavou a jej priebehom a tiež vyzdvihol 
problematiku brigád, ktoré súvisia s usporiadaním takejto výstavy. Ďalej tiež spomenul ú

tiež vízie a plány do budúcna. Táto správa je k nahliadnutiu v

jeho súhlasom, aby viedol túto výročnú schôdzu. Pri 
lenov, ktorá sa zistila kontrolou prezenčnej listiny, 

sta obce Beluša p. Ján Prekop a predseda 

návrh na doplnenie programu 
nasledovným programom tejto schôdze. Do programu 

novaných úloh z minulej 
následne bol takýto program 

zápisnici. 

Hlasovaní boli vzápätí 

odhlasovaní bol prijatý 
p. A. Vavrík. 

ktorej predovšetkým 
tiež vyzdvihol nekonečnú 

alej tiež spomenul účasť 
nahliadnutiu v prílohách 



Bod 6 
Návrh a schválenie plánu hlavných úloh na rok 2014 
M. Bednár predniesol návrh plánu hlavných úloh pre našu organizáciu na rok 2015. Po návrhu 
p. Ing. M. Želiara bol doplnený o bod „ Zháňanie 2% z daní pre našu organizáciu“. 
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 2014 predniesol pokladník ZO Beluša p. D. Beniak, v ktorej 
oboznámil prítomných s nákladovými a výnosovými položkami, ktoré vznikli počas daného 
roka a na 18. Vážskej 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 2015 
Návrh finančného plánu na rok 2015 predložil taktiež p. D. Beniak. V tomto bode zarezonoval 
hlavne jeden z plánovaných výdajov a to zakúpenie nových klietok pre králiky v hodnote 
2 000 €. Po oboznámení všetkých prítomných so situáciou zo strany p. D. Beniaka a Ing. P. 
Kuceja, že už je potrebné a nevyhnutné postupne obmieňať tieto klietky, lebo naše sú už dosť 
staré, nevyhovujúce s náročnou manipuláciou, tento finančný plán sa jednohlasne odsúhlasil. 
Finančný plán je súčasťou príloh k zápisnici. 
 
Bod 9 
Správa o aktuálnom stave majetku ZO Beluša 
V tomto bode si zobral slovo náš hospodár ZO Beluša p. P. Beniak, ktorý oboznámil 
prítomných členov v akom aktuálnom stave sa nachádza majetok ZO Beluša. Uviedol 
položky, ktorých počet sa pozmenil resp. vznikli nové a zanikli staré, v prípade podnosov pre 
králiky a holuby. 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, inventárneho zoznamu 
majetku organizácie, vyúčtovaní 18. Vážskej výstavy a evidencií dokumentov zo schôdzí, 
nezistila žiadne závažné nedostatky. Správa KRK je k nahliadnutiu v prílohách ku zápisnici. 
 
Bod 11 
Kontrola uznesení a plánovaných úloh z minulej výročnej schôdze 
V tomto bode p. M. Bednár oboznámil prítomných s úlohami, ktoré sa podarilo, ale tiež 
nepodarilo našej organizácii splniť.  
Medzi splnené úlohy boli zaradené: 

- zorganizovať 18. Vážsku výstavu zvierat v Beluši 
- opraviť a zrekonštruovať podnosy pre králiky a prirobiť 4 voliéry pre exotické vtáctvo 
- zorganizovať aspoň dve členské brigády na opravu a rekonštrukciu podnosov 
- zvyšovať stav členov, ktorí majú záujem o chov čistokrvných zvierat 
- doplniť a upraviť evidenciu členov 



- zúčastniť sa aj na iných výstavách mimo Beluše 
- napomôcť členom pri zabezpečovaní dovozu a odvozu zvierat z výstavy 
- odviesť členské príspevky a zabezpečiť registračné krúžky 
- dôsledne sa starať o majetok organizácie 
- zlepšiť kontrolu tomboly a vstupeniek pre KRK 
- zákaz dopĺňania zvierat do klietok počas výstavy 

 
Medzi nesplnené úlohy boli zaradené: 

- pozvať redaktora časopisu „Chovateľ“ na našu výstavu 
- zorganizovať zájazd na CV do Nitry 

 
Nesplnené úlohy sa premietli resp. doplnili do plánu úloh na rok 2015. 
 
Bod 12 
Vyhodnotenie a správa jednotlivých odborných komisií za minulé obdobie 
V tomto bode prečítali svoje správy za jednotlivé odborné komisie ich predsedovia. Postupne 
si brali slovo p. Ing. M. Želiar, O. Šedík, J. Želiar a Bc. A. Liška. Všetci predovšetkým 
referovali ako dopadla naša 18. Vážska výstava v jednotlivých expozíciách, v akom počte sa 
naši chovatelia zúčastňovali iných výstav v jednotlivých expozíciách a aké ocenenia dosiahli.  
 
Bod 13 
Návrh a hlasovanie o zastupovaní a účasti 1 členov ZO Beluša na aktíve OV PB 
Kvôli blížiacemu sa aktívu OV PB, na ktorom by mal našu organizáciu zastupovať jej jeden 
člen, výročná schôdza navrhla účasť predsedu p. B. Zbín. Ako náhradník bol určený p. M. 
Bednár. Jednohlasne sa to odsúhlasilo. 
 
Bod 14 
Gratulácia jubilantom za dlhoročnú činnosť v organizácii 
V tejto príjemnej časti schôdze predseda ZO p. B. Zbín verejne zablahoželal našim jubilantom 
a to čestným členom našej organizácie p. R. Šedíkovi – 70 r., p. M. Beniatkovej – 70 r. a p. J. 
Milučkému – 60 r. a odovzdal im darčekové koše.. Touto cestou chcela ZO SZCH Beluša 
vyjadriť svoju veľkú vďaku svojím stálym, aj keď už len čestným členom za ich dlhoročnú 
činnosť a prácu, ktorú odviedli v oblasti chovateľstva a v našej organizácii.  
 
Bod 15 
Diskusia a rôzne 
Hneď na úvod diskusie si zobral slovo p. K. Kubiš predseda OV SZCH PB, ktorí pozitívne 
zhodnotil ZO SZCH Beluša, informoval o novinkách na OV PB, ale i v SZCH a poprial veľa 
šťastia a zdravia do ďalšej chovateľskej sezóny. Nasledoval ho p. J. Prekop, starosta obce 
Beluša, ktorí taktiež nešetril chválou na organizáciu chovateľov v Beluši, taktiež poprial 
všetko dobré do ďalšieho fungovania a chodu organizácie. Starosta obce zároveň vo svojej 
reči prisľúbil i pomoc pri výrobe kôz pod podnosy, ktoré má organizácia už v katastrofálnom 
stave. Nasledovali návrhy z radov členov. Ako prví zaznel návrh p. J. Guliša na nákup žufany 
a varechy do kuchyne, pretože na poslednej výstave sa tieto veci museli zháňať a rôzne 
požičiavať, tento návrh zobrala výročná schôdza na vedomie. Ďalším návrhom bol návrh p. 
Ing. M. Želiara, ktorý mal výhrady k posudzovaniu králikov na poslednej výstave 
a k rozdeľovaniu cien medzi králiky, výročná schôdza tieto pripomienky zobrala taktiež na 
vedomie. Pripomenul aj otázku 2 % z daní pre našu organizáciu. Posledným z radov členov, 
ktorí mal návrhy bol p. Ing. P. Kucej, ktorý apeloval na zmenu podmienok súťaže OV PB. 
Keďže predseda OV SZCH PB už nebol prítomný, nebola mu poskytnutá adekvátna odpoveď. 



Preto tento návrh p. B. Zbín, ako člen zastupujúci ZO Beluša na aktíve OV PB, prednesie na 
tomto aktíve (príp. jeho náhradník). Ďalší návrh p. Kuceja, aby boli zápisnice z výročných 
schôdzí uverejňované na web stránke ZO Beluša, výročná schôdza zobrala na vedomie. Po 
návrhoch z radov členov prišli návrhy Výročnej schôdze. Prvým bol návrh na povinne 
odpracované brigádnické hodiny v počte 36 h. Ak člen neodpracuje tento počet hodín, nebude 
mať nárok na odmeny za brigády a taktiež mu nebude preplatení členský poplatok pre OV PB 
v hodnote 8 € a pre ZO Beluša v hodnote 5 €. Bude si musieť zaplatiť sám. Tento návrh bol 
jednohlasne schválený. Druhým návrhom bola investícia na nákup nových klietok pre králiky, 
ktorú vo svojej správe už skôr spomenul pokladník p. D. Beniak. Pre kladné ohlasy bol tento 
návrh schválený, zdržali sa dvaja členovia. Tretím bol návrh na motivačný príspevok vo 
výške 5 €, ktorý dostane každý člen, ktorý sa zúčastní na rozoberaní klietok a upratovaní 
areálu po výstave. Návrh vznikol v dôsledku veľmi slabej účasti pri tejto aktivite. Tento návrh 
bol taktiež jednohlasne schválený. Na záver diskusie p. M. Bednár ešte pripomenul, že cena 
dohodou sa nesmie uvádzať, ak chce vystavovateľ predávať zviera na Vážskej výstave. Ak 
takú cenu vystavovateľ uvedie, bude sa zviera považovať za nepredajné, presne ako to je 
písané aj v podmienkach výstavy. Týmto sa diskusia uzavrela. 
 
Bod 16 
Návrh na uznesenie 
Uznesenie z výročnej schôdze ZO SZCH Beluša konanej 31.1. 2015: 
Uznesenie č. 1 
Výročná schôdza schvaľuje predložený program výročnej schôdze a jeho doplnenie. 
Hlasovanie: za: 37  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 2 
Výročná schôdza schvaľuje prijatie 1 nového člena. 
Hlasovanie: za: 36  proti: 1  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 3 
Výročná schôdza schvaľuje overovateľov zápisnice: p. Andreja Hoferíka a p. Jaroslava 
Kapuša 
Hlasovanie: za: 37  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 4 
Výročná schôdza berie na vedomie správu o činnosti ZO SZCH Beluša za rok 2014. 
 
Uznesenie č. 5 
Výročná schôdza schvaľuje plán hlavných úloh na rok 2015 a jeho doplnenie. 
Hlasovanie: za: 37  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 6 
Výročná schôdza berie na vedomie finančnú správu ZO SZCH Beluša za rok 2013. 
 
Uznesenie č. 7  
Výročná schôdza schvaľuje finančný plán na rok 2015. 
Hlasovanie: za: 37  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 9 
Výročná schôdza berie na vedomie stav aktuálneho majetku organizácie. 
 



Uznesenie č. 10 
Výročná schôdza berie na vedomie správu KRK. 
 
Uznesenie č. 11 
Výročná schôdza berie na vedomie kontrolu uznesení a plnenia úloh z minulej výročnej 
schôdze. 
 
Uznesenie č. 12 
Výročná schôdza berie na vedomie jednotlivé správy odborných komisií za rok 2014. 
 
Uznesenie č. 13 
Výročná schôdza schvaľuje delegáciu p. B. Zbína a jeho náhradníka p. Martina Bednára na 
aktíve OV PB. 
Hlasovanie: za: 37  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 14 
Výročná schôdza berie na vedomie pomoc od starostu obce p. J. Prekopa n výrobu kôz pod 
podnosy.  
 
Uznesenie č. 15 
Výročná schôdza berie na vedomie návrh p. J. Guliša na nákup žufany a varechy do kuchyne 
na výstavu. 
 
Uznesenie č. 16 
Výročná schôdza berie na vedomie návrh p. Ing. M. Želiara na zmenu pri posudzovaní 
králikov a rozdeľovaní cien pre králiky. 
 
Uznesenie č. 17 
Výročná schôdza berie na vedomie návrhy p. Ing. P. Kuceja na zmenu podmienok súťaže OV 
PB a uverejňovaní zápisníc z výročnej schôdze na web stránke.  
 
Uznesenie č. 18 
Výročná schôdza schvaľuje návrh na povinne odpracované brigádnické hodiny v počte 36 h 
a v prípade nesplnenia konkrétne následky. 
Hlasovanie: za: 37  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 19 
Výročná schôdza schvaľuje návrh na investíciu 2 000 € do nákupu nových králikárskych 
klietok. 
Hlasovanie: za: 35  proti: 0  zdržalo sa: 2 
 
Uznesenie č. 20 
Výročná schôdza schvaľuje návrh na motivačný príspevok vo výške 5 € za účasť člena pri 
rozoberaní klietok a upratovaní areálu po výstave. 
 
 
 
 
 
 



Bod 17 
Platba členského pre rok 2015, vyplácanie odmien za rok 2014, rozdanie objednaných 
krúžkov na rok 2015, objednávka krúžkov pre hydinu, holuby a exotické vtáctvo na rok 
2016 
p. M. Bednár vyzval v tomto bode všetkých členov, aby si zaplatili členský poplatok na rok 
2015 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 2016. 
 
Bod 18 
Ukončenie schôdze 
V poslednom bode schôdze p. M. Bednár s poďakovaním všetkým členom a hosťom za účasť 
ukončil výročnú schôdzu. 
 
 
 
Zapísal: Ing. Andrej Šedík  ................................. 
 
 
Overovatelia: Andrej Hoferík  ................................. 
   

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

 
 
 
 
Prílohy: Program výročnej schôdze 
  Správa o činnosti ZO Beluša 
  Plán hlavných úloh na rok 2015  
  Finančná správa ZO Beluša 
  Finančný plán na rok 2015  
  Správa o aktuálnom majetku ZO Beluša 
  Správa KRK 
 


