
Slovenský zväz chovate
Základná organizácia Beluša

z výro

Pozvaných: 51 
Prítomných: 40 
Neprítomných: 11 
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
 
 
 
 
Bod 1 
Zahájenie schôdze, privítanie hostí 
Výročnú schôdzu zahájil predseda ZO p. Branislav Zbín
pozvaných členov, ktorá sa zistila kontrolou prezen
a hosťa. Hosťom bol starosta obce Beluša p. Ján Prekop,
Kubiš sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti
 
Bod 2 
Predloženie programu výroč
Predseda oboznámil prítomných s
nechcel nikto predložený program doplni
program schôdze je súčasťou príloh k
 
Bod 3 
Návrh a schválenie overovateľ
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. 
jednohlasne schválení.  
 
Bod 4 
Návrh a schválenie prijatia nových 
Za nových členov ZO SZCH Beluša bol navrhnut
– chov belgický obor. Po kladnom 
 
Bod 5 
Správa o činnosti ZO Beluša za rok 201
Túto správu prečítal predseda, v
výstavou, jej priebehom a jej výsledkami. Taktiež spomenul ú
výstavách. Samostatným bodom správy bolo
výsledkov. Na záver správy vyzdvihol vízie a
k nahliadnutiu v prílohách zápisnice.
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nej listiny. 

Zahájenie schôdze, privítanie hostí a členov ZO Beluša 
nú schôdzu zahájil predseda ZO p. Branislav Zbín. Pri účasti nadpolovi

lenov, ktorá sa zistila kontrolou prezenčnej listiny, privítal prítomných 
sta obce Beluša p. Ján Prekop, predseda OV SZCH PB p. Klement 

sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti. 

Predloženie programu výročnej schôdze a návrh na doplnenie programu
oboznámil prítomných s nasledovným programom tejto schôdze. 

ný program doplniť a takýto sa jednohlasne schválil
ťou príloh k zápisnici. 

schválenie overovateľov zápisnice 
ov zápisnice boli navrhnutí p. J. Hofierka a J. Juráň. Hlasovaní

schválenie prijatia nových členov 
ZO SZCH Beluša bol navrhnutí p. P. Vančo – chov činčila ve

kladnom odhlasovaní boli prijatí a zaradení do evidencie ZO Beluša

innosti ZO Beluša za rok 2016 
ítal predseda, v ktorej oboznámil prítomných predovšetkým s

jej výsledkami. Taktiež spomenul účasť našich č
. Samostatným bodom správy bolo organizovanie 1. Chovateľského plesu

výsledkov. Na záver správy vyzdvihol vízie a plány do budúceho roka. 
prílohách zápisnice. 

asti nadpolovičnej väčšiny 
vítal prítomných členov 

redseda OV SZCH PB p. Klement 

návrh na doplnenie programu 
nasledovným programom tejto schôdze. Z prítomných 

takýto sa jednohlasne schválil. Schválený 

. Hlasovaním boli vzápätí 

činčila veľká a J. Šulek 
evidencie ZO Beluša. 

ktorej oboznámil prítomných predovšetkým s 20. Vážskou 
 našich členov aj na iných 

organizovanie 1. Chovateľského plesu a jeho 
plány do budúceho roka. Táto správa je 



Bod 6 
Finančná správa ZO Beluša za rok 2016 
Finančnú správu za rok 2016 predniesol nikto iný ako pokladník ZO Beluša p. D. Beniak, 
v ktorej oboznámil prítomných s nákladovými a výnosovými položkami, ktoré vznikli počas 
daného roka, na 20. Vážskej výstave a 1. Chovateľskom plese. Spomenul tiež koľko 
finančných prostriedkov má ZO Beluša v hotovosti v pokladnici a koľko na účte v banke. 
Finančná správa je súčasťou príloh k zápisnici. 
 
Bod 7 
Návrh a schvaľovanie finančného plánu na rok 2017 
Návrh finančného plánu na rok 2017 predložil taktiež pokladník p. D. Beniak. Hlavnú zložku 
príjmov by mali tvoriť predovšetkým získané peniaze z organizovania dvoch akcií, a to z 21. 
Vážskej výstavy a 2. Chovateľského plesu, ktoré chceme tento rok usporiadať. Hlavnými 
zložkami výdajov by mali byť odmeny členom, nákup ďalších nových klietok pre králiky 
a iné položky, ktoré súvisia s organizovaním výstavy a plesu. Finančný plán je súčasťou 
príloh k zápisnici. 
 
Bod 8 
Správa o aktuálnom stave majetku ZO Beluša 
Túto správu predniesol hospodár organizácie p. P. Beniak. Oboznámil prítomných členov 
s aktuálnym stavom majetkom ZO Beluša. Bola spomenutá aj krádež drobného náradia, 
ktorou bola spôsobená menšia škoda na našom majetku. Zmizli napr. kombinačky, kladivá, 
kliešte a iné drobné náradie. Uviedol položky, ktorých počet sa pozmenil resp. vznikli nové 
a zanikli staré. Správa o aktuálnom stave majetku ZO Beluša sa nachádza v prílohách 
k zápisnici. 
 
Bod 9 
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 - králiky, O. Šedík - hydina, J. Želiar - holuby a Mgr. A. Liška 
– exotické vtáctvo. Všetci hlavne spomenuli ako dopadla naša 20. Vážska výstava 
v jednotlivých expozíciách, aké plemená boli vystavené a v akom počte, v akom počte sa naši 
chovatelia zúčastňovali iných výstav v jednotlivých expozíciách a aké ocenenia dosiahli.  
 
Bod 10 
Vyhodnotenie I. Chovateľského plesu a organizovanie II. Chovateľského plesu 
Tento bod patril p. M. Bednárovi, ktorý prakticky zastrešoval celý ples, čo sa týka predaja 
vstupeniek, analýzy výdavkov a príjmov z plesu. Prítomných oboznámil s počtom predaných 
vstupeniek, príjmov z tomboly, koľko nás vyšla kapela, výzdoba, jedlo a pod. Na záver tohto 
bodu predseda p. B. Zbín tiež oboznámil všetkých s možnosťami organizovania plesu aj 
v tomto roku. Zo strany výboru by bol záujem aj na usporiadanie ďalšieho ročníka. Spomenul, 
že termín máme už na Obecnom úrade predbežne zabezpečený a taktiež máme rezervovaný 
termín aj u kapely. 
 
 
 
 
 
 
 



Bod 11 
Kontrola plánovaných úloh z minulej výročnej schôdze 
V tomto bode p. B. Zbín oboznámil prítomných s úlohami, ktoré sa podarilo, ale tiež 
nepodarilo našej organizácii splniť v ubehnutom roku.  
Medzi splnené úlohy boli zaradené: 

- zorganizovať 20. Vážsku výstavu zvierat v Beluši 
- dorobiť „kozičky“ pod podnosy  
- viesť členov k tomu, aby chovali len čistokrvné zvieratá a aby ich tetovali a krúžkovali 
- 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 na rok 2017 
- spropagovať našu ZO na Belušskom jarmoku 
- zabezpečiť propagáciu a reklamu našej výstavy 
- zúčastniť sa v čo najväčšom pošte na družobných výstavách v Hutisku a na Myjave 
- zorganizovať I. ročník plesu ZO Beluša 

 
Medzi nesplnené úlohy boli zaradené: 

- zhotoviť článok do časopisu „Chovateľ“ o našej jubilejnej výstave 
- zakúpiť kŕmitká pre exoty do voliér 
- dôsledne sa starať o majetok ZO Beluša 
- zorganizovať aspoň dve členské brigády na opravu a rekonštrukciu stojok a rámov 
- opraviť poškodené rámy pre hydinu 

 
Nesplnené úlohy sa premietli resp. doplnili do plánu úloh na rok 2017. 
 
Bod 12 
Návrh a schvaľovanie plánu hlavných úloh na rok 2017 
Predseda p. B. Zbín predniesol návrh plánu hlavných úloh pre našu organizáciu na rok 2017, 
ktorý bol doplnený o nesplnené úlohy z minulého roku. Ďalšie body nechcel nikto 
z prítomných doplniť a tak sa tento plán následným hlasovaním jednohlasne schválil. Taktiež 
aj tento dokument je súčasťou príloh k tejto zápisnici. 
 
Bod 13 
Správa Kontrolno-revíznej komisie 
Správu KRK predniesol prítomným člen KRK p. J. Drienik, keďže predseda KRK bol na 
výročnej schôdzi ospravedlnení z pracovných dôvodov. Pán Drienik 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 20. Vážskej výstavy, 1. Chovateľského plesu a evidencií 
dokumentov zo schôdzí, nezistila žiadne závažné nedostatky. Správa KRK je k nahliadnutiu 
v prílohách ku zápisnici. 
 
 
 
 
 
 
 



Bod 14 
21. Vážska výstava a brigády s ňou spojené 
V tomto bode p. B. Zbín vyzdvihol záujem výboru aj tento rok pokračovať v organizovaní už 
tradičnej Vážskej výstavy. Boli navrhnuté a dohodnuté termíny brigád, ktoré sa budú týkať 
stavania klietok, priebehu výstavy a rozoberanie klietok po výstave. Prvé brigády sa budú 
konať 29.-30. septembra, kedy sa bude stavať výstava, ďalšie po dohode. Výstava sa bude 
konať 7.-8. októbra a 9. sa budú klietky rozoberať. Spomenul, že tento rok by sa mali 
vyskytnúť sťažené podmienky, keďže v danom termíne výstavy bude v bývalej školskej 
jedálni prebiehať svadba. Výstava bude prebiehať pravdepodobne v krízovom režime ako 
tomu bolo pred 3 rokmi. 
 
Bod 15 
Práca s mládežou 
Slovo si zobral v tomto bode p. M. Bednár ako člen, ktorý má vo výbore na starosti práve 
mládež. Mladým chovateľom vysvetlil základné pokyny a tiež že pri akýchkoľvek otázkach 
ho majú kontaktovať. Ďalej vyzdvihol nášho mladého reprezentanta F. Nekoranca, ktorý sa 
zúčastnil medzinárodnej súťaže mladých chovateľov v kategórii exotické vtáctvo, kde si 
vôbec neviedol zle a obsadil konečné 4. miesto, čo môžeme považovať za veľký úspech 
a reprezentáciu našej organizácie. 
 
Bod 16 
Návrh a schvaľovanie o zastupovaní a účasti 1 člena ZO Beluša na aktíve OV PB 
Vzhľadom na blížiaci sa aktív OV PB, na ktorom by mal našu organizáciu zastupovať jej 
jeden člen, výročná schôdza navrhla účasť tajomníka p. Ing. A. Šedíka. Jednohlasne sa toto 
meno odsúhlasilo a tajomník pocestuje na tento aktív 12.3. 2017. 
 
 
Bod 17 
Gratulácia jubilantom 
V tejto príjemnej časti schôdze predseda ZO p. B. Zbín verejne zablahoželal nášmu tento rok 
len jedinému jubilantovi a to pokladníkovi p. D. Beniakovi ku jeho krásnym 60 rokom života 
a odovzdal mu darčekový kôš. Touto cestou chcela ZO SZCH Beluša prejaviť vďaku 
a uznanie aj za dlhoročnú prácu tohto člena v našej organizácii. 
 
Bod 18 
Diskusia a rôzne 
O úvodné slovo sa v diskusii prihlásil p. starosta obce Beluša J. Prekop, ktorí nešetril chválou 
na organizáciu chovateľov v Beluši a poprial všetko dobré do ďalšieho fungovania a chodu 
organizácie. Starosta obce zároveň vo svojej reči prisľúbil i ďalšiu pomoc do ďalších rokov. 
Ďalej si zobral slovo p. Ing. P. Bajza, ktorý spravil malú, ale o to zaujímavejšiu prednášku 
o národných slovenských plemenách v jednotlivých kategóriách, a to o Orávke, Slovenskom 
hrvoliakovi a Slovenskom sivomodrom rexovi. Ďalším, kto sa prihlásil bol p. Ing. Michal 
Želiar, ktorý rozprúdil debatu o organizovaní zájazdov na národné výstavy v SR alebo mimo 
nej. Jeho ďalším bodom bola téma tetovač králikov v našej organizácii. Keďže za posledné 
roky tento post nebol plnohodnotne obsadený, v tomto bode bol za tetovača králikov v ZO 
Beluša zvolený p. M. Bajza, ktorý sa na túto funkciu bude tento rok zaškolovať. Ako 
posledný sa o slovo prihlásil p. M. Bednár, ktorý predniesol možnosti vypracovania projektu 
pre Raiffeisen banku, za čo môže získať organizácia finančné prostriedky. Táto téma zostala 
otvorená a výbor sa ňou bude zaoberať a výborovej schôdzi. Týmto sa diskusia uzavrela. 
 



Bod 19 
Návrh na uznesenie 
Uznesenie z výročnej schôdze ZO SZCH Beluša konanej 4.2. 2017: 
Uznesenie č. 1 
Výročná schôdza schvaľuje predložený program výročnej schôdze. 
Hlasovanie: za: 50  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 2 
Výročná schôdza schvaľuje overovateľov zápisnice: p. Jurka Juráňa a p. Jozefa Hofierku. 
Hlasovanie: za: 50  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 3 
Výročná schôdza schvaľuje prijatie 2 nových členov, a to p. Peter Vančo a p. Jozef Šulek. 
Hlasovanie: za: 50  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 4 
Výročná schôdza schvaľuje finančný plán na rok 2017. 
Hlasovanie: za: 50  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 5 
Výročná schôdza schvaľuje plán hlavných úloh na rok 2017 a jeho doplnenie. 
Hlasovanie: za: 50  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 6 
Výročná schôdza schvaľuje delegáciu p. Ing. A. Šedíka na aktív OV PB. 
Hlasovanie: za: 50  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 7 
Výročná schôdza schvaľuje p. M. Bajzu za tetovača králikov v našej ZO Beluša. 
Hlasovanie: za: 50  proti: 0  zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 8 
Výročná schôdza berie na vedomie správu o činnosti ZO SZCH Beluša za rok 2016. 
 
Uznesenie č. 9 
Výročná schôdza berie na vedomie finančnú správu ZO SZCH Beluša za rok 2016. 
 
Uznesenie č. 10 
Výročná schôdza berie na vedomie stav aktuálneho majetku organizácie. 
 
Uznesenie č. 11 
Výročná schôdza berie na vedomie správu KRK. 
 
Uznesenie č. 12 
Výročná schôdza berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z minulej výročnej schôdze. 
 
Uznesenie č. 13 
Výročná schôdza berie na vedomie jednotlivé správy odborných komisií za rok 2016. 
 
 



Uznesenie č. 14 
Výročná schôdza berie na vedomie informácie o 21. Vážskej výstave a brigádach s ňou 
spojených. 
 
Uznesenie č. 15 
Výročná schôdza berie na vedomie informácie o uskutočnenom I. Chovateľskom plese 
a informácie o plánovanom II. Chovateľskom plese. 
 
Uznesenie č. 16 
Výročná schôdza berie na vedomie informácie od p. Ing. P. Bajzu o národných slovenských 
plemenách. 
 
Uznesenie č. 17 
Výročná schôdza berie na vedomie pripomienky p. Ing. M. Želiara k zájazdom na národné 
výstavy a tetovačovi králikov v ZO Beluša. 
 
Uznesenie č. 18 
Výročná schôdza berie na vedomie návrh p. M. Bednára k vypracovaniu projektu pre 
Raiffeisen banku. 
 
Bod 20 
Občerstvenie 
Prítomným bolo podané občerstvenie. 
 
Bod 21 
Platba členského pre rok 2017, vyplácanie odmien za rok 2016, rozdanie objednaných 
krúžkov na rok 2017, objednávka krúžkov pre hydinu, holuby a exotické vtáctvo na rok 
2018 
Predseda p. B. Zbín vyzval v tomto bode všetkých členov, aby si zaplatili členský poplatok na 
rok 2017 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. Mgr. A. Lišku exotárske krúžky a aby si tí, ktorí chcú u rovnakých 
osôb objednali krúžky aj na nasledujúci rok 2018. 
 
Bod 22 
Ukončenie schôdze 
V poslednom bode schôdze p. B. Zbín s poďakovaním všetkým členom a hosťom za účasť 
ukončil výročnú schôdzu. 
 
 
 
Zapísal: Ing. Andrej Šedík  ................................. 
 
 
Overovatelia: Jurko Juráň   ................................. 
   

 
Jozef Hofierka  .................................  

 
 



Prílohy: Program výročnej schôdze 
  Správa o činnosti ZO Beluša 
  Plán hlavných úloh na rok 2017  
  Finančná správa ZO Beluša 
  Finančný plán na rok 2017  
  Správa o aktuálnom majetku ZO Beluša 
  Správa KRK 
 


