Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

SMERNICA PRE KONTROLNÚ ČINNOSŤ
1. Všeobecné ustanovenia
2. Kontrolné orgány
3. Oblasť kontroly
4. Priebeh kontroly
5. Záverečné ustanovenia
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. 1. Vychádzajúc z článku 14 Organizačného poriadku SZ CHPH, pre stanovenie práv
a povinností členov kontrolných komisií, ktoré sú ustanovené v zmysle: § 14 – ÚKK – SZ
CHPH, § 19 KK OZ CHPH, § 24 KK ZO CHPH Stanov SZ CHPH, vydávame túto smernicu
pre zjednotenie postupu pri vykonávaní kontrolnej činnosti na všetkých úrovniach
organizačných zložiek Zväzu.
1. 2. Kontrolný proces
Kontrolný proces je činnosť kontrolného orgánu zameraná na predmet kontroly, u ktorého
zisťuje skutkový stav a porovná ho, či je v súlade s požadovaný stavom. Ak sú zistené
odchýlky od požadovaného, je to podnet na prijatie nápravných opatrení na odstránenie
zistených odchyliek od požadovaného stavu.
1. 3. Požadovaný stav
Požadovaný stav je taký, ktorý je v súlade s vnútrozväzovými normami, všeobecne záväznou
legislatívou platnou v SR a v súlade s dobrými mravmi.
1. 4. Nápravné opatrenia
Nápravné opatrenia sú spravidla uvedené v „Zápise o vykonaní kontroly. Ich splnením má
byť odstránený zistený nedostatok. Tiež môžu mať formu návrhu na disciplinárne konanie.
1. 5. Vnútrozväzové normy
Vnútrozväzové normy sú Stanovy SZ CHPH, Organizačný poriadok SZ CHPH, Pretekový
poriadok SZ CHPH, Disciplinárny poriadok SZ CHPH, Smernice pre posudzovateľskú
činnosť, Smernice pre výstavníctvo a ďalšie usmernenia vydávané na úrovni organizačných
zložiek, t. j. VZ, Prezídium SZ CHPH, OZ, ZO a pod., ktoré sú záväzné pre ich členov.
2. KONTROLNÉ ORGÁNY
2. 1. Ústredná kontrolná komisia a kontrolná komisia
V SZ CHPH a jeho organizačných zložkách sú podľa Stanov SZ CHPH a Organizačného
poriadku SZ CHPH volené kontrolné orgány Zväzu – ÚKK a KK nižších organizačných
zložiek

2. 2. Menované kontrolné komisie
Pre kontrolu dodržiavania vnútrozväzových noriem, menovite Pretekového poriadku SZ
CHPH, môže organizačná zložka reprezentovaná Prezídiom SZ CHPH, výborom OZ CHPH,
výborom ZO CHPH alebo predstavenstvom športového klubu, ktoré je ustavené v zmysle
klubového štatútu, menovať kontrolnú komisiu s časovo obmedzeným mandátom napr.
kontrolnú komisiu na kontrolu pretekovej dokumentácie, výstavných kariet a pod.
2. 3. Poverenie ku kontrolnej činnosti
K vykonávaniu kontrolnej činnosti je potrebné vybaviť členov komisií ustanovených podľa
bodov 2. 1. a 2. 2. písomným poverením, ktoré s osobným preukazom dáva držiteľom
poverenia kompetencie k vykonávaniu kontroly podľa bodu 3.
2. 4. Písomné poverenie
Členom kontrolných komisií, ktoré sú ustanovené podľa bodu 2. 1. je vydané poverenie na
obdobie 4 rokov.
Členom kontrolných komisií, ktoré sú ustanovené podľa bodu 2. 2. je vydané poverenie na
obdobie časovo obmedzené maximálne na 1 rok.
Poverenie vydáva a podpisuje:
- sekretariát SZ CHPH pre členov ÚKK a členov komisií menovaných prezídiom
- výbor OZ, ZO a predstavenstvo športového klubu pre členov KK a členov komisií
menovaných výbormi týchto organizačných zložiek
- na všetkých úrovniach organizačných zložiek, poverenie podpisuje oprávnená osoba
podľa čl. 3 Organizačného poriadku SZ CHPH
Na poverení je uvedený dátum jeho vydania a dátum skončenia jeho platnosti.
3. PREDMET KONTROLY
3. 1. Pre naplnenie poslania tejto smernice je kontrolovanou problematikou pre kontrolné
orgány najmä:
- dodržiavanie Stanov SZ CHPH pri riadení Zväzu a jeho organizačných zložiek;
- pretekový poriadok, ako celok a tiež môže byť užšie zameraná kontrola na
dodržiavanie jednotlivých ustanovení pretekového poriadku, ktoré ovplyvňujú dôveru
v dosiahnuté športové výsledky napr. nasadzovanie holubov na pretek, dolet holubov
z preteku, zatváranie a otváranie konštatovacích hodín a elektronických konštatovacích
systémov, preteková dokumentácia a pod.;
- Organizačný poriadok SZ CHPH;
- plnenie uznesení, ktoré prijímajú výkonné orgány organizačných zložiek Zväzu;
- kontrolu hospodárenia Zväzu a jeho organizačných zložiek;
- kontrolu zdravotného stavu chovov a dodržiavania veterinárnych nariadení vo
vzťahu k veterinárnej starostlivosti o chov;
- kontrolu podmienok prepravy holubov na preteky a ďalšie
4. PRIEBEH KONTROLY
4. 1. Kontrolný orgán ustanovený v zmysle bodu 2. tejto smernice má platné písomné
oprávnenie pre výkon kontroly vydané a podpísané oprávnenou osobou viď bod 2. 4., ktoré je

platné pri preukázaní sa osobným preukazom totožnosti (OP, VP, pas) s fotografiou. Kontrolu
vykonávajú vždy dvaja členovia kontrolného orgánu ustanoveného podľa bodu 2. 1. a 2. 2.
tejto smernice, výnimkou členov Prezídia a ÚKK, ktorí sú oprávnení vykonávať kontrolu
taktiež každý samostatne.
4. 2. Ak sa členovia kontrolného orgánu riadne preukážu, kontrolovaný subjekt alebo
chovateľ u ktorého má byť kontrola vykonaná je povinný zabezpečiť nerušený priebeh
kontroly, byť nápomocný pri jej vykonávaní viď § 7, bod 6 Stanov SZ CHPH.
4. 3. Kontrola zo strany kontrolórov musí byť vykonaná v súlade so zväzovými pravidlami,
touto smernicou, objektívne, vecne a pravdivo.
4. 4. Po vykonaní kontroly je vyhotovený zápis, podpísaný členmi kontrolného orgánu,
zástupcom kontrolovanej organizačnej zložky Zväzu resp. kontrolovaným chovateľom.
4. 5. Obsah zápisu:

- predmet kontroly,
- miesto kontroly,
- dátum začiatku a ukončenia kontroly,
- mená účastníkov kontroly,
- priebeh a výsledky kontroly,
- návrh opatrení, prípadne návrh na začatie disciplinárneho konania,
- stanovisko – vyjadrenie kontrolovaného k priebehu
a výsledku kontroly,
- poučenie o postupe pri odvolaní sa voči výsledku kontroly,
- podpisy účastníkov kontroly
Ak nastane stav, že zástupca kontrolovaného subjektu alebo kontrolovaný chovateľ odmietol
zápis podpísať, tak táto skutočnosť sa napíše do zápisu a podpíše svedkom. Ak sa kontroly
zúčastňujú dvaja členovia kontrolného orgánu, postačuje podpis ich dvoch.

4. 6. Zápis z kontroly odošle ten kto kontrolu vykonal do 3 dní od jej vykonania na adresu
predsedu organizačnej zložky, do ktorej kontrolovaná zložka alebo člen chovateľov
organizačne patrí.
4. 7. Predseda organizačnej zložky, ktorý zápis obdržal je povinný neodkladne zaujať
stanovisko k výsledku kontroly. Ak je zistený závažný nesúlad od požadovaného stavu, začne
disciplinárne konanie za účelom odstránenia zistených nedostatkov a vyvodenie záverov
v zmysle platných záväzných pravidiel – Disciplinárny poriadok SZ CHPH.
5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5. 1. Táto Smernica pre kontrolnú činnosť nadobúda platnosť dňom schválenia Valným
zhromaždením SZ CHPH.
V Nitre dňa 20. 03. 2006
Juraj Kurek, v. r.
prezident SZ CHPH

