K ROKOVANIU VZ SZ CHPH 27. 11. 2021
Vážení členovia VZ SZ CHPH, pozvánkou sme pozvali potvrdených členov VZ na posledné
predzjazdové zasadnutie Valného zhromaždenia SZ CHPH. Konať sa bude prezenčnou formou v Nitre,
Agroinštitút š.p. – miestnosť A-1, dňa 27. novembra 2021 – sobota. Začiatok rokovania: 10.00 hod.
Na rokovanie sú pozvaní všetci členovia Valného zhromaždenia SZ CHPH (potvrdení), Prezídia SZ
CHPH, ÚKK SZ CHPH a sekretár SZ CHPH.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Situácia s COVID 19 je veľmi zložitá a sú prijaté všeobecné protipandemické opatrenia, ktoré ak sa má
prezenčné zasadnutie konať, musíme bezpodmienečne dodržať.
1/ Rokovania VZ SZ CHPH sa môžu zúčastniť:
A/ Plne zaočkované osoby (minimálne 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny a pri
jednorazovej vakcíne 14 dní po jej podaní).
B/ Osoby, ktoré prekonali ochorenie covid pred menej ako 180 dňami.
Kto nebude spĺňať uvedené podmienky do budovy Agroinštitútu sa nedostane a je mu zbytočne
cestovať do Nitry!!!
2/ Z dôvodu protipandemických opatrení sa na VZ nebude podávať žiadne občerstvenie a obed.
Účastníkom rokovania budú pri prezentácii vyplatené v hotovosti celodenné diéty.
3/ Rokovanie bolo naplánované na tri hodiny (180 minút), vzhľadom na veľkosť miestnosti,
vzdialenosti medzi účastníkmi a možnosťou cirkulácie vzduchu sa budeme snažiť rokovanie skrátiť na
120 - 150 minút. Z toho dôvodu si je potrebné vopred premyslieť vystúpenia a obmedziť sa na
podstatu problémov. Členovia VZ návrhy a pripomienky už zaslali písomne.
4/ Účasť na rokovaní:
A/ Na rokovaní VZ sa s hlasom rozhodujúcim zúčastňujú členovia VZ, ktorých potvrdil zjazd SZ CHPH § 11, odsek 3, písmeno e. „Potvrdzuje členov valného zhromaždenia delegovaných zástupcov OZ
CHPH“.
B/ Stanovy SZ CHPH § 12, článok 1: „Valné zhromaždenie tvoria prezident SZ CHPH a delegovaní
zástupcovia OZ CHPH a v prípade neúčasti delegovaného zástupcu aj štatutárni zástupcovia OZ
CHPH.“
Stanovy SZ CHPH § 12, článok 13: VZ SZ CHPH: „ V prípade zmeny zástupcu OZ CHPH vo valnom
zhromaždení, potvrdzuje zmenu.“
Rokovanie VZ SZ CHPH z toho dôvodu nemôže byť stretnutím zástupcov za zástupcov potvrdených
členov VZ SZ CHPH. Je predpoklad, že viaceré OZ CHPH už pošlú na rokovanie VZ novozvolených
členov VZ (nikto im to nebráni), ale na začiatku rokovania ich musí za členov VZ potvrdiť plénum VZ
(ako najvyšší orgán v medzizjazdovom období). Je dôležité, aby plénum bolo uznášania schopné.

POŽIADAVKA:
Z dôvodu podmienok, ktoré sú uvedené v bodoch 1, 2, 4 žiadame štatutárnych zástupcov OZ CHPH,
aby do štvrtka 25. 11. 2021, do 14.30 nahlásili na sekretariát SZ CHPH (telefón, e-mail) menovite
účasť svojich delegátov na VZ SZ CHPH a uviesť či spĺňa podmienku uvedenú v bode 1 tohto materiálu
OČKOVANÝ – prekonal COVID (180 dní). Pri prezentácii je potrebné predložiť COVID PREUKAZ
alebo GREEN PAS. V prípade, že svoju účasť nepotvrdí dostatočný počet potvrdených členov VZ,
rokovanie zvolané na 27. 11. 2021 sa zruší. Bola by to strata peňazí a času, ak by sme rokovanie
mali ukončiť po prezentácii.

UPOZORNENIE: vzhľadom na nejasné prezentácie a náhle zmeny nariadených protipandemických
opatrení sa všetky naše prípravy na organizáciu VZ – 27. 11. 2021 môžu zmeniť.

Schéma rokovania VZ SZ CHPH 27. 11. 2021 10.00 hod

Nitra - Agroinštitút

1. Otvorenie zasadnutia – privítanie účastníkov rokovania, informácia o účasti
Členov VZ na rokovaní
- Návrhy na rozšírenie programu rokovania –ich
schválenie
- Schválenie celého programu rokovania
- Schválenie zvýšeného vyplatenia diét o 0,40 €
- Voľba zapisovateľov z rokovania (Ing. Javorček nemôže
byť zapisovateľom)
- Voľba overovateľov zápisnice
- Potvrdenie novodelegovaných stálych zástupcov VZ
- Potvrdenie zástupcov OZ CHPH na jedno rokovanie VZ
2. Správa Prezídia SZ CHPH o činnosti v roku 2021 - Dudzik
3. Správa o činnosti ÚKK za rok 2021
- Mlátko (pripadne člen ÚKK)
4. Príprava CV 2022 a účasť na olympiáde 2022
Informácia o konaní olympiády FCI 2022 – Ing. Krajčík
Možnosti konania CV 2022 – Smernica je na webovej stránke
- Doplní – D. Dudzik
- Otázky a pripomienky z pléna (Hlavne konštruktívne pripomienky.)
- Hlasovanie: ORGANIZUJEME - NEORGANIZUJEME
5. Návrh na zvolanie XI. zjazdu SZ CHPH
Návrh na zvolanie XI. zjazdu SZ CHPH – 26. marca 2022
- Otázky a pripomienky z pléna
- Hlasovanie: ÁNO - NIE
Návrh nového prestupového poriadku,
je to námet na diskusiu.
Diskutovať o tom neprináleží na VZ, lebo VZ záver nemôže urobiť.
V prípade záujmu sa môže zvoliť trojčlenná komisia, ktorá zozbiera pripomienky a
návrh dopracuje. V novej podobe bude predložený na rokovanie zjazdu.
(Je to úvodný impulz k zmene prestupového poriadku.)
6. Informácia o poradí MS 2021 a IM 2021
Krátka informácia o kontrole dokumentácie, nebude sa o tom rokovať, všetko je
na webovej stránke.
7. MS na roky 2022 – 2025
Na rokovanie bol návrh predložený, nakoľko je snaha opäť schváliť MS na štyri
roky.
Pripomienky členovia VZ zaslali, pripomienky sa zosumarizovali.
Postup rokovania:
A/ výzva na podanie návrhov, ktoré neboli podané písomne.
B/ Postupné hlasovanie o jednotlivých modeloch MS na 4 roky:
1. Hlasovanie o návrhu Prezídia SZ CHPH na 4 roky.

2. Hlasovanie o ponechaní doterajšieho modelu MS na 4 roky. (Vychádza
z písomných pripomienok – nemeniť doterajší model MS.)
3. Postupné hlasovanie o modeloch na základe písomne podaných
pripomienok. Vždy na 4 roky.
4. Postupné hlasovanie o modeloch na základe doplnkov prednesených na
rokovaní VZ. Vždy na 4 roky.
Schválený bude model MS na 4 roky: za ktorý bude hlasovať 50 % členov VZ + jeden.
Ak sa žiadny model neschváli na 4 roky v roku 2022 bude platiť model, ktorý chválilo
prezídium podľa Stanov SZ CHPH §13, odsek 21 a 22.
8. NP a VCS na roky 2022 - 2025
Rovnaký potup ako pri schvaľovaní MS na 4 roky.
9. Zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH.
Postupné hlasovanie o jednotlivých návrhov zmien a doplnkov PP. SZ CHPH.
10. Rôzne
Ak podané návrhy budú neodkladné, bude sa o nich po krátkej rozprave
hlasovať.
11. Ak bude odhlasované rozšírenie programu VZ, schválený návrh bude
zaradený za bod rôzne, prípadne v inej časti programu rokovania.
12. Uznesenia a záver
Pripravené uznesenia prečíta jeden zo zapisovateľov.
Prezident dá uznesenia po pripomienkach odhlasovať a rokovanie VZ ukončí.
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

