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Vážení členovia SZ CHPH, 
na základe viacerých dopytov, telefonátov vydávam nasledovnú záväznú informáciu. 
                                                                                                

1/ ODBER RODOVÝCH KRÚŽKOV NA SEKRETARIÁTE SZ CHPH 
Oblastné združenia si môžu rodové krúžky na sekretariáte SZCHPH prevziať v dňoch: 
19. decembra 2019 (štvrtok) v čase od 8.00 do 14.00 hod. 
20. decembra 2019 (piatok) v čase od 8.00 do 14.00 hod. 
27. decembra 2019 (piatok) v čase od 8.00 do 14.00 hod. 
Po 1. januári 2020 po dohode s Ing. Javorčekom. 
Na CV v Trenčíne 10. a 11 januára 2020. 
 

Kvôli šetreniu času pri preberaní krúžkov žiadam funkcionárov OZ CHPH, aby predpokladaný čas 
prevzatia krúžkov Ing. Javorčekovi nahlásili dva dni vopred. Ak sa odber krúžkov nahlási vopred, Ing. 
Javorček krúžky pripraví na prevzatie. Zároveň sa predíde tomu, že nebudete musieť dlho čakať, lebo 
sekretár Zväzu má aj iné povinnosti, môže byť v banke na pošte a podobne.  
 

2/ DOTAZY NA TÉMU AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ ČASŤ ČLENOV ZO ZÁKLADNEJ 
ORGANIZÁCIE SZ CHPH ODCHÁDZA  - ODPOVEĎ 
a/ V §8, odsek 2 Stanov SZ CHPH sa píše:  Prestup člena z jednej ZO CHPH do druhej ZO CHPH iného 
OZ CHPH sa môže v ojedinelých prípadoch uskutočniť len tak, že v pôvodnej organizácii písomnou 
formou ukončí členstvo a v druhej bude riadne prijatý (§4, ods.3)...  
b/ Člen ZO CHPH SZ, ktorý si žiadosť o prestup písomnou formou nepodal, alebo nedostal súhlas na 
prestup (§ 8, odsek 3), ostáva členom pôvodnej ZO CHPH a pôvodného OZ CHPH. 
Poznámka: odchodom časti členov ZO CHPH nezaniká, ani sa nemení názov organizácie. 
c/ Môže sa stať, že po prestupoch počet členov v ZO CHPH poklesne pod desať. ZO CHPH  môže prijať 
nových členov a bude pokračovať vo svojej činnosti. Ak sa to nepodarí a počet členov poklesne pod 
10, postupuje sa podľa §22 Stanov SZ CHPH, odseky 5 – 8. 
d/ Pokiaľ ide o majetkové záležitosti je nutné postupovať presne podľa STANOV SZ CHPH.    
Prajem pekný deň. 
       
S pozdravom                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH 
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