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ZÁPISNICA  Z  MIMORIADNEHO  ON-LINE ZASADNUTIA  PREZÍDIA  SZ  CHPH,  
ZO DŇA 9. 12. 2021  

 
Na on-linerokovanie boli vyzvaní: 
               prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik  
                členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil (odpojil sa v polovici  
                             rokovania), Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček, 

Bc. Milan Pazúr 
Sekretár SZ CHPH: Ing. Javorček 
Ospravedlnený: Ing. Peter Kristiňak 
Predseda: ÚKK Július Mlátko – (pripojil sa v 2. polovici rokovania) 
Prizvaní k 2. bodu rokovania: Jozef Pietrik – predseda OZ CHPH Topoľčany, Radovan 
Klačanský – tajomník OZ CHPH Topoľčany a Jaroslav Gogora – predseda ZO CHPH Čereňany 
 

Program on-line rokovania: 
1. Otvorenie rokovania, schválenie zapisovateľa, rokovania a overovateľov zápisnice.  

2. Prerokovanie sťažnosti ZO CHPH Čereňany – porušenie základných dokumentov 
SZ CHPH na konferencii OZ CHPH Topoľčany. 

                         3.  Rôzne 
                         4.  Uznesenia a záver 
 
K bodu 1: Rokovanie otvoril prezident Zväzu a požiadal pripojených, aby sa vyjadrili 
k navrhovanému programu. K návrhu programu nikto z pripojených nevzniesol pripomienky 
a nepožiadal o jeho doplnenie.  .  
Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Javorček (v prípade, že bude mať problémy s pripojením, zápisnicu 
spracuje predsedajúci)  a za overovateľov zápisnice: Ing. Jaroslav Seliga a Ľubomír Valíček. 
 

K bodu 2: Prerokovanie sťažnosti ZO CHPH Čereňany 
Údaje získané z dostupných a zverejnených materiálov OZ CHPH Topoľčany 
1/ 17. 09. 2021 Radovan Klačanský 
Vážení chovatelia, je potrebné aby si jednotlivé ZO CHPH urobili výročné členské schôdze a do 27.9. mi 
zaslali zápisnice (slizar13@gmail.com, alebo poštou na moju adresu) ! v zápisniciach je potrebné aby boli 
navrhnuté body na konferenciu , navrhnúť kandidátov do výboru OZ , do jednotlivých komisií, do štruktúr 
SZ CHPH. Takisto je potrebné aby bol v zápisnici uvedený poverený zástupca s hlasovacím právom na 
konferenciu. Tá sa uskutoční v priebehu mesiaca október. Dátum bude včas oznámený. 
Ja následne po obdŕžaní jednotlivých zápisníc spracujem body na hlasovanie, kandidátov do výboru a 
komisií. Tento dokument bude zverejnený na web stránke OZ TO, aby mali jednotlivé ZO dostatok času na 
schôdzu , kde si odsúhlasia jednotlivé body a kandidátov. 
2/ 23. 10. 2021 Radovan Klačanský 
Dňa 30.11.2021 t.j. v sobotu sa uskutoční konferencia OZ CHPH Topoľčany o 9-30hod. v kultúrnom dome v 
Nemčiciach. Nakoľko sú Topoľčany od pondelku podľa Covid automatu v červenom okrese, riadime sa 
daným pravidlami: Povinné nosenie respirátora v interiéri. Vstup na konferenciu bude OTP ! ( očkovaní, 
testovaní, prekonaní) . Žiadame delegátov za jednotlivé ZO, a chovateľov, ktorí sa konferencie zúčastnia, 
aby splnili dané podmienky, prípadne aby ZO vopred zmenili písomne delegáta, ktorý spĺňa podmienky 
Covid automatu. Doporučujeme , aby chovatelia, ktorí nie sú delegátmi ZO, alebo kandidátmi na výbor OZ , 

aby sa konferencie zbytočne nezúčastňovali, aby sme znížili riziko nákazy na minimum. 
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3/ Zápisnica z konferencie OZ CHPH Topoľčany konanej 30.10.2021 v KD Nemčice - výber  
A/ Prítomní podľa prezenčnej listiny : Jozef Pietrik, Radovan Klačanský, Rudolf Poništiak, Miroslav Révay, 
Jozef Duchovič st., Marek Mokoš, Peter Borcha, Jozef Lysičan, Jozef Hudec, Jozef Konš, Jaroslav Gogora, 
Ivan Ladický, Július Mlátko, Samuel Súlovský 
B/ Delegát ZO CHPH Čereňany požiadal o doplnenie kandidátov do výboru OZ CHPH Topoľčany : Súlovský 
Samuel, Gogora Jaroslav, Duchovič Jozef ml., Duchovič Jozef st. , do KRK OZ Topoľčany : Július Mlátko a 
Duchovič Jozef ml., na Zjazd a do UKK na SZCHPH Július Mlátko.  
Následne dal tajomník OZ CHPH Topoľčany hlasovať o programe doplnenom o body ZO Čereňany. Tento 
program neprešiel - delegáti si ho nezvolili.   ZA: 4 ZO      Proti : 5 ZO      zdržal sa : Nikto 
C/Následne dal tajomník OZ CHPH Topoľčany hlasovať o pôvodnom programe bez doplnených bodov ZO 
Čereňany. Tento návrh programu bol zvolený nadpolovičnou väčšinou 5 ZO hlasovalo za tento návrh 
programu 1 ZO hlasovala proti 2 ZO sa hlasovania zdržala 1 ZO nehlasovala vôbec . 
Následne sa všetci členovia ZO CHPH Čereňany postavili a odišli z konferencie ako aj delegát ZO CHPH 

Topoľčany. Ostatní delegáti pokračovali v schválenom programe konferencie. 

C/ Do výboru OZ CHPH Topoľčany boli zvolení : Radovan Klačanský, Jozef Konš, Jozef Pietrik, Rudolf 
Poništiak, a Miroslav Révay. Do KRK OZ CHPH Topoľčany boli zvolení : Jozef Kujaník, Miloš Mikula, Marek 
Mokoš 
 
Postupne sa k príprave konferencie OZ CHPH Topoľčany (zvolaniu, príprave, programu konferencie) 
vyjadrili: p. Radovan Klačanský, p. Jozef Pietrik a p. Jaroslav Gogora. Každému na vyjadrenie bol poskytnutý 
dostatočný časový priestor. Mali tiež možnosť odpovedať na otázky členov prezídia. 
 

Dôležité zistenia: 
1/ Konferencia OZ CHPH Topoľčany nebola zvolaná na základe prezenčného zasadnutia výboru OZ, iba na 
základe telefonických rozhovorov, ktoré sa nedajú overiť. V tom čase sa mohlo konať riadne prezenčné 
zasadnutie výboru OZ. V tom čase neplatili žiadne protipandemické opatrenia. Iba pre ilustráciu o dva dni 
po zvolaní konferencie sa na preteku OZ CHPH Topoľčany zúčastnilo 31 členov OZ. 
Informácia je nejasná a úlohy pre ZO nie sú presne určene. ZO CHPH bol na splnenie úlohy poskytnutý 
pomerne krátky časový priestor – 10 dní. Naopak na spracovanie uznesení z VČS ZO ostalo 33 dní.   
2/ Program a priebeh konferencie 
A/ 17. 09. 2021 – je požiadavka, aby ZO CHPH navrhli body na konferenciu. 
B/ 23. 10. 2021 – v pozvánke na konferenciu nie je uvedený program konferencie.  
C/ 30. 10. 2021 – v zápisnici nie je uvedené, aký program nebol schválený, resp. aký bol schválený. 
3/ Nebol stanovený exaktný kľúč pre ZO CHPH na voľbu delegátov na konferenciu OZ. 
A/ V zápise z konferencie OZ sa často používa napríklad: 4 ZO  za, Bolo to vysvetlené, že delegáti 
konferencie majú mandát členov ZO, jeden delegát má váhu 14 hlasov, druhý 10 hlasov. Pri sčítavaní hlasov 
sa to neobjavilo. 
B/ Pri stanovení termínu konferencie (23. 10. 2021) je stanovené (požiadavka), kto sa môže zúčastniť 
konferencie OZ ako i možnosť zmeniť delegáta. Nie je stanovený spôsob zmeny delegáta, na základe čoho.  
C/ Podľa zápisu z konferencie sa dá zistiť, že sa jej zúčastnilo 14 ľudí. Vôbec nie je zreteľné kto je za koho na 
konferencii, nie je jasné kto je delegát, kto skrutátor (hoci tam nemali byť), kto za výbor OZ a kto za KK OZ.   
D/ Vôbec nie je zreteľné (ani zo sťažnosti ani zo zápisnice konferencie), akú požiadavku delegát ZO CHPH 
Čereňany predložil na rozšírenie programu. Zo zápisov i z vyjadrení zrejme išlo iba o rozšírenie kandidátky 
a nie o doplnenie programu. Nie je jasné spracovanie kandidátky (tajomník), uzatvorenie kandidátky    
možnosti doplnenia.  
E/ Voľby, vzhľadom k tomu, že v zápisnici konferencie nie je zreteľné kto sú delegáti, nedá sa posúdiť či 
voľby prebehli podľa volebného poriadku. Zrejme nebolo všetko podľa platných dokumentov Zväzu, ak do 
orgánov OZ CHPH Topoľčany bol zvolený občan, ktorý nie je členom SZ CHPH a na konferencii sa 
nezúčastnil. 
 
4/ Aj napriek tomu, že nie všetky usmernenia výboru OZ CHPH Topoľčany sú presné, povinnosťou 
funkcionárov ZO CHPH Čereňany je ich dodržať, splniť  (termín)a až potom podávať námietky. Rovnako nie 
je na mieste, podávať návrhy a požiadavky, ktoré nemajú oporu v základných dokumentoch Zväzu 
(predkonferenčné stretnutia). 



 
Po vypočutí si zástupcov OZ CHPH Topoľčany, zástupcu ZO CHPH Čereňany a rozprave členov prezídia sa 
pristúpilo k hlasovaniu: 
Kto je za zrušenie konferencie OZ CHPH Topoľčany, konanej dňa 30. 10. 2021, za nedodržanie dokumentov 
SZ CHPH:  
Sedem pripojených členov Prezídia SZ CHPH hlasovalo za zrušenie konferencie OZ CHPH Topoľčany konanej 
dňa 30. 10. 2021. Jednomyseľné rozhodnutie. 
 

K bodu 3: Rôzne. 
1/ Prezídium sa zaoberalo požiadavkou OZ CHPH Kysucké Nové Mesto na otvorenie pretekových výsledkov 
za rok 2021 a následnou opravou čísla holuba ich člena p. Štefana Kocisa. Všetci členovia prezídia sa zhodli 
na tom, že je to elementárna chyba chovateľa. Chovateľ si má v stanovenom termíne pretekové výsledky 
skontrolovať ,chyba sa má nahlásiť výpočtárovi a výpočtár výsledkov opäť v stanovenom termíne má chybu 
odstrániť. Chyba je na strane chovateľa a pravdepodobne aj výcvikára OZ CHPH, že chovateľov v tomto 
smere neusmerňoval.  
Napriek tomu prezídium rozhodlo, že oprava vo výsledkoch bude umožnená, nakoľko, tak sa postupovalo aj 
v predchádzajúcich prípadoch. Na druhej strane, ak od tohto zasadnutia dôjde k požiadavke na otvorenie 
a opravu výsledkov po stanovenom termíne, budeme trvať na tom, aby výbor OZ CHPH chovateľa za 
nedodržanie termínov disciplinárne napomenul. Záznam o disciplinárnom napomenutí bude zaslaný na 
sekretariát Zväzu. 
2/ Prezídium schválilo opravu, ktorú vykonal v pretekových výsledkoch Miroslava Krajčího predseda 
športovej komisie Mgr. Blahovský. Výsledky jeho holubov z Gothy 24. 7. 2021 boli započítané ako 
z Grünbergu. Postrehnúť takú chybu bolo povinnosťou predovšetkým chovateľa a výcvikára OZ CHPH. Je 
paradoxné, že štatutári OZ CHPH deklarovali výsledky ako správne a bezchybné. 
Konštatujeme ako v predchádzajúcom bode, že za správnosť výsledkov na webovej stránke je zodpovedný 
chovateľ a výcvikár OZ CHPH. Nesprávne výsledky a nedodržanie termínov na odstránenie chýb vo 
výsledkoch sa budú v nasledujúcich prípadoch riešiť disciplinárnym napomenutím. 
  

9. Uznesenia a záver. 
Prijaté uznesenia boli jednomyseľne. 
Prezident zúčastneným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil. 
                   

UZNESENIA  Z ON-LINE  ZASADNUTIA  PREZÍDIA SZ CHPH 9. 12. 2021 
 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
1. Program zasadnutia. 
2. Zapisovateľa – Pavol Javorček (Dudzik), overovateľov zápisnice – Ing. Jaroslav Seliga a Ľubomír 

Valíček.  
3. Opravu výsledkov Miroslava Krajčiho, ktorú vykonal Mgr. Blahovsky  
4. Otvorenie pretekových výsledkov OZ CHPH Kysucké Nové Mesto a opravu čísla holuba Štefana 

Kocisa 
  
II. Prezídium SZ CHPH ruší:  
1. Za nedodržanie platných dokumentov SZ CHPH ruší výsledky konferencie OZ CHPH Topoľčany, ktorá  
              sa konala 30. 10. 2021.  
 

III. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
1.         Výboru OZ CHPH Topoľčany zorganizovať konferenciu OZ CHPH za dodržania všetkých platných    
             dokumentov SZ CHPH. Začať od prípravy konferencie, stanovenie harmonogramu, určenie   
             jednoznačného kľúča delegátov, programu a prípravy kandidátky do orgánov OZ.  
             Termín: 31. 03. 2022                                                              Zodpovedný: predseda OZ CHPH Topoľčany 
 
 
 



 
2.         Na konferencii mať k nahliadnutiu v písomnej podobe nové  zápisnice z VČS ZO CHPH. Termín   
            konferencie oznámiť 14 dní pred konaním na sekretariát SZ CHPH, aby na konferenciu mohol byť   
            delegovaný zástupca Prezídia SZ CHPH. 
            Termín: 31. 03. 2022                                                          Zodpovedný: predseda OZ CHPH Topoľčany 
 
                                                                          
Zapísal: Daniel Dudzik 
 
Správnosť zápisu overil:  Ing. Jaroslav Seliga:  .......................................... 
    Ľubomír Valíček:          .......................................... 
 
 
9. decembra 2021      ..........................................                                     
                                                                                                      RNDr. Daniel Dudzik 
                              prezident SZ CHPH 


