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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 SZ CHPH 
konaného dňa 23. novembra 2013 

 
Prítomní:  Prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH  
                        Predseda ÚKK – Sudor Vladimír a členovia ÚKK 
                        Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania 
 
Program rokovania: 
   1. Otvorenie, 

2. Schválenie orgánov VZ SZ CHPH a potvrdenie novo delegovaných 
    členov VZ SZ CHPH 
3. Správa prezidenta SZ CHPH o plnení úloh stanovených uzneseniami 
    IX. Zjazdu SZ CHPH a činnosti prezídia od konania zjazdu 
4. Záverečné vyúčtovanie 33. olympiády konanej v Nitre – Ing. Mojzeš 
5. Schválenie výšky členského príspevku pre rok 2014 
6. Diskusia 
7. Voľba disciplinárneho senátu SZ CHPH 
8. Voľba a potvrdenie členov odborných komisií   
9. Prerokovanie žiadosti o vznik nového OZ CHPH 
10. Prezentácia nových programov na spracovanie výsledkov 
11. Doplnenia Pretekového poriadku SZ CHPH 
12. Posúdenie funkčnosti EKS (materiál v prílohe) 
13. Uznesenia a záver 
 
 
 

Priebeh rokovania: 
 
K bodu 1:   

Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia 
prezident SZ CHPH RNDr. Dudzik Daniel. 
K bodu 2:    
Jednomyseľne boli schválené orgány VZ SZCHPH: 
-   Zapisovatelia z rokovania a spracovatelia zápisnice: Pavol Javorček a Peter Záhorský.    
-    Overovatelia zápisnice: Fiala Tomáš a Luhový Miroslav 
-    Návrhová komisia: Fiala Tomáš, Vidhold Miroslav, Peter Vavrek 
 
Potvrdení boli noví členovia VZ SZ CHPH: 
      1. Rešutík Peter  OZ CHPH Detva 
   2. Vincze Géza               OZ CHPH Gemer 
   3. Andráš Jozef  OZ CHPH Kežmarok 
   4. Grék Peter   OZ CHPH Kežmarok  
   5. Revay Pavol  OZ CHPH Pezinok 

6. Poništiak Jakub  OZ CHPH Topoľčany 



7. Valíček Ľubomír                OZ CHPH Žilina 
8. Róbert Kopáč  OZ CHPH Michalovce 
 

Potvrdení boli pre jednorazové zastupovanie členovia VZ SZ CHPH: 
9. Kako Viktor  OZ CHPH Trenčín 
10. Mojzeš Jaroslav  OZ CHPH Sabinov 
11. Kasan Dušan  OZ CHPH Levice 
12. Gornaľ Tibor  OZ CHPH Bardejov 
13. Čmarada Rudolf  OZ CHPH Trnava 
 

Návrhová komisia konštatovala, že prítomných na zasadnutí je 42 delegátov, 3 
delegáti sú ospravedlnení a jeden delegát je neprítomný, takže je VZ uznášania schopné.  
Okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zasadnutia zúčastnili s hlasom poradným všetci 
piati členovia ÚKK SZ CHPH, jeden člen prezídia a sekretár zväzu.  
 
K bodu 3:   

Správu o plnení úloh stanovených uzneseniami IX. Zjazdu SZ CHPH a činnosti 
prezídia od konania zjazdu predniesol prezident SZ CHPH. Obšírne sa dotkol mnohých tém.  
Podal krátke vyhodnotenie činnosti prezídia. Od zjazdu sa uskutočnili štyri zasadnutia 
prezídia, pričom zároveň zhodnotil dochádzku jednotlivých členov. 
Rozobral podnety a návrhy delegátov IX. Zjazdu. Zaoberal sa jednotlivými podnetmi s 
ktorými na IX.  zjazde vystúpili, pán Petruš z OZ Michalovce - podal návrh na konanie 
Národného preteku z vypúšťacieho miesta Schwerin. Pán Šiška z OZ Bratislava navrhol 
zaoberať sa dôslednejšie problematikou mládeže, vstup SZ CHPH do SOV a delegovaním 
kvalifikovaných členov do VZ, ktorí by pracovali v odborných komisiách. Prezident vysvetlil, 
že na základe požiadavky p. Petruša podáva návrh na zorganizovanie NP v poslednom 
júlovom víkende z vypúšťacieho miesta Schwerin, alebo z tohto smeru. Novovytvorená 
komisia pre prácu s mládežou podá  informáciu o svojich zámeroch na najbližšom zasadnutí 
VZ SZ CHPH. Zaoberal sa migráciou členov, poukázal na to, že tento vleklý problém riešia 
Stanovy SZ CHPH § 8. O povolení resp. nepovolení prestupov členov rozhodujú štatutári ZO 
a OZ CHPH. Prejavil presvedčenie, že jednotlivé OZ CHPH delegovali do VZ SZ CHPH 
svoje najlepšie funkcionárske kádre. V rozprave taktiež informoval, že prebehlo predbežné 
rokovanie so Slovenským olympijským výborom s cieľom presondovať možnosti zastrešenia 
SZ CHPH do SOV. Tieto možnosti sa prerokujú opäť na jar, podľa získaných vyjadrení však 
veľké nádeje nemáme. Pán Tisoň z OZ Liptovský Mikuláš navrhol posunutie pretekovej 
sezóny – čo sa uskutočnilo priamo na zasadnutí IX. zjazdu.  
Jednou z úloh prezídia vyplývajúcej zo zjazdu bolo venovať sa kontrolnej činnosti. Na prvom 
zasadnutí novozvoleného prezídia sa rozhodlo, že členovia prezídia uskutočnia minimálne dve 
kontroly mimo vlastného OZ. 
Ďalej informoval o vykonaných kontrolách pretekovej dokumentácie. Na kontrolu pretekovej 
dokumentácie bolo vybraných a vylosovaných  9 OZ CHPH – OZ Sereď, OZ Liptovský 
Mikuláš, OZ Nitra, OZ Gemer, OZ Šurany, OZ Levice, OZ Dlhé Pole, OZ Kysucké Nové 
Mesto a OZ Poprad. Posledne menovaná OZ nepredložila dokumentáciu ku kontrole. Cieľom 
kontroly bolo zistiť stav predpretekovej a pretekovej dokumentácie a jej usporiadanie. Na 
základe zisteného stavu prijať opatrenia, ktoré by všeobecne prispeli k dodržiavaniu 
pretekového poriadku v nasledujúcich sezónach. Vo svojej správe poukázal aj na chyby 
a nedostatky zistené pri kontrolách v OZ CHPH a v pretekovej dokumentácie. Kvôli 
neusporiadanej dokumentácii a vážnejším chybám boli po čiastočnom odstránení  nedostatkov 
vykonané následné kontroly v  OZ CHPH Sereď a Liptovský Mikuláš. V  OZ Sereď vyradili 
ZO CHPH ktoré pre nedodržanie pretekového poriadku nemohli byť zaradené do výsledkov 



a vydali prepracované pretekové výsledky. OZ CHPH Liptovský Mikuláš usporiadalo 
pretekovú dokumentáciu. Pre neúplnosť dokumentácie sa im pretekové výsledky za rok 2013 
uznali pre použitie na  CV 2014, ale holuby z tejto OZ nesmú Slovensko reprezentovať na 
Stredoeurópskej výstave v Brne.  
Výsledky OZ CHPH Poprad dosiahnuté v roku 2013 sú neplatné pre všetky súťaže a výstavy 
konané v rokoch 2013, 2014 a CV 2015. 
Ďalej sa vykonala kontrola pretekovej dokumentácie ZO Rosinky z OZ Žilina, kde sa 
konštatovalo, že dokumentácia je vynikajúco spracovaná a nepotvrdil sa podnet na základe, 
ktorého bola kontrola vykonaná. Vysoko vyzdvihol aj pretekovú dokumentáciu chovateľov 
umiestnených na prvých troch miestach v každej kategórii MS 2013. Skonštatoval, že 
dokumentácia najúspešnejších chovateľov je v podstate bez chýb a nedostatkov. 
Na základe vykonaných kontrol navrhol:  
Pripraviť a zrealizovať dvojdňové preškolenie výcvikárov OZ aj s vykonaním záverečného 
preskúšania a vydaním príslušného certifikátu. 
Pripomenul potrebu novelizácie vnútro-zväzových noriem – dopracovať pretekový poriadok, 
predovšetkým jeho druhú čas o používaní EKS. Navrhuje pre školenie výcvikárov pripraviť  
vzorové výstupy z EKS. Taktiež je potrebné doplniť organizačný poriadok, pripraviť 
 legislatívu pre vykonávanie antidopingových kontrol a ich realizáciu v sezóne 2014, čím je 
podmienená  naša účasťou na nasledujúcej  Olympiáde v Budapešti. Navrhuje aby tieto 
materiály boli predložené na jarnom zasadnutí VZ. Navrhuje tiež vypracovať termínovník 
úloh pre nasledujúcu pretekovú sezónu. 
Ďalej sa zaoberal uznesením zjazdu bod b, odsek 2, vysvetlil, že v najkratšom čase bude 
musieť predložiť ekonomické podmienky vydávania spravodaja a spôsob získavania 
odberateľov v nasledujúcich rokoch. 
K bodu b, odsek tri povedal, že vyhodnocovať súťaže sa budú podobne ako 
v predchádzajúcich rokoch. 
Vo svojom vystúpení sa venoval  aj záležitosti odkúpenia objektu v Kežmarku a finančným 
pravidlám na riešenie vzťahov členov k organizačným zložkám.  
 
K bodu 4:   

Informáciu o konečnom vyúčtovaní olympiády predniesol VZ Ing. Mojzeš Jaroslav. 
Členov VZ informoval o kontrole záverečného vyúčtovania 33. olympiády, ktorú vykonala 
ekonomická  komisia na základe uznesenia IX. zjazdu SZ CHPH odstavec 2. bod 8. Správa 
bola vypracovaná na základe predložených dokladov. Skonštatoval, že boli prekontrolované 
všetky vydaje a príjmy na základe predložených dokladov a účtov. Ekonomická komisia 
hodnotí všetky výdavky ako oprávnené a konštatuje, že prostriedky boli účelne používané. 
Rozdiely oproti podkladom predloženým na zjazde a konečnými boli zistené z dôvodu dotácie 
ktorú SZ CHPH dostalo z Ministerstva pôdohospodárstva SR a usporiadaní výdajových 
položiek do jednotlivých kapitol. Celkové vyúčtovanie je vysoko pozitívne a prostriedky 
ktoré sa nevyčerpali na organizáciu olympiády – z organizovania CV prezídiom SZ CHPH, 
z olympijského príplatku na krúžky budú prevedené z olympijského účtu na bežný účet SZ 
CHPH. Členom  VZ rozdal súpis konečného vyúčtovania olympiády.  

 
K bodu 5:   

Návrh prezídia na zvýšenie členského príspevku pre rok 2014 podal p. Mojzeš 
Jaroslav. 

Vyzval p. Tibora Gornaľa, aby členov VZ informoval, čo bolo ústrednou myšlienkou 
 návrhu na zvýšenie členského príspevku. Menovaný prítomných informoval o snahe väčšej 



osvety a informovanosti širokej členskej základne a ďalších aspektoch, ktoré viedli k 
predmetnému návrhu. Následne p. Mojzeš predniesol návrh prezídia tak ako bol schválený na 
zasadaní prezídia dňa  19.11.2013. 

V diskusii boli prednesené viaceré návrhy členského príspevku na rok 2014 a nakoniec 
sa hlasovalo za návrh 4 eurá (ako bolo doposiaľ) s tým, že každý člen opäť dostane zápisník 
chovateľa na rok 2014. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 32 / 4 / 6 - schválené 
 
K bodu 6: Diskusia 
 

Navrhlo a v zapätí schválilo sa organizovať NP Wiesmar (v Schwerine nemožno 
vypúšťať holuby kvôli ochrane prírody) v termíne posledného júlového víkendu s tým, že 
označenie národný pretek bude niesť iba v tom prípade, že sa preteku zúčastní najmenej desať 
OZ CHPH. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 34 / 4 / 4 – schválené 
 

Šiška Vladimír – opomenul prácu s mládežou, navrhuje kompetencie presunúť na 
nižšie organizačné zložky. 

Vidhold Miroslav  – navrhol zrušenie OZ CHPH s malými počtami aktívnych 
chovateľov a navrhuje zintenzívniť kontrolu zaslaných evidencií OZ CHPH členmi ÚKK SZ 
CHPH. 

Kasan Dušan – podal návrh na zrušenie OZ CHPH Poprad a navrhol, aby kontrolnú 
činnosť vo väčšej intenzite vykonávali funkcionári  ZO a OZ CHPH. Oboznámil plénum, že 
na sekretariát SZ CHPH začalo prichádzať viacero anonymných podnetov, u ktorých napriek 
uvedenej spiatočnej adrese sa nedá zistiť skutočný autor. Sú odosielané pod iným menom.  

Beláková Maria – vysvetlila svoj postoj k anonymným listom. 
Vernarský Vladimír  – ozrejmil situáciu v OZ CHPH Poprad a požiadal 

o prehodnotenie rozhodnutia prezídia zo dňa 18.-19.10.2013, v Uzneseniach v bode I. odseku 
9.b. 

 
K bodu 7: 

Voľba disciplinárneho senátu SZ CHPH – návrh: predseda JUDr. Vačok Peter, 
členovia: Beláková Mária, Ing. Filarský Peter, Ing. Moravčík Jozef, Rešutík Peter. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 40 / 2 / 0 - schválené 
 
K bodu 8: 
          Voľba členov odborných komisií: 
 
Organizačná rada: predseda Kasan Dušan 
členovia – Ing. Filarský Peter, Šiška Vladimír 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti     40 / 2 / 0 - schválené 
 
Ekonomická komisia: predseda Ing. Mojzeš Jaroslav 
členovia – Ing. Jendrichovský Peter, Ing. Kurek Juraj, Ing. Moravčík Luboš 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti     40 / 2 / 0 – schválené 
 
Komisia pre propagáciu, kultúru a prácu s mládežou: predseda Ing. Krajčík Daniel, PhD. 
členovia – Poništiak Jakub, Mgr. Blahovský Milan, Ing. Mokrý Ján 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti     40 / 2 / 0 – schválené 
 



Preteková komisia: predseda Ing. Seliga Jaroslav 
členovia – Ing. Vidhold Miroslav, Záhorský Peter, Ing. Grék Peter, Ing. Brzý Jozef 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti     36 / 4 / 2 – schválené 
 
Komisia pre výpočet, výpočtové programy a EKS: predseda Drgáň Ľubomír 
členovia – Ing. Konečný Dušan, Gajdoš Marek, Sivák Jozef, Zeleňák Štefan 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti     41 / 1 / 0 – schválené 
 
Komisia pre štandard: predseda Valíček Ľubomír 
členovia – Ing. Krajčík Daniel, Phd., Šimurka Alojz 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti     41 / 1 / 0 – schválené 
 
Veterinárna komisia: predseda MVDr. Tibor Gornaľ 
členovia – Dr. Dubaj Marián, MVDr. Struhár Miloslav 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti     41 / 1 / 0 – schválené 
 
K bodu 9: 
Prerokovanie žiadosti o vznik nového OZ CHPH predniesol Kasan Dušan.  
Konštatoval, že prípravný výbor dodal všetky potrebné doklady potrebné pre vznik OZ a tým 
boli splnené podmienky pre vznik nového OZ CHPH Ružomberok. 
 
Následne sa hlasovalo za vznik OZ CHPH Ružomberok: 
- hlasovanie: za/zdržal sa/proti – 33 / 6 / 3 - schválené 
 
 
K bodu 10: 
Prezentácia nových programov na spracovanie výsledkov.  Postupne odprezentovali svoje 
výpočtové programy Ing. Dušan Konečný a Marek Gajdoš. Členovia VZ, im kládli otázky na 
základe ktorých zisťovali ako jednotlivé programy pracujú a ktorý by bolo výhodnejšie 
používať na spracovanie výsledkov. 

Pán Lendel navrhol prijať rozhodnutie, aby komisia pre výpočtové programy a EKS 
posúdila obidva výpočtové programy na spracovanie pretekových výsledkov. Vydala odborné 
stanovisko a pripravila odporúčanie výberu programu pre prezídium SZ CHPH. 
 
K bodu 11: 

Prezident SZ CHPH navrhol doplnenie  Pretekového poriadku SZ CHPH – Hlava VII., 
odsek 2. Navrhoval vložiť za existujúci text vetu: Maximálny prípustný rozchod hodín je ...... 
minút za 24 hodín chodu hodín alebo jeho alikvotná časť. Po krátkej rozprave sa rozhodlo 
neupravovať túto časť pretekového poriadku, nakoľko by to mohlo v niektorých prípadoch 
chovateľom, ktorí používajú EKS ublížiť. Prezident preto nedal o návrhu hlasovať.  
 
K bodu 12: 
Posúdenie funkčnosti EKS, resp. zistenie postoja pléna VZ k rozhodnutiu prezídia SZCHPH 
v záležitosti uznania resp. neuznania výsledku preteku ak k EKS boli pripojené satelitné 
hodiny zaznamenávajúce Grinvičský čas. K nastolenej otázke sa rozvinula rozsiahlejšia 
diskusia. Zvažovalo sa tiež či tento problém na rokovanie VZ patrí a tiež sa skonštatovalo, že 
2. časť pretekového poriadku o používaní EKS nerieši všetky otázky a problémy, ktoré sa 
vyskytujú pri používaní EKS. O tom ako v takom prípade postupovať sa hlasovalo s tým, že 
výsledok má iba odporúčací charakter.  
Hlasovalo sa o tom či uznávať preteky ak pri spúšťaní nebol EKS pripojený na zdroj SEČ. 



- hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 12 / 12 / 11 (zostávajúci členovia VZ sa hlasovania 
nezúčastnili)  
 
    V tejto súvislosti sa prerokoval aj problém, či uznať chovateľovi pretek ak dolet holubov 
bol systémom EKS pre skorodované batérie zaznamenaný na doletovom protokole ešte pred 
štartom holubov. Po pripočítaní rozchodu hodín, ktorý bol spôsobený nefunkčnou batériou 
k mínusovým hodnotám celkovej doby letu však nadobudol reálnu podobu.  
Hlasovanie malo iba odporúčací charakter,  hlasovalo sa o neuznaní preteku ak dolet holubov 
bol v doletovom liste zaznamenaný pred štartom holubov. 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 24 / 9 / 1 (zostávajúci členovia VZ sa hlasovania 
nezúčastnili)  
 
 
K bodu 13:  
Prijatie uznesenia a záver 
 

Návrh uznesení z rokovania VZ SZ CHPH predložila návrhová komisia. 
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti     42 / 0 / 0 – schválené 
 

Prezident SZ CHPH poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK a členom 
Prezídia za účasť na zasadnutí VZ.  
 
 
V Nitre, dňa 23. novembra 2013                                   Zapísal: Javorček Pavol 
                                                                                                     Záhorský Peter 
 
Správnosť zápisu overili: 
                                          Fiala Tomáš              ........................................... 
 
                                          Luhový Miroslav      ........................................... 
 
 
                                                                                 ............................................ 
                                                                                      RNDr. Dudzik Daniel         
                                                                                        Prezident SZ CHPH 
 

 
 

 

 

 

 

 



UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
SZ CHPH 

konaného dňa 23. novembra 2013 
 

I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje: 

1. Program rokovania - bez pripomienok 
2. Zapisovateľov z rokovania:  Ing. Javorček Pavol a Peter Záhorský  
3. Overovateľov zápisnice:  Fiala Tomáš a Luhový Miroslav  
4. Návrhovú komisiu v zložení: Fiala Tomáš, Ing. Vidhold Miroslav, Vavrek Peter  
5.    Členský príspevok na rok 2014 vo výške 4 eur. Vo výške členského je započítaný   
       zápisník chovateľa.       
7.   Zloženie odborných komisií                                  

       Organizačná rada – predseda Kasan Dušan  
Členovia: Ing. Filarský Peter, Šiška Vladimír  
Ekonomická komisia – predseda Ing. Jaroslav Mojzeš 
Členovia: Ing. Jendrichovský Peter, Ing. Kurek Juraj, Ing. Moravčík Luboš 
Komisia pre propagáciu, kultúru a prácu s mládežou – predseda Ing. Krajčík 
Daniel, PhD. 
Členovia: Poništiak Jakub, Mgr. Blahovský Milan, Ing. Mokrý  Ján  
Preteková komisia – predseda Ing. Seliga Jaroslav  
Členovia: Ing. Vidhold Miroslav, Záhorský Peter, Ing. Grék Peter, Ing. Brzý Jozef 
Komisia pre výpočet, výpočtové programy a EKS – predseda Drgáň Ľubomír  
Členovia:  Ing. Konečný Dušan, Gajdoš Marek, Sivák Jozef, Zelenák Štefan  
Komisia pre štandard – predseda Valíček Ľubomír  
Členovia: Ing. Kraj čík Daniel, PhD., Šimurka Alojz  
Veterinárna komisia – predseda MVDr. Goraľ Tibor  
Členovia: Dr. Dubaj Marián, MVDr. Struhár Miloslav 
 

 
8. Podľa § 12, odsek 18 po splnení ustanovení § 17, odsek 2 Stanov SZ CHPH schvaľuje 
vznik OZ CHPH   Ružomberok s účinnosťou od 1. Januára 2014.  
9. Národný pretek Wiesmar usporiadaný posledný júlový víkend za predpokladu, že sa ho 
zúčastní aspoň desať OZ CHPH. 
     

 
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH volí: 

1.    V zmysle § 12, odst. 17 Stanov SZ CHPH volí disciplinárny senát SZ CHPH v zložení:     

       Predseda : JUDr. Peter Vačok  

Členovia: Beláková Mária, Ing. Filarský Peter, Ing. Moravčík Jozef, Rešutík Peter  

 



III. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie: 

1.     Správu prezidenta o plnení úloh stanovených uzneseniami IX. zjazdu SZ CHPH 
a činnosti prezídia od konania zjazdu.            
2.     Záverečné vyúčtovanie 33. olympiády konanej v Nitre. 
3.     Informáciu o príprave Zväzových vyznamenaní pre aktívnych členov SZ CHPH. 

                                                        
IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje: 

 1.   V zmysle §12 Stanov  SZ CHPH potvrdzuje novo - delegovaných členov VZ SZ CHPH 
a členov poverených na jedno zasadnutie: 
        

OZ CHPH Detva:              Peter Rešutík 
 OZ CHPH Gemer:             Géza Vincze  

OZ CHPH Kežmarok:       Jozef Andráš 
 OZ CHPH Kežmarok:       Ing. Peter Grék 

OZ CHPH Pezinok:          Revay Pavol 
 OZ CHPH Topoľčany:      Jakub Poništiak  
            OZ CHPH Žilina:                Ľubomír Valiček 

OZ CHPH Michalovce:  Róbert Kopáč 
            OZ CHPH  Trenčín:           Viktor Kako      - zastupovanie 
 OZ CHPH  Sabinov:          Ing. Jaroslav Mojzeš  - zastupovanie 
 OZ CHPH Levice:  Dušan Kasan      - zastupovanie 
 OZ CHPH Bardejov:  MVDr. Tibor Gornaľ - zastupovanie 
 OZ CHPH Trnava:  Rudolf Čmarada   - zastupovanie 

 V. Valné zhromaždenie ruší 

    Podľa § 17, odsek 7 Stanov SZ CHPH ruší  OZ CHPH Poprad k 31. 12 2013. 

VI. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá: 

1. Výboru OZ CHPH Poprad zvolať mimoriadnu konferenciu OZ CHPH, nakoľko nespĺňajú  
   podmienky pre trvanie činnosti OZ CHPH podľa § 17, odsek 2 Stanov SZ CHPH. 
                    Termín: 15. 12 2013                               Zodpovedný: predseda OZ CHPH Poprad 

   Do 31. 12. 2013 podať  prezídiu správu o konaní konferencie o začlenení členov do iných 
OZ CHPH. 

                   Termín: v texte                                       Zodpovedný: predseda OZ CHPH Poprad               

2.   Prezidentovi SZ CHPH spracovať zásady, postup a vzory vedenia  pretekovej 
dokumentácie, v súlade so Stanovami SZ CHPH a pretekovým poriadkom Zväzu. 

 Termín: 15. 02. 2014         Zodpovedný:  v texte 

3.   Vypracovať termínovník všetkých úloh, pokynov, obežníkov potrebných pre 
zabezpečenie bezproblémového zabezpečenia pretekovej sezóny.  



 Termín: 15. 02. 2014        Zodp.: Dušan Kasan, viceprezident SZ CHPH  

4.  Pripraviť vzory priraďovacích, nasadzovacích a doletových kontrolných listov všetkých 
EKS systémov používaných členmi SZ CHPH. 

Termín: 15. 02. 2014  Zodp.: Ľubomír Drgáň a komisia výpočet, výpočtový 
programy a EKS 

5. Organizačne pripraviť dvojdňové školenie výcvikárov OZ CHPH v termíne 22. február – 8. 
marec 2014, podľa možnosti zabezpečiť ubytovanie a stravovanie. 

            Termín: v texte                     Zodp.: Ing. J. Seliga, Ľubomír Valíček 

6. Odprezentovať materiály pripravené podľa uznesení v bode 1,2 a 3 na školení výcvikárov 
OZ CHPH. Detailne oboznámiť výcvikárov s pretekovým poriadkom SZ CHPH. 

          Termín: podľa termínu školenia  Zodp.: pp. Dudzik, Kasan, Drgáň, Seliga 

7. Pripraviť test preskúšania výcvikárov z ovládania pretekového poriadku SZ CHPH 
a vedenia pretekovej dokumentácie. Po jeho úspešnom absolvovaní vydať úspešným 
výcvikárom certifikát o jeho absolvovaní. 

          Termín: podľa termínu školenia  Zodp.: pp. Krajčík, Kasan, Dudzik, Seliga 

 8. Organizačne podľa platnej legislatívy pripraviť vykonanie minimálne piatich 
antidopingových kontrol v pretekovej sezóne 2014. O stave pripravenosti podať informáciu 
VZ na jarnom zasadnutí. 

         Termín: v texte                         Zodp.: MVDr. Tibor Gornaľ a vet. komisia 

 9.  Organizačne zabezpečiť činnosť testovacej stanice SZ CHPH v Nitre v roku 2014. 

           Termín: apríl – október 2014   Zodp.: Prezídium SZ CHPH 

10. Pre potreby testovacej stanice a Zväzu na základe výberového konania kúpiť pre potreby 
SZ CHPH prepravný vozík o kapacite 700 až 1000 holubov. 

          Termín: jún 2014         Zodp.: Ing. Jaroslav Mojzeš a ekonomická   
                                                                                         komisia + prezident Zväzu 
11. Prijať opatrenia, aby sa v diskusií na webovej stránke SZ CHPH neriešili personálne 
otázky, podnety a sťažnosti. Usmerniť členov Zväzu, aby postupovali v týchto prípadoch 
podľa platnej  legislatívy Zväzu. 

          Termín: 15. 12. 2013                 Zodp.: prezídium SZ CHPH 

12. Po prijatí kolektívnych uznesení v  orgánoch Zväzu sa ukladá všetkým funkcionárom 
rešpektovať § 9 Stanov SZ CHPH. 
 

    Termín: stály                         Zodp.: Členovia VZ, Prezídia, výborov OZ a ZO CHPH 



13. Ukladá citlivo posudzovať anonymné sťažnosti a podnety, podľa možnosti ich riešiť po 
preverení údajov. 

          Termín: stály          Zodp.: štatutári všetkých zložiek SZ CH 

14. Delegovať zástupcu prezídia na ustanovujúcu konferenciu OZ CHPH Ružomberok 

         Termín: podľa termínu konferencie              Zodp.: prezident SZ CHPH 

15. Pripraviť ekonomické podmienky, zmluvy na vydávanie informačného spravodaja 
v nasledujúcich troch  rokoch a spôsob získavania odberateľov informačného spravodaja. 

         Termín: 15. 12. 2013        Zodp.: prezídium SZ CHPH a ekonomická komisia SZ CHPH 

16. Dať vyhotoviť a  na jarnom zasadnutí VZ SZ CHPH predložiť grafický návrh znaku SZ 
CHPH, medailí a diplomov na oceňovanie aktívnych členov  

         Termín: 15. 02. 2014                 Zodp.: prezident SZ CHPH  a Komisia pre propagáciu,      
                                                                                       kultúru a prácu s mládežou  
17. Členom prezídia SZ CHPH, ktorí v priebehu kalendárneho roka nesplnili dve uznesenia 
podať každoročne na jarnom zasadnutí VZ SZ CHPH písomné zdôvodnenie nesplnenia úloh 
vyplývajúcich z uznesení. 
 
           Termín: v texte                    Zodp.: v texte 
 
V Nitre, dňa 23. novembra 2013                                    Zapísal: Javorček Pavol  
               Záhorský Peter 
 

Správnosť zápisu overili: 

Tomáš Fiala                       ....................................................... 

                          Miroslav Luhový               ....................................................... 

 

 

                                                                                 ............................................ 
                                                                                      RNDr. Dudzik Daniel         
                                                                                        Prezident SZ CHPH 
 
 

 

 


