
Zápisnica z  X. zjazdu SZ CHPH 
konaného dňa 25. marca 2017 v Nitre 

 
Prítomní: -     delegáti X. zjazdu 

- členovia Ústrednej kontrolnej komisie 
- sekretár SZ CHPH 

podľa  prezenčnej  listiny z X. zjazdu SZ CHPH 
 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Voľba pracovného predsedníctva 
3. Schválenie programu zjazdu, volebného a rokovacieho poriadku 
4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
5. Správa o činnosti SZ CHPH od IX. zjazdu 
6. Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH 
7. Správa mandátovej komisie  
8. Ročná účtovná uzávierka 
9. Rozpočet na rok 2017 
10. Diskusia 
11. Voľba orgánov SZ CHPH 
12. Potvrdenie delegátov VZ SZ CHPH 
13. Hlavné úlohy SZCHPH na obdobie rokov 2017-2020 
14. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia  
15. Záver 

    
K bodu 1 
Zjazd otvoril, privítal delegátov a ostatných účastníkov zjazdu prezident SZ CHPH  RNDr. 
Daniel Dudzik. Minútou ticha si účastníci rokovania minutou ticha uctili chovateľov, ktorí 
opustili naše rady v priebehu štyroch rokov.  
 
K bodu 2 
Prezident SZ CHPH predniesol návrh na zloženie pracovného predsedníctva zjazdu. Navrhol, 
aby pracovne predsedníctvo bolo päťčlenné. Do predsedníctva zjazdu navrhol: Dušana Kasana, 
RNDr. Daniela Dudzika, Vladimíra Sudora a MVDr. Tibora Gornaľa.  
Predsedníctvo bolo plénom jednomyseľne schválené. Následne Prezident SZ CHPH poveril 
vedením rokovania zjazdu pána Dušana Kasana. 

 
K bodu 3  

a) Bol schválený program X. Zjazdu podľa zaslaného programu v pozvánke. 
b) Schválenie volebného poriadku:  

K predloženému volebnému poriadku bolo vznesených niekoľko pripomienok, kde 
hlavný argument znel, že je v rozpore so súčasne platným volebných poriadkom (prijatý 
VZ 19.3.2016). Nakoniec bol schválený v takej podobe v akej ho delegáti obdržali 
v zjazdovej dokumentácii. 

c) Rovnako bol odsúhlasený i rokovací poriadok X. zjazdu. 
 
K bodu 4 
Delegáti zjazdu jednomyseľne schválili zloženia komisií: 



 
- mandátovej:   Mgr. Ivan Varga, Eduard Buček, Ing. Peter Kristiňák 
- volebnej:   Alojz Barbírik, Miroslav Luhový, Ladislav Kováč 
- návrhovej:    Peter Psotný, Ján Skaličan, Mária Beláková 
- overovatelia zápisnice:  Tomáš Fiala, MVDr. Tibor Gornaľ 
- zapisovatelia:  Ing. Daniel Krajčík, PhD., Ing. Jozef Brzý  

 
K bodu 5 
Správu o činnosti  SZ CHPH od IX. zjazdu predniesol prezident zväzu RNDr. Daniel Dudzik. 
Správa bola veľmi podrobne spracovaná, jej  prezentácia trvala 90 minút a týkala sa všetkých 
oblastí práce v SZ CHPH v období 2013-2017. 
Prezident sa vo svojom prejave dotkol najmä: 

- poklesu členskej základne medzi rokom 2013 a 2017 o 185 členov, 
- problematiky podpory mladých chovateľov, situácií kedy je tažké identifikovať, či sa 

jedná o holuby mladého chovateľa alebo holuby úspešného chovateľa, ktorého holuby 
lietajú pod hlavičkou syna/vnuka, 

- migrácie členov a nových pravidiel prestupu, 
- neochoty pracovať pre všeobecný prospech väčšiny chovateľov, závislosti mnohých OZ 

na obetovaní sa 1-2 členov, ktorí zabezpečujú celkový chod OZ, 
- neúspešné rokovanie so Svetovým olympijským výborom v súvislosti zaradenia SZCHP 

pod jeho záštitu, 
- práce pretekovej komisie a organizovaní školení výcvikárov, 
- kontrolnej činnosti členov prezídia – každý člen ročne vykonal 1-2 kontroly dodržiavania 

pretekového poriadku, 
- inovácie dokumentov SZCHPH, 
- absencie komisie pre EKS, 
- vydávanie zväzového spravodaja Poštový holub, 
- školenia posudzovateľov a jeho pozitívneho dopadu na výber najlepších holubov do 

reprezentačnej kolekcie, 
- vyhodnotenie úspešnosti slovenských chovateľov na medzinárodných podujatiach – 

Európska výstava, olympiáda, intermajstrovstvo, majstrovstvá sveta FCI, 
- zapojenie sa do práce v orgánoch FCI, 
- spolupráce v rámci regiónu federácií V4, 
- pôvodne schválenej zmene MS (jeseň 2016) a následnému schváleniu pôvodných 

propozícií, kde zámerom predkladateľa bolo automatické vyhodnotenie pomocou 
výpočtovej techniky, bez nutnosti zasielania tabuliek pre vyhodnotenie MS, 

- organizácie národných pretekov,  
- riadiacej a osvetovej práce – pre pestovanie zdravých medziľudských vzťahov, 
- situácie v spoločnosti a paralel s vývojom situácie a atmosféry v holubárskom športe, 
- nutnosti vytvárať podmienky pre nových a začínajúcich členov, dnešnú situáciu 

a podmienky označil za ťažšiu z pohľadu naštartovania vlastného chovu holubov, 
- vnímania chovateľstva poštových holubov z pohľadu verejnosti 
- dopingových kontrol, ktoré boli v minulých rokoch uskutočnené, 
- propagácie poštových holubov a zberu historických artefaktov pre uchovanie pre ďalšie 

generácie, 
- vyhodnotenia činnosti Medzinárodného testovacieho centra v Nitre, 
- účasti členov prezídia SZCHPH na zasadnutiach a plnenie úloh, 
- existujúceho súdneho sporu medzi členom prezídia a SZCHPH, 
- absentujúcej administratívnej časti Disciplinárneho senátu SZCHPH, 



- porušenia PP v OZCHP Bardejov a nezjednanie nápravy napriek rozhodnutiu Prezídia 
SZCHPH, 

- a ďalších súvislostí. 
 

K bodu 6  
Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie za r. 2013-2017 SZ CHPH predniesol jej 
predseda Vladimír Sudor . 
Znenie Správy o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZCHPH je v Prílohe 1 tejto zápisnice. 
 
K bodu 7 
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Ing. Peter Kristiňák s konštatovaním, že 
zjazd je uznášaniaschopný, nakoľko je  prítomných 41 delegátov zo  všetkých 43 pozvaných 
delegátov s hlasom rozhodujúcim (prezenčná listina je prílohou tohto dokumentu). 
Neprítomní delegáti:  

- Anton Laš  
- PharmDr. Marián Dubaj 

  
K bodu 8 
Ročnú účtovnú uzávierku Zväzu na rok 2016 predniesol s krátkym komentárom Ing. Jaroslav 
Mojzeš. Súčasťou bola i správa o majetku SZCHPH. 
K uzávierke a majetku neboli z pléna vznesené žiadne pripomienky a bola schválená. 
 
K bodu 9 
Rozpočet na rok 2017  
Pri jeho zostavovaní sa vychádzali z r. 2016. 
K rozpočtu na r. 2017 neboli z pléna vznesené žiadne pripomienky a bol schválený. 
 
K bodu 10  
Ladislav Kováč – vyjadril sa k vykonávacím predpisom k EKS, k maximálnemu rozchodu 
(1800 sekúnd), k zväčšeniu čísiel na rodových obrúčkach a gumičkách, zvýšenie počtu OZ ako 
minimálneho počtu pre uskutočnenie národného preteku. 
 
Vladimír Vernarský – vyjadril sa k účasti na disciplinárnom konaní a k absencii rozhodnutia do 
dnešného dňa 
 
RNDr. Daniel Dudzik – návrhy do uznesenia: 

a) žiada Zjazd, aby potvrdil uznesenie prezídia SZCHP z 9.9.2013 v bode 10: „Neuznať 
chovateľom OZ CHPH Bardejov, ktorí nasadzovali holuby na pretek Neubrandenburg 2, 
Byczyna - 6.7.2013, nakoľko k nasadzovacej matke mali pripojené  satelitné hodiny, 
ktoré neudávali Stredoeurópsky čas. Zároveň ruší všetky uznesenia, ktoré boli neskôr 
k tejto záležitosti prijaté. Na zrušenie uznesenia neexistoval jediný dôvod, toto uznesenie 
prezídia bolo prijaté v súlade s platnou legislatívou, a pri hlasovaní sa za uznesenie 
vyslovila nadpolovičná väčšina členov prezídia, overovatelia zápisnicu podpísali. 

b) Do bodu „schvaľuje“ navrhujem toto znenie:  
a. O organizačných záležitostiach, športových záležitostiach, organizácii pretekov, 

uznaní pretekov, výbere holubov do reprezentačných kolekcií Zväzu s konečnou 
platnosťou rozhodujú orgány SZ CHPH a člen Zväzu nemá  právo dožadovať sa 
zmeny na základe rozhodnutí iných orgánov.  



b. Oblastné združenia a regióny  si môžu na svoje označenie vybrať: významné sídlo 
z územia oblasti, geografickú dominantu územia, geografickú orientáciu, 
historické označenie územia oblasti. Dve OZ CHPH nemôžu mať vo svojom 
názve rovnaké názvy líšiace sa iba doplnkami. 

c) Podotkol, že Slovensko pre sezónu 2017 má schválené tieto národné preteky: Gotha, 
Marburg, Nienburg a Schwerin. Brussel nie je národný pretek, bude to medzinárodný 
pretek, dohodnutý na stretnutí zástupcov CHPH Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, 
ktoré sa konalo v novembri 2016. 

 
Ing. Daniel Krajčík, PhD. 
Reagoval na pána Šišku, ktorý na začiatku X. Zjazdu tvrdil, že komisia pre prípravu X. Zjazdu 
na svojom zasadnutí 26.11.2016 v schválenom dokumente pod názvom „Pokyny pre prípravu X. 
Zjazdu“, schválila volebný poriadok. Nie je to pravda, tento dokument vypracoval pán Šiška 
a 22.2.2017 ho zaslal na sekretariát SZCHPH. Tento dokument je v rozpore s dokumentom 
„Volebný poriadok SZCHPH“, ktorý schválilo VZ SZCHPH 19.3.2016 a podľa ktorého sa riadili 
podriadené zložky SZCHPH pri svojich konferenciách. 
 
Vladimír Šiška 
Treba urobiť čiaru za tým čo sa stalo. Pred 20 rokmi sme si stanovili ciele, bola olympiáda 
a Európska výstava.  
Konštatoval, že mnohí čelní funkcionári nepoznajú stanovy a pretekový poriadok. Chýbajú nám 
pevné základy – silné základné organizácie a oblastné združenia.  
 
Ľubomír Hovančík 
Vyzval všetkých delegátov k zhovievavosti a k športovej kolegialite, poslali nás sem chovatelia 
a my by sme sa im mali zodpovedať.  
 
Ing. Miroslav Vidhold 
Vysvetlil situáciu ohľadne organizácie rokovania týkajúce sa dlhých tratí. Vysvetlil, že SZCHPH 
by mal organizovať 3-4 dvojdňové maratónske preteky. V budúcnosti vidí jediný zmysel lietať 
preteky dvojdňové a preteky v testovacích staniciach, očakáva, že preteky pod 400 km z dôvodu 
riedkeho osídlenia nebudú v budúcnosti realizované. 
 
Následne prebehlo predstavenie kandidátov do prezídia a ÚKK. 
 
K bodu 11: 
Predseda volebnej komisie – p. Alojz Barbírik vysvetlil systém volieb a zoznámil delegátov so 
zoznamom kandidátov, ktorí vzišli z delegácií konferencií OZ. 
Následne boli delegátmi Zjazdu navrhnutí ďalší kandidáti do funkcie: 

- člena prezídia SZCHPH: Ing. Miroslav Vidhold, Radislav Harhovský 
- člena ÚKK SZCHPH: Peter Psotný 

Následne boli vytlačené a rozdané hlasovacie lístky a uskutočnený akt tajných volieb. 
 
Výsledky volieb: 
 

a) Výsledky 1. kola volieb do orgánov SZ CHPH: 
 
Prezídium SZCHPH: 
Počet platných hlasov v 1. kole: 
Ing. Daniel Krajčík, PhD. 32 hlasov 



RNDr. Daniel Dudzik  31 hlasov 
Ľubomír Valíček   28 hlasov 
Ing. Peter Chytil  26 hlasov 
Ing. Peter Kristiňák   25 hlasov 
In. Jaroslav Seliga  22 hlasov 
Mgr. Milan Blahovský  22 hlasov 
------------------------------------------------- 
Bc. Milan Pazúr  19 hlasov 
Peter Rešutík    17 hlasov 
Ing. Miroslav Vidhold  16 hlasov 
Radislav Harhovský   12 hlasov 
Vladimír Vernarský     7  hlasov 
Siedmi kandidáti boli v prvom kole zvolení za  členov Prezídia SZCHPH pre volebné obdobie 
2017 – 2021. Všetky hlasovacie lístky boli platné. 
 
Ústredná kontrolná komisia: 
Počet platných hlasov v 1. kole: 
Ing. Juraj Kurek  34 hlasov 
Július Mlátko    31 hlasov 
Peter Psotný    28 hlasov 
Stanislav Zelenský   27 hlasov 
Ondrej Bjalončík   27 hlasov 
------------------------------------------------- 
MVDr. Tibor Gornaľ   13 hlasov 
Prví piati kandidáti sa stali členmi ÚKK SZ CHPH pre volebné obdobie 2017 – 2021. Všetky 
hlasovacie lístky boli platné. 
 
 

b) Výsledky 2. kola volieb do orgánov SZ CHPH: 
 
Prezídium SZCHPH: 
Počet platných hlasov v 2. kole: 
Bc. Milan Pazúr  28 hlasov 
Vladimír Vernarský   16 hlasov 
------------------------------------------------- 
Peter Rešutík    14 hlasov 
Ing. Miroslav Vidhold  11 hlasov 
Radislav Harhovský      6 hlasov 
Prví dvaja kandidáti sa stali členmi Prezídia SZ CHPH pre volebné obdobie 2017 – 2021. Všetky 
hlasovacie lístky boli platné. 
 
 

c) Voľba prezidenta SZCHPH a predsedu Ústrednej kontrolnej komisie: 
Keďže kandidát na pozíciu prezidenta a vedúceho UKK bol len 1 kandidát, hlasovanie prebehlo 
verejne s týmto výsledkom: 
 
Prezident: 
RNDr. Daniel Dudzik – všetci jednomyseľné (okrem Dudzika) 
 
Predseda ÚKK:  



Ing. Juraj Kurek – všetci jednomyseľné (okrem Kureka) 
 
K bodu 12: 
Delegáti zjazdu potvrdili delegovanie zástupcov OZ CHPH do Valného zhromaždenia SZ CHPH 
pre r. 2017-2021 podľa predloženého zoznamu bez pripomienok (zoznam členov VZ SZ CHPH 
tvorí prílohu zápisnice). 
 
K bodu 13: 
Hlavné úlohy  SZ CHPH na obdobie rokov 2007 - 2021 boli delegátmi zjazdu schválené. 
Dokument uvedenej koncepcie je prílohou tejto zápisnice. 
 
K bodu 14: 
Správu návrhovej komisie a uznesenie z X. zjazdu SZ CHPH predložil predseda návrhovej 
komisie p. Peter Psotný. 
Správa návrhovej komisie a prijaté uznesenie tvorí samostatnú prílohou tejto zápisnice. 
 
K bodu: 15 
Na záver zjazdu novozvolený prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik poďakoval delegátom 
za dôveru a sľúbil, že spolu sa bude snažiť plniť úlohy vytýčené v dokumente Hlavné úlohy  SZ 
CHPH na obdobie rokov 2017 - 2021.  
 
 
 
V Bratislave, dňa 6. apríla 2017     Zapísal: Ing. Daniel Krajčík, PhD.  
 
 
 
 
 
 
 
Správnosť zápisu overil:  Fiala Tomáš:      súhlasím   v.r. 
     
 

 
MVDr. Tibor Gornaľ:  súhlasím   v.r. 

       
                                                                                         
 
 
 

    RNDr. DUDZIK Daniel 
        Prezident SZ CHPH  v.r. 



X. ZJAZD 
SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV 

UZNESENIE X. ZJAZDU SZ CHPH 
25.3.2017 

 
X. ZJAZD SZ CHPH 
 
I. Schvaľuje: 

1. Voľbu pracovného predsedníctva v zložení: Vladimír Šiška, Dušan Kasan, RNDr. Daniel 
Dudzik, Vladimír Sudor, MVDr. Tibor Gornaľ 

2. Program X. zjazdu SZHPH 
3. Rokovací poriadok a volebný poriadok X. zjazdu SZCHPH 
4. Voľbu: 

a) mandátovej komisie v zložení: Mgr. Ivan Varga, Eduard Buček, Peter Kristiňák 
b) návrhovej komisie v zložení: Peter Psotný, Ján Skaličan, Mária Beláková 
c) volebnej komisie v zložení: Alojz Barbírik, Ing. Miroslav Vidhold, Pavol Mathé 
d) Overovateľov zápisnice: Tomáš Fiala, MVDr. Tibor Gornaľ 
e) Zapisovateľov z rokovania IX. Zjazdu: Ing. Jozef Brzý, Ing. Daniel Krajčík PhD. 

5. Správu o činnosti SZ CHPH od IX. Zjazdu SZ CHPH prednesenú prezidentom SZ CHPH 
RNDr. Danielom Dudzikom 

6. Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie prednesenú jej predsedom Vladimírom 
Sudorom 

7. Plán hlavných úloh na roky 2017 – 2021 
8. Správu mandátovej komisie X. zjazdu SZ CHPH 
9. Výsledky volieb do orgánov SZ CHPH 
10. Ročnú účtovnú uzávierku  
11. Rozpočet SZ CHPH na rok 2013 
12. Uznesenie prezídia SZCHP z 9.9.2013 v bode 10: Neuznať chovateľom OZ CHPH 

Bardejov, ktorí nasadzovali holuby na pretek Neubrandenburg 2, Byczyna - 6.7.2013, 
nakoľko k nasadzovacej matke mali pripojené  satelitné hodiny, ktoré neudávali 
Stredoeurópsky čas. Zároveň ruší všetky uznesenia, ktoré boli neskôr k tejto záležitosti 
prijaté.   

13. O organizačných záležitostiach, športových záležitostiach, organizácii pretekov, uznaní 
pretekov, výbere holubov do reprezentačných kolekcií Zväzu s konečnou platnosťou 
rozhodujú orgány SZ CHPH a člen Zväzu nemá  právo dožadovať sa zmeny na základe 
rozhodnutí iných orgánov.  

14. Oblastné združenia a regióny  si môžu na svoje označenie vybrať: významné sídlo 
z územia oblasti, geografickú dominantu územia, geografickú orientáciu, historické 
označenie územia oblasti. Dve OZ CHPH nemôžu mať vo svojom názve rovnaké názvy 
líšiace sa iba doplnkami. 

 
 
II. Ukladá: 
a) Valnému zhromaždeniu SZ CHPH 

1. Prerokovať podnety a pripomienky delegátov zjazdu a podľa ich závažnosti využiť ich 
v ďalšej činnosti 

2. Na najbližšom  zasadnutí vymenovať predsedov a členov odborných komisii  SZ CHPH 
a určiť im náplň práce. Každoročne vyžadovať, aby na VZ SZ CHPH predložili správu 
o činnosti komisie. 

3. Raz ročne požadovať a vyhodnotiť správu Disciplinárneho senátu SZ CHPH.  



4. Na najbližšom zasadnutí prijať stabilnú smernicu súťaže MS na štyri roky – 2018 až 
2021. 

5. Každoročne organizovať súťaže – Majstrovstvo Slovenska a Intermajstrovstvo. Po 
prerokovaní a schválení na VZ SZ CHPH stabilizovať súťaž MS na štyri roky – 2018 až 
2021. 

6. Prijať stabilnú smernicu na organizáciu národných pretekov na roky 2018 až 2021 
a samostatnej celoslovenskej súťaže pre účastníkov NP.  

7. Každoročne zabezpečiť vydanie a zverejnenie inovovaného zoznamu zakázaných, 
dopingových látok pre poštové holuby. Stanoviť spôsob ako poskytnúť túto informáciu 
členom Zväzu. 

 
b) Prezídiu SZ CHPH 

1. Na dobrej spoločenskej a športovo-chovateľskej  úrovni pripraviť a zorganizovať VI. 
Európsku výstavu poštových holubov v Nitre. 

2. Pravidelnou kontrolnou činnosťou zabezpečiť dodržiavanie Pretekového poriadku SZ 
CHPH, nariadení Zväzu na všetkých organizačných úrovniach. 

3. Organizačne a finančne sa podieľať na vybudovaní pamätnej siene holubárskeho športu 
na Slovensku. Aktívne sa podieľať na príprave a organizácii osláv 95. výročia  založenia 
I. spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku. 

4. Podieľať sa na vydávaní zväzového spravodaja Poštový holub. 
5. Vyhodnocovať a oceňovať víťazov jednotlivých kategórií MS, IM, VCS, NP a ostatných 

zväzových súťaží. 
6. V plnom rozsahu organizačne pripravovať a zabezpečovať všetky organizované NP 

v rokoch 2018 - 2021. 
7. Organizačne pred začiatkom každej pretekovej sezóny zabezpečovať školenia 

výcvikárov. Organizovať školenia posudzovateľov a prepravcov holubov. 
8. Pripraviť a rozposlať materiály na všetky zasadnutia VZ v dobe minimálne jeden mesiac 

pred zasadnutím. 
 
 
c) Ústrednej kontrolnej komisii: 

1. Sústavnú pozornosť venovať kontrole hospodárenia a účelnému a hospodárnemu 
vynakladaniu finančných prostriedkov. Pri schvaľovaní rozpočtu a účtovnej uzávierky 
dávať písomné stanovisko. 

2. Spolu s pretekovou komisiou vykonávať kontrolu dodržiavania pretekového poriadku vo 
všetkých organizačných zložkách SZ CHPH. 

3. Metodicky usmerňovať, riadiť a poskytnúť odbornú pomoc kontrolným orgánom nižších 
organizačných zložiek. 

4. Včas a neodkladne reagovať na podnety, pripomienky a sťažnosti organizačných zložiek 
SZ CHPH a jednotlivých členov Zväzu. 

 
d) Oblastným združeniam 

1. Uznesenia a závery X. zjazdu SZ CHPH zapracovať do úloh oblastných združení. 
2. Sústavnú pozornosť venovať rozširovaniu a skvalitňovaniu členskej základne, mladým 

chovateľom, dôchodcom, viesť členov k dodržiavaniu všeobecne záväzných právnych 
noriem a vnútrozväzových predpisov. Upevňovať dobre medziľudské vzťahy, 
nedopustiť, aby neoprávnené záujmy jednotlivých členov boli presadzované a dochádzalo 
k triešteniu ZO resp. OZ CHPH. 



III. X. zjazd SZ CHPH zvolil: 
 
Prezidenta SZ CHPH:  

RNDR. Daniel Dudzik 
 

Členov prezídia - 1. kolo: 
Ing. Daniel Krajčík, PhD. 32 hlasov 
RNDr. Daniel Dudzik  31 hlasov 
Ľubomír Valíček   28 hlasov 
Ing. Peter Chytil  26 hlasov 
Ing. Peter Kristiňák   25 hlasov 
In. Jaroslav Seliga  22 hlasov 
Mgr. Milan Blahovský  22 hlasov 

 
Členov prezídia - 2. kolo: 

Bc. Milan Pazúr  28 hlasov 
Vladimír Vernarský   16 hlasov 

 
Členov Ústrednej kontrolnej komisie - 1. kolo:  

Ing. Juraj Kurek  34 hlasov 
Július Mlátko    31 hlasov 
Peter Psotný    28 hlasov 
Stanislav Zelenský   27 hlasov 
Ondrej Bjalončík   27 hlasov 

 
Predsedu Ústrednej kontrolnej komisie SZCHPH: 
 Ing. Juraj Kurek 
 
IV. Potvrdzuje: 
1. Delegovaných zástupcov OZ CHPH za členov VZ SZ CHPH. 
 
Zápis vyhotovili:  
 
Ing. Daniel Krajčík PhD. ................................................... 
 
Ing. Jozef Brzý .................................................................. 
 
 
Správnosť zápisu overil:  
 
Fiala Tomáš: .............................................................. 
 
MVDr. Tibor Gornaľ: ................................................... 
 
V Nitre, dňa 25. marca 2017 

 
........................................................ 
             prezident SZ CHPH v. r. 



Príloha 1: 
 
K bodu 6 – Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH 
 

    Vážený pán prezident, členovia prezídia, delegáti zjazdu, Vážení prítomní. 
 
Dovoľte mi v mene svojom a v mene členov ÚKK, Vás privítať, pozdraviť a predniesť správu 
ÚKK za roky 2013 až 2017.  
     Zaiste si všetci želáme, aby dnešné rokovanie X. Zjazdu malo zdarný priebeh a jeho výsledky 
priniesli prospech všetkým členom SZ CHPH. 
ÚKK pracovala v zložení, ktoré vzišlo z volieb na IX. Zjazde SZ CHPH a to v zložení : 
Predseda: Vladimír Sudor 
Členovia: Ing. Jozef Fekiač, František Jacenko, Július Mlatko a Stanislav Zelenský. 
    ÚKK počas volebného, resp. funkčného obdobia na základe pozvánok predsedu niekoľkokrát 
rokovala za účelom kontroly stanov,  pretekového poriadku a dodržiavania iných zväzových 
predpisov. 
Kontroly boli tiež zamerané na správne, opodstatnené a efektívne čerpanie finančných 
prostriedkov. 
Ďalej činnosť ÚKK bola zameraná na riešenie, resp. zaujatie stanoviska k žiadostiam a 
sťažnostiam, ktoré boli doručené ÚKK. 
Nedá mi z tohto miesta poznamenať, že niektoré žiadosti a sťažnosti nemali byť adresované 
ÚKK, pretože máme úsudok, že tieto mali riešiť orgány na nižšom stupni /KK - ZO, KK - OZ, 
Výbory OZ./ 
Predseda a členovia ÚKK v priebehu funkčného obdobia boli účastní, alebo spoluúčastní pri 
kontrolách chovateľov alebo pri kontrolách dodržiavania zväzových predpisov u funkcionárov 
OZ. 
Počas kontrol, až na výnimky, neboli zistené veľké nedostatky.  
Ako hrubé porušenie predpisov pokladám napr., ak pri kontrole nasadzovacia komisia neovláda 
práva a povinnosti počas nasadzovania PH na pretek.  
Povedomie niektorých funkcionárov z oblasti zväzových predpisov na úrovni ZO, OZ je veľmi 
slabé až nulové. 
Z tohto dôvodu si dovolíme apelovať na kompetetných funkcionárov Zväzu zakotviť do 
povinností výcvikára OZ previesť pred pretekovou sezónou školenie vedúcich NS a výcvikárov 
ZO. Po absolvovaní školenia zaslať na Zväz v písomnej forme témy školenia a účasť na školení.  
Pre čistotu nášho športu je bezpodmienečne nutné zabezpečiť tzv. čítačky čipov, ktoré umožnia 
kontrolu. Podľa nášho názoru to bude mať veľký význam aj v rámci prevencie pre chovateľov, 
ktorí majú úmysel resp. zámer robiť výsledky na úkor čestných a poctivých chovateľov. 
Je nepochopiteľné pre kontrolný orgán, keď počas kontroly zistí, že na protokole o štarte chýbajú 
súradnice miesta štartu. 
ÚKK nevie posúdiť, či nedostatky, chyby čo sa týka dodržiavania zväzových predpisov sa 
opakujú a či sa ich počet znižuje alebo narastá. 
     Čo sa týka činnosti ÚKK, tá rokovala v zbore, no nie vždy sa na zasadnutiach zúčastnili 
všetci členovia. 
Boli vopred ospravedlnení z pracovných, zdravotných a iných dôvodov. Počas rokovaní, ktoré 
boli vedené demokratickým spôsobom, členovia sa vyjadrovali s plnou zodpovednosťou k 
nastolenej problematike.  
O prijatých záveroch resp. uzneseniach sa hlasovalo. 
     Nedá mi z tohto miesta sa nevyjadriť k problémom a nešvárom, ktoré znižujú dôveryhodnosť 
a úspešnosť chovateľov združených v našom zväze. Ohovárania a osočovania sú po rôznych 
líniách na dennom poriadku. 



Mnohokrát sú to ťažko riešiteľné, až neriešiteľné prípady. Takéto praktiky niektorých z nás vedú 
k rozpadu ZO, OZ a odchodu členov do inej organizácie, alebo úplného zániku členstva vo 
Zväze. 
     Čo sa týka činnosti prezídia ,ÚKK neboli zistené  závažné nedostatky, o ktorých je potrebné 
sa v tejto správe vyjadriť. Rokovania prezídia sú zvolávané prezidentom Zväzu.  
Na zasadnutiach prezídia SZ CHPH sa zúčastňoval predseda alebo ním poverený člen ÚKK s 
hlasom poradným. Konštatujeme, že zasadnutia prezídia sú vedené v zmysle stanov a iných 
predpisov SZ. 
Je nepravdou a lžou, ak niektorí členovia Zväzu tvrdia, že prezídium a ÚKK sú navzájom 
prepojené a ich rozhodnutia navzájom ovplyvňované. Prijaté uznesenia na rokovaniach prezídia 
sú v prijatých termínoch plnené, alebo plnené priebežne. 
Dňa:10.2.2017 bolo zvolané zasadnutie ÚKK za účelom kontroly účtovných a iných písomností 
na sekretariáte SZ. Bola vykonaná podrobná kontrola príjmových a výdajových položiek na 
jednotlivých účtoch. 
Ohľadom objemu finančných prostriedkov uložených na účtoch sa členovia ÚKK nevyjadrujú a 
túto záležitosť nechávajú v rovine názoru členov SZ. Nakladanie s finančnými prostriedkami je v 
súlade s rozpočtovými pravidlami SZ. 
ÚKK konštatuje, že výpisy z účtov, účtovná kniha a iné písomností sú vedené pracovníkom 
sekretariátu p. Javorčekom správne. V tejto súvislosti konštatujem, že ÚKK nenašla pri kontrole 
nedostatok, ktorý by mal byť riešený v ďalšom konaní. 
     Vážení prítomní, dovoľte mi na záver funkčného obdobia poďakovať za prejavenú dôveru, 
priazeň a podporu. 
Zároveň s pochopením prihliadame aj na tých, ktorým podľa ich predstáv nebolo zo strany ÚKK 
vyhovené. 
Patrí sa mi z tohto miesta vyjadriť vďaku a uznanie všetkým členom ÚKK. Vám delegátom 
Zjazdu, ktorí v dnešných voľbách do orgánov Zväzu odovzdáte hlas kandidátom prajem, aby ste 
mali šťastnú voľbu a odovzdali hlas kandidátom, ktorí po zvolení budú vykonávať svoje funkcie 
k spokojnosti nás všetkých. 
Ďakujem Vám za pozornosť a želám všetko dobré. 
  
  
V Nitre 25. 03. 2017 
 
                                                                   Vladimír Sudor 
                                                            predseda ÚKK-SZ CHPH 
 
 


