ORGANIZAČNÝ PORIADOK SZ CHPH
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Podľa ustanovenia § 12, odsek 9 Stanov SZ CHPH vydáva Valné zhromaždenie SZ CHPH
Organizačný poriadok.
2. Účelom organizačného poriadku (ďalej len OP) je:
A/ podrobne upraviť práva a povinnosti vyplývajúce zo Stanov SZ CHPH pre organizačné
jednotky SZ CHPH, ich orgány a členov SZ CHPH,
B/ zjednotiť postup pri realizácii Stanov SZ CHPH
3. Všetky organizačné jednotky SZ CHPH, ich orgány a členovia SZ CHPH sú povinní
dodržiavať OP, riadiť sa ním a uplatňovať ho v súlade s platnými právnymi normami
a zásadami morálky.
4. Základnými princípmi riadenia a celej organizačnej výstavby SZ CHPH sú zásady
vnútrozväzovej demokracie. Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány,
organizačné jednotky a pre všetkých členov.
5. Orgány SZ CHPH vo svojej činnosti uplatňujú zásadu nadstraníckosti a demokracie.
Zaručujú sa rovnaké práva a povinnosti pre všetkých bez rozdielu pohlavia, národnosti, rasy,
politického alebo náboženského presvedčenia.

Článok 2
Volené orgány SZ CHPH
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov uplatňuje trojstupňový systém organizácie
a riadenia.
1. Republikové orgány Zväzu:
a/ zjazd
b/ valné zhromaždenie
c/ prezídium
d/ ústredná kontrolná komisia
2. A) Oblastné orgány Zväzu:
a/ oblastná konferencia
b/ oblastný výbor
c/ kontrolná komisia
B) Športové kluby: a/ valné zhromaždenie klubu
b/ členská schôdza klubu
c/ kontrolná komisia klubu
3. Orgány základnej organizácie Zväzu:
a/ výročná členská schôdza
b/ členská schôdza
c/ výbor
d/ kontrolná komisia
Funkčné obdobie všetkých volených orgánov Zväzu je štyri roky.

Článok 3
Podpisovanie písomností SZ CHPH
1. Všetky dôležité písomnosti podpisuje prezident alebo viceprezident SZ CHPH. Bežnú
agendu podpisuje poverený funkcionár alebo vedúci sekretariátu SZ CHPH.
Písomnú agendu ústrednej kontrolnej komisie podpisuje jej predseda.
2. Všetky dôležité písomnosti OZ CHPH zásadného významu podpisuje predseda a tajomník
OZ CHPH. Ostatné písomnosti podpisuje predseda alebo tajomník a člen výboru ZO CHPH.
Písomnú agendu kontrolnej komisie OZ CHPH podpisuje jej predseda.
3. Všetky písomnosti, ktorými ZO SZ CHPH rozhoduje o závažných záležitostiach, získava
práva, preberá záväzky alebo disponuje majetkom podpisuje predseda a tajomník na základe
poverenia výboru ZO CHPH. Ostatné písomnosti podpisuje predseda alebo tajomník a člen
výboru ZO CHPH. Písomnú agendu kontrolnej komisie ZO CHPH podpisuje jej predseda.
4. Všetky dôležité písomnosti športového klubu SZ CHPH podpisuje predseda klubu. Ostatné
písomnosti podpisuje predseda alebo tajomník klubu.
Písomnú agendu kontrolnej komisie športového klubu podpisuje jej predseda.
5. O tom, ktorým osobám a za akých podmienok prináleží dispozičné právo s bežným účtom
vedeným v peňažnom ústave, rozhoduje organizačná jednotka, ktorej účet prináleží.
Dispozičné právo s bežným účtom je viazané minimálne na dva overené podpisy
funkcionárov.
Článok 4
Sekretariát SZ CHPH
1. Sekretariát SZ CHPH zabezpečuje po organizačnej a administratívnej stránke zasadnutie
Valného zhromaždenia SZ CHPH, prezídia SZ CHPH a Ústrednej kontrolnej komisie SZ
CHPH.
2. Vedie evidenciu členskej základne OZ CHPH, ZO CHPH, športových klubov SZ CHPH.
3. Vedie evidenciu písomností.
4. Vedie register uložených trestov.
5. Sústreďuje podklady pre vyhodnotenie celoštátnych pretekových a výstavných podujatí.
6. Zabezpečuje preklad dôležitých písomností FCI.
7. Zabezpečuje materiál pre pretekovú činnosť jednotiek SZ CHPH.
8. Pracovníci sekretariátu SZ CHPH sú povinní ochraňovať majetok SZ CHPH.
9. Vydáva čísla členských preukazov.
Článok 5
Práva a povinnosti prezidenta SZ CHPH
Prezident SZ CHPH okrem práv a povinností vyplývajúcich zo Stanov a Rokovacieho
poriadku SZ CHPH zabezpečuje:
1. Zastupuje záujmy SZ CHPH v medzinárodných organizáciách, pokiaľ do týchto organizácií
nebol zvolený alebo delegovaný zástupca.
2. Zastupuje SZ CHPH pri rokovaniach s ústrednými orgánmi štátnej moci a správy, pokiaľ
nebolo určené inak.

3. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré mu boli uložené zjazdom, valným zhromaždením,
prezídiom SZ CHPH a schválenými nápravnými opatreniami ústrednej kontrolnej komisie SZ
CHPH
4. Vedie zasadnutia prezídia a Valného zhromaždenia SZCHPH.

Článok 6
Práva a povinnosti viceprezidenta SZ CHPH
1. Na základe poverenia zastupuje prezidenta Zväzu.
2. Spolupôsobí pri zabezpečovaní spolupráce so zahraničnými organizáciami obdobného
zamerania.
3. Spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej moci a správy pri zabezpečovaní a obhajovaní
záujmov SZCHPH.
4. Zabezpečuje riešenie úloh, ktoré nespadajú do kompetencie komisií SZ CHPH.
5. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré mu boli uložené zjazdmi, valným zhromaždením,
prezídiom SZ CHPH a schválenými nápravnými opatreniami ústrednej kontrolnej komisie SZ
CHPH.
Článok 7
Práva a povinnosti komisií SZCHPH
1. Valné zhromaždenie SZ CHPH zriaďuje odborné komisie. Vedením komisií sú poverení
členovia prezídia, resp. Valného zhromaždenia SZ CHPH. Pri ich vytvorení sa stanoví účel
a náplň ich činnosti.
Článok 8
Výcviková komisia SZ CHPH
1. Spracováva návrh pretekového poriadku.
2. Spracováva a predkladá návrh zmien a doplnkov pretekového poriadku.
3. Predkladá návrhy na usporiadanie pretekov organizovaných SZ CHPH.
4. Spolu s komisiou pre spracovanie výsledkov zjednocuje postup spracovania pretekových
výsledkov jednotlivými organizačnými jednotkami SZ CHPH.
5. Organizačne zabezpečuje národné preteky.
6. Podáva návrhy na zmenu podmienok MS.
7. Kontroluje dokumentáciu MS.
8. Podáva návrhy na vyhlásenie výsledkov poradí MS.
9. Metodicky usmerňuje činnosť výcvikárov OZ CHPH.
10. Kontroluje dodržiavanie pretekového poriadku.

Článok 9
Práva a povinnosti predsedu OZ a ZO SZ CHPH
1. Predseda je štatutárnym zástupcom organizačnej jednotky, zastupuje organizáciu pred
úradmi a tretími osobami a rokuje v jej mene.
2. Vydáva pokyny na zvolanie výboru, resp. členskej schôdze.
3. Na základe zmluvy o hmotnej zodpovednosti, zodpovedá za hospodárenie s majetkom
a finančnými prostriedkami organizácie.
4. Zodpovedá za realizáciu uznesení konferencie, členskej schôdze a výboru organizačnej
jednotky.
5. Vedie výborové a členské schôdze.
6. Zodpovedá za plnenie úloh uložených konferenciou, členskou schôdzou, výborom alebo
rozhodnutím vyšších orgánov Zväzu.
7. Spolu s tajomníkom alebo iným povereným funkcionárom výboru rozhoduje
o neodkladných záležitostiach patriacich do právomoci výboru organizačnej jednotky a žiada
o schválenie týchto opatrení na najbližšom zasadaní výboru.
Článok 10
Práva a povinnosti podpredsedu OZ a ZO SZ CHPH.
1. Zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti so všetkými právami a povinnosťami, ktoré
mu boli vymedzené.
2. Na základe poverenia predsedu organizačnej jednotky Zväzu môže byť určitá právomoc
predsedu prenesená na podpredsedu.
Článok 11
Práva a povinnosti tajomníka OZ a ZO SZ CHPH
1. Zastupuje spolu s predsedom organizačnú jednotku pred tretími osobami a rokuje v jej
mene.
2. Na pokyn predsedu zvoláva zasadnutie výboru a členskej schôdze.
3. Vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty.
4. Vybavuje korešpondenciu.
5. Robí zápisnice zo schôdzí.
6. Archivuje dôležité dokumenty.
7. Vedie evidenciu členov.
Článok 12
Práva a povinnosti ekonóma pokladníka OZ A ZO SZ CHPH
1. Na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovedá za majetok a hospodárenie svojej
organizačnej jednotky.
2. Vedie finančnú evidenciu v zmysle platných smerníc a právnych predpisov o vedení
účtovníctva.

Článok 13
Práva a povinnosti výcvikára OZ a ZO SZ CHPH
1. Pripravuje podklady a predkladá návrhy pretekov.
2. Kontroluje pretekovú dokumentáciu.
3. Dbá, aby preteková dokumentácia bola včas zaslaná na spracovanie.
4. Dbá o včasné zaslanie protokolu o štarte.
5. Kontroluje dodržiavanie pretekového poriadku.
Článok 14
Práva a povinnosti ústrednej kontrolnej komisie
Práva a povinnosti členov ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH, kontrolnej komisie OZ
CHPH, kontrolnej komisie ZO CHPH a športových klubov SZ CHPH sú upravené
Smernicami pre kontrolnú činnosť v SZ CHPH.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
Novelizácia Organizačného poriadku Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov bola
schválená Valným zhromaždením SZ CHPH dňa 21. 11. 2015. Týmto dňom stráca platnosť
organizačný poriadok schválený VZ SZ CHPH dňa 27. 03. 2010. Organizačný poriadok
nadobúda účinnosť dňom 22. 11. 2015.

RNDr. Daniel Dudzik v. r.
prezident SZ CHPH

