Zápisnica z IX. zjazdu SZ CHPH
konaného dňa 6. apríla 2013 v Nitre.
Prítomní: podľa

delegáti IX. zjazdu
členovia Ústrednej kontrolnej komisie
sekretár SZ CHPH
prezenčnej listiny z IX. 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 VIII. zjazdu
6. Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH
7. Správa mandátovej komisie
8. Návrh na zmenu stanov SZ CHPH
9. Diskusia
10. Voľba orgánov SZ CHPH
11. Hlavné úlohy SZ CHPH na obdobie rokov 2009 – 2013
12. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
13. Záver

K bodu: 1
Zjazd otvoril, privítal delegátov a ostatných účastníkov zjazdu prezident SZ CHPH Ing.
Juraj Kurek. Po zaznení hymny 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 trojčlenné. Zníženie počtu členov z piatich na troch bolo
zdôvodnené praktickými záležitosťami. Do predsedníctva zjazdu navrhol: Ing. Juraja Kureka,
RNDr. Daniela Dudzika a Dušana Kasana.
Predsedníctvo bolo plénom jednomyseľne schválené.
Následne Prezident SZ CHPH poveril vedením rokovania zjazdu pána Daniela Dudzika.
K bodu: 3
Poverený vedúci rokovania dal možnosť pripomienkovať program IX. Zjazdu uvedeného
v pozvánkach. Program zjazdu bol doplnený o body označené v ďalšom rokovaní ako číslo 8. vznik OZ Gemer a bod číslo 9. - návrh rozpočtu pre rok 2013, pričom program s touto zmenou
bol jednomyseľne schválený. Tým sa ostatné body programu posunuli.
Jednomyseľne bol schválený aj predložený rokovací poriadok (vysvetlilo sa prečo sa
zjazdu nezúčastnili doterajší zástupcovia vo Valnom zhromaždení s hlasom poradným), tak i
volebný poriadok zjazdu so zapracovaním zmien. Zmeny vo volebnom poriadku: schválilo sa
voliť deväťčlenné Prezídium SZ CHPH, nedeliť kandidátov do troch skupín a to západ, stred
a východ Slovenska, rozšíriť kandidatúru do ÚKK SZ CHPH, nakoľko nie je dostatok
kandidátov.

K bodu: 4
Delegáti zjazdu jednomyseľne schválili zloženia komisií:
- mandátovej:
- volebnej:
- návrhovej:
- overovatelia zápisnice:
- zapisovatelia:

Štefan Nochta, Mária Beláková, František Navrátil
Alojz Barbirík, Ján Kmec, Ing. Jozef Brzý
Milan Lenárth, Július Mlátko, Bielik Zdenko
Tomáš Fiala, Marián Petruš
Ing. Pavol Javorček, Ing. Richard Baško

K bodu: 5
Správu o činnosti SZ CHPH od VIII. zjazdu predniesol prezident zväzu Ing. Juraj Kurek.
Správa bola veľmi podrobne spracovaná. Týkala sa všetkých oblastí práce v SZ CHPH. Dotkol
sa prestupov členov, rajonizácie, ako aj potreby prijať efektívnejšie Stanovy SZ CHPH.
Účastníci rokovania získali informácie o 90. výročí prvého organizovaného spolku na Slovensku
vo Vrbici pri Liptovskom Mikuláši, ako aj o odvedení veľkého množstva zodpovednej práce
pri organizovaní Majstrovstiev sveta v septembri 2012 a XXXIII. Olympiády poštových holubov
v Nitre v januári 2013. Obe tieto akcie boli úspešne zorganizované a vysoko hodnotené
mnohými federáciami, ako aj funkcionármi FCI. Správa ako celok tvorí prílohou tejto zápisnice.
Na koniec svojho vystúpenia oznámil, že sa vzdáva kandidatúry do Prezídia SZ CHPH ako aj na
prezidenta SZ CHPH.
K bodu: 6
Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH predniesol jej predseda Dušan
Kasan. Poznamenal, že Majstrovstvám Slovenska neprispievajú časté zmeny tejto súťaže.
Odporučil zvýšenie počtu kontrol pretekovej činnosti ako aj kontrol výsledkov. Taktiež odporúča
zintenzívniť prácu s mládežou, nakoľko naša holubárska základňa starne. Správa je ako celok
prílohou tejto zápisnice.
K bodu: 7
Návrh rozpočtu Zväzu na rok 2013 predniesol s krátkym komentárom Ing. Peter Chytil.
Vysvetlil prečo je istý rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tento rozdiel vzniká z dôvodu, že
v tomto roku sa platilo za krúžky na rok 2013 a plánuje sa vo výdajoch platba aj za krúžky na
rok 2014. Ak sa platba za krúžky roku 2013 odpočíta je rozpočet vyrovnaný. K rozpočtu neboli
z pléna vznesené žiadne pripomienky.
K bodu: 8
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Štefan Nochta s konštatovaním, že
zjazd je uznášaniaschopný, nakoľko je prítomných všetkých 44 pozvaných delegátov s hlasom
rozhodujúcim (prezenčná listina je prílohou tohto dokumentu).
K bodu: 9
Prerokovala sa žiadosť prípravného výboru na vznik OZ CHPH Gemer. Následne sa
schválil vznik uvedeného OZ CHPH. Vzhľadom k tomu, že jarné zasadnutie VZ v roku 2013 sa
neuskutoční, hlasovali o vzniku OZ Gemer delegáti zjazdu.
K bodu: 10
Na nutnosť istej úpravy Stanov SZ CHPH poukázal vo svojom vystúpení Ing. Kurek
a dlhodobo sa touto otázkou zaoberalo aj VZ SZ CHPH, ktoré vytvorilo komisiu pre úpravu
stanov. Návrh vypracovaný touto komisiou a doplnený o pripomienky z konferencií OZ CHPH
predniesol predsedajúci – Daniel Dudzik. Návrh sa postupne preberal a schvaľoval podľa

jednotlivých paragrafoch. Všetky zmeny sa odsúhlasovali dvojtretinovou väčšinou. Predložený
návrh bol schválený s minimálnymi zmenami.
Na záver sa o zmene stanov hlasovalo ako o celku. Zmena Stanov SZ CHPH bola ako
celok schválená jednomyseľne.
Taktiež sa prerokoval predložený návrh na zmenu Pretekového poriadku SZ CHPH.
Navrhnuté zmeny pretekového poriadku boli po krátkom rokovaní schválené bez zmien.
K bodu: 11
Diskutujúci vo svojich príspevkoch postupne predostreli svoje návrhy a pripomienky:
M. Petruš

- navrhol aby sa zaoberalo budúce Prezídium SZ CHPH výberom vypúšťacích
miest národných pretekov tak, aby sa zníži rozptyl kilometrov v rámci Slovenska.
Navrhuje vypúšťacie miesto Schwerin (alebo iné z podobnej vzdialenosti
zo severozápadného smeru), aby sa šance na úspech vyrovnali pre západ a
východ Slovenska.

V. Šiška

- navrhuje zaoberať sa problematikou mládeže, problematikou členskej základne,
a taktiež urobiť v nej poriadok (zamedziť migrácii členov, potreba
kvalifikovaných ľudí vo VZ)
- Navrhuje aby tento zjazd bol zjazdom porozumenia a zmierenia, pričom
navrhuje odpustiť tresty, potrestaným členom SZ CHPH uložené do 6.4.2013, čo
však po krátkej diskusii nebolo schválené.
- predostrel myšlienku, aby holubárstvo ako športová činnosť bola zastrešená
olympijským výborom.
- na konci sa poďakoval za spoluprácu a oznámil, že už nebude kandidovať do
ústredných orgánov SZ CHPH.

J. Tisoň

- požiadal aby sa prerokovala možnosť posunutia začiatku pretekovej sezóny
2013. Odpovedal M. Blahovský, aby sa v máji mohli dva preteky odletieť vopred
nahlásené na sekretariáte SZ CHPH. Faktickými pripomienkami návrh menili: B.
Lištiak navrhol, aby sa mohlo pretekať aj v týždni. J. Mojzeš navrhuje, aby OZ
CHPH zaslali nové pretekové plány na sekretariát zväzu, pričom by nové plány
museli byť zaslané do konania prvého preteku sezóny 2013 t. j. do 27. apríla 2013,
D. Kasan uviedol, že preteky do MS sa môžu organizovať aj počas štátnych
sviatkov. Myšlienku zaslania opravených pretekových plánov do začiatku
pretekovej sezóny podporil aj odchádzajúci prezident J. Kurek. Napokon tento
posledný návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu: 12
Voľbu orgánov SZ CHPH viedol predseda volebnej komisie Barbirík Alojz. Vysvetlil
pravidlá volieb (volebný poriadok). Prihlásených bolo 15. kandidátov do Prezídia SZ CHPH.
Samotné voľby prebehli v dobrej atmosfére v zmysle schváleného volebného poriadku. Volebné
lístky dostalo 44 delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Voľby do prezídia:

1. kolo

1. RNDr. D. Dudzik
2. Ing. D. Krajčík
3. Ing. J. Seliga

35 hlasov
34
29

4. Ľ. Valíček
5. Ing. J. Mojzeš
6. D. Kasan
7. Ľ. Drgáň
8. Mgr. M. Blahovský
9. MVDr. T. Gornaľ
10. V. Sudor
11. I. Brnčal
12. D. Duľa
13. Ing. P.Chytil
14. Ing. Kurek Juraj
15. V. Šiška

28
27
26
23
21
18
16
13
11
10
2
0

Pred hlasovaním sa vzdali kandidatúry: Šiška Vladimír a Kurek Juraj. Prvých 7
kandidátov získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov a boli zvolení Prezídia SZ CHPH pre volebné
obdobie 2013 – 2017. Všetky hlasovacie lístky boli platné.
Potom nasledovalo druhé kolo volieb, kde postúpilo šesť kandidátov. Tesne pred hlasovaním sa
vzdal kandidatúry Peter Chytil.
Voľby do prezídia:

2. kolo

1. MVDr. T. Gornaľ
2. Mgr. M. Blahovský
3. I. Brnčal
4. V. Sudor
5. D. Duľa
6. Ing. P. Chytil

21 hlasov
19
14
13
6
1

V druhom kole sa zvolili ešte dvaja kandidáti a počet zvolených členov prezídia dosiahlo
stanovený počet - 9 členov. Tri hlasovacie lístky Volebná komisia vyhlásila za neplatné.
Voľba prezidenta SZ CHPH
Nakoľko prvá voľba prezidenta bola zle reprodukovaná a tým aj volebné lístky boli
chybné – tak sa vyhlásila predsedom Volebnej komisie voľba za zmätočnú. Potom prebehla
druhá voľba, kde boli dvaja kandidáti na prezidenta SZ CHPH.
1. RNDr. D. Dudzik
2. Mgr. M. Blahovský

35 hlasov
8

Prezidentom SZ CHPH pre volebné obdobie 2013 – 2017 sa stal RNDr. Daniel Dudzik.
Volebná komisia jeden hlasovací lístok vyhlásila za neplatný.

Voľba Ústrednej kontrolnej komisie
Kandidáti do päť člennej ÚKK boli len štyria. Preto Zjazd prijal návrhy kandidatúry ešte
dvoch delegátov Zjazdu. Výsledok volieb bol následovný:

1. V. Sudor
2. J. Mlátko
3. J. Fekiač
4. F. Jacenko
5. S. Zelenský
6. D. Duľa

31 hlasov
30
25
23
22
19

Prví piati kandidáti sa stali členmi ÚKK SZ CHPH pre volebné obdobie 2013 – 2017.
Všetky hlasovacie lístky boli platné.
Voľba predsedu Ústrednej kontrolnej komisie
Kandidáti na post predsedu ÚKK boli dvaja.
1. V. Sudor
2. J. Fekiač

24 hlasov
18

Predsedom ÚKK SZ CHPH pre volebné obdobie 2013 – 2017 sa stal Vladimír Sudor.
Volebná komisia jeden hlasovací lístok vyhlásila za neplatný a jeden volebný lístok nebol
odovzdaný.

K bodu: 13
Hlavné úlohy SZ CHPH na obdobie rokov 2009 - 20013 boli delegátmi zjazdu
schválené.
Dokument uvedenej koncepcie je prílohou tejto zápisnice.
K bodu: 14
Správu návrhovej komisie a uznesenie z IX. zjazdu SZ CHPH predložil predseda
návrhovej komisie Lenárth Milan.
Vladimír Šiška stiahol svoj návrh na odpustenie v súčasnosti plynúcich trestov.
Navrhnuté uznesenie po vyňatí návrhu na odpustenie trestov bolo schválené.
Správa návrhovej komisie a prijaté uznesenie tvorí samostatnú prílohou tejto zápisnice.
Delegáti zjazdu potvrdili delegovanie zástupcov OZ CHPH do Valného zhromaždenia SZ
CHPH (zoznam členov VZ SZ CHPH tvorí prílohu 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 2013 - 2017.
V Nitre, dňa 6. apríla 2013
Správnosť zápisu overil:

Zapísal: Ing. Javorček Pavol
Ing. Baško Richard
Fiala Tomáš: súhlasím v.r.
Petruš Marián: súhlasím v.r.
RNDr. DUDZIK Daniel
Prezident SZ CHPH

v.r

IX. ZJAZD
SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV
POŠTOVÝCH HOLUBOV

UZNESENIE IX. ZJAZDU SZ CHPH
IX. ZJAZD SZ CHPH
I.

Schvaľuje:

1. Voľbu pracovného predsedníctva v zložení: Ing. Juraj Kurek, Dušan Kasan, RNDr. Daniel
Dudzik
2. Program IX. zjazdu, rokovací poriadok a volebný poriadok
Voľbu a) mandátovej komisia v zložení: Štefan Nochta, Mária Beláková, František
Navrátil
c) návrhovej komisie v zložení: Milan Lenárth, Július Mlátko, Zdeno Bielik
d) volebnej komisie v zložení: Alojz Barbírik, Ing. Jozef Brzý, Ján Kmec
3.
4.
5.
6.
7.

Overovateľov zápisnice: Tomáš Fiala, Marián Petruš
Zapisovateľov z rokovania IX. Zjazdu: Ing. Pavol Javorček, Ing. Richard Baško
Rokovací poriadok IX. Zjazdu SZ CHPH
Volebný poriadok IX zjazdu SZ CHPH
Správu o činnosti SZ CHPH od VIII. Zjazdu SZ CHPH prednesenú prezidentom SZ
CHPH Ing. Jurajom Kurekom
8. Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie prednesenú jej predsedom Dušanom
Kasanom
9. Zmeny Stanov SZ CHPH, tak ako sú uvedené v prílohe
10. Plán hlavných úloh na roky 2013 – 2017.
11. Správu mandátovej komisie IX. zjazdu SZ CHPH
12. Výsledky volieb do orgánov SZ CHPH
13. Vytvorenie OZ CHPH Gemer
14. Ročnú účtovnú uzávierku s prebytkom hospodárenia
15. Rozpočet SZ CHPH na rok 2013
16. Zmeny Pretekového poriadku SZ CHPH podľa predloženého návrhu

II.

Ukladá:

a) Valnému zhromaždeniu SZ CHPH
1. Prerokovať podnety a pripomienky delegátov zjazdu a podľa ich závažnosti využiť ich
v ďalšej činnosti
2. Odstrániť nedostatky na ktoré bolo poukázané v správe Ústrednej kontrolnej komisie
SZ CHPH
3. Novelizovať vnútrozväzové normy v súlade so zmenami Stanov SZ CHPH

b) Prezídiu SZ CHPH
1. Pravidelnou kontrolnou činnosťou zabezpečiť dodržiavanie Pretekového poriadku SZ
CHPH, nariadení Zväzu na všetkých organizačných úrovniach.
2. Podieľať sa na vydávaní zväzového spravodaja.
3. Vyhodnocovať a oceňovať víťazov jednotlivých kategórií MS a ostatných zväzových
súťaží.
4. Odkúpiť prenajatý objekt v Kežmarku a rekonštruovať ho pre potreby SZ CHPH
5. Zabezpečovať školenie výcvikárov pravidelne pred začiatkom pretekovej sezóny.
Organizovať školenia posudzovateľov a prepravcov holubov
6. Vypracovať finančné pravidlá na riešenie vzťahov člena k organizačným zložkám
SZCHPH.
7. Pripraviť a rozposlať materiály na všetky zasadnutia VZ v dobe minimálne jeden mesiac
pred zasadnutím.
8. Osobitne finančne vyhodnotiť olympiádu a záverečné zúčtovanie predložiť na VZ SZ
CHPH.

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

d) Oblastným združeniam
1. Uznesenia a závery IX. 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.
3. Úpravy pretekových plánov na rok 2013 zaslať na sekretariát do 27 marca 2013 ak
v nich boli vykonané zmeny a úpravy kvôli nepriaznivému počasiu.

III.

IX. zjazd SZ CHPH zvolil:

Prezidenta SZ CHPH: RND. Daniel DUDZIK 35 hlasov
Členov prezídia:
1. RNDr. D. Dudzik
2. Ing. D. Krajčík
3. Ing. J. Seliga
4. Ľ. Valíček
5. Ing. J. Mojzeš

1. kolo
35 hlasov
34 hlasov
29 hlasov
28 hlasov
27 hlasov

6. D. Kasan
7. Ľ. Drgáň
Členov prezídia:

26 hlasov
23 hlasov
2. kolo

1. MVDr. T. Gornaľ
2. Mgr. M. Blahovský

21 hlasov
19 hlasov

Členov kontrolnej komisie
1. V. Sudor
2. J. Mlátko
3. Ing. J. Fekiač
4. F. Jacenko
5. S. Zelenský

31 hlasov
30 hlasov
25 hlasov
23 hlasov
22 hlasov

Predsedu Ústrednej kontrolnej komisie
1. V. Sudor

IV.

24 hlasov

Potvrdzuje:

1. Delegovaných zástupcov OZ CHPH za členov VZ SZ CHPH.

Správnosť zápisu overil:

Fiala Tomáš: súhlasím v.r.
Petruš Marián: súhlasím v.r.

V Nitre, dňa 6. apríla 2013
RNDr. DUDZIK Daniel
Prezident SZ CHPH
v.r.

