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 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@agroinstitut.sk  www.postoveholuby.sk  telefax 004210376537503

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SZ CHPH
konaného dňa 31. marca 2012
Prítomní:

Prezident Zväzu – Ing. Juraj Kurek
Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH
Predseda ÚKK – Dušan Kasan a členovia ÚKK
Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
V bode 7 aj chovatelia, ktorých holuby reprezentovali na Stredoeurópskej
výstave v Budapešti
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania

Program rokovania:
1. Privítanie a voľba orgánov Valného zhromaždenia (Ing. Kurek)
2. Kontrola plnenia uznesení (RNDr. Dudzik)
3. Správa o činnosti Zväzu za rok 2011 (Ing. Kurek)
4. Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie (D. Kasan)
5. Správa o hospodárení Zväzu za rok 2011 (Ing. Chytil)
6. Návrh rozpočtu Zväzu na rok 2012 (Ing. Chytil)
7. Rôzne
 evidencia členov na rok 2012 (Ing. Kurek)
 pretekové plány na rok 2012 (Ing. Seliga)
 ocenenie chovateľov na SEV v Budapešti
8. Prijatie uznesenia a záver
Priebeh rokovania:
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia prezident SZ
CHPH Ing. Juraj Kurek.
Program bol doplnený o body: Zvolanie IX. Zjazdu SZ CHPH a Diskusia. Návrh bol jednomyseľne
prijatý a bol zaradený v programe ako 8. a 9. bod rokovania s tým, že nasledujúci bod sa posunul.
Jednomyseľne boli schválené orgány VZ:
 Pracovné predsedníctvo: Ing. Kurek, RNDr. Dudzik, D. Kasan, Ing. Seliga
Zapisovatelia z rokovania a spracovatelia zápisnice:
RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Pavol Javorček.
 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení : Ladislav Kováč, Peter Záhorský
 Návrhová komisia: Mgr. Blahovský Milan, Vladimír Šiška, Anton Kankara
Potvrdení boli noví členovia VZ SZ CHPH:
1. MVDr. Tibor Gornaľ
2. RNDr. Dudzik Daniel
3. Stanislav Zelenský
4. Ing. Jozef Brzý
5. Štefan Boros

OZ CHPH Bardejov
OZ CHPH Kežmarok
OZ CHPH Pezinok
OZ CHPH Považská Bystrica
OZ CHPH Dunajská Streda

Jednorázovo zastupujúci členovia VZ SZ CHPH boli plénom schválení s hlasom rozhodujúcim:
6. Róbert Kopáč
OZ CHPH Michalovce
7. Gabriel Bargel
OZ CHPH Fiľakovo
8. Ing. Peter Tomko
OZ CHPH Liptovský Mikuláš
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9. Jozef Plačko
OZ CHPH Bytča
K bodu 2:
Kontrolu plnenia uznesení z VZ SZ CHPH konaného dňa 26. marca 2011 v Nitre vykonal
RNDr. Dudzik. Konštatoval, že úlohy prijaté vo forme uznesení IV. VZ ukladá sú splnené v bodoch:
IV/1, IV/2, IV/4, IV/5, IV/6. Nesplnené je uznesenie uvedené v bode IV/3 – Organizačne zabezpečiť
dokončenie výpočtového programu na výpočet a spracovanie pretekových výsledkov.
K bodu 3:
Správu o činnosti Zväzu za rok 2011 predniesol prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek.
Postupne zhodnotil prácu Prezídia SZ CHPH. Konštatoval zvyšujúcu sa úroveň CV organizovaných
Prezídiom a taktiež prínos v oblasti organizačných schopností potrebných pre prípravu Olympiády.
Spomenul, že počas CV bola vybratá kolekcia reprezentujúca náš Zväz na SEV v Budapešti.
Vyzdvihol prácu posudzovateľov pri výbere kolekcie štandardných holubov pre túto výstavu.
Informoval o príprave dvoch Národných pretekov  Gotha a Oostende a tiež o organizácii
Katovického memoriálu Cheb. Vyhodnotil činnosť Medzinárodného testovacieho centra v Nitre.
V krátkosti informoval o vytvorení organizačných výborov pre Olympiádu a Majstrovstiev sveta
mladých holubov a ich činnosti. Spomenul aj sponzorov týchto akcii.
K bodu 4:
Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie predniesol jej predseda p. Dušan Kasan.
Informoval prítomných o vykonaných kontrolách, ktoré boli zamerané na dodržiavanie pretekového
poriadku, stanov SZ CHPH. Tiež informoval o kontrolách hospodárenia a narábania s finančnými
prostriedkami SZ.
Vo svojej správe sa zameral aj na postup pri riešení sťažnosti chovateľov, ZO, OZ.
Konštatoval, že členovia ÚKK nezistili vážnejšie porušenia pretekového poriadku, ak sa zistili drobné
chyby, boli riešené napomenutím, resp. nájdením riešenia daného problému..
Za veľmi pozitívne považuje zlepšenie reklamácií štartov z ČR, k čomu dopomohol ČZ CHPH
určením vypúšťacích miest .
Poukázal na zlé medziľudské vzťahy medzi členmi v ZO a OZ CHPH. Tieto situácie sú potom
dôsledkom rozpadu ZO a následne OZ..
V oblasti kontroly hospodárenia boli vykonané kontroly: hospodárenie testovacej stanice,
kontrola pokladničnej knihy a zúčtovanie CV. Kontrola bola vykonaná aj HM.
V závere poďakoval za prácu členom ÚKK i členom kontrolných komisií v nižších
organizačných zložkách.
K bodu 5:
Správu o hospodárení Zväzu za rok 2011 predniesol Ing. Peter Chytil. Prítomných informoval
o určitej disproporcií v príjmových a výdavkových položkách. Túto disharmóniu v ukazovateľoch
spôsobilo neuhradenie rodových krúžkov za rok 2011 a 2012 v celkovej sume 26 667 eur. Príčinou
bola neskorá dodávka krúžkov zahraničným výrobcom. Tato skutočnosť sa prejavuje aj pri iných,
drobnejších položkách z dôvodu, že sú rozpočtované v jednom roku a k úhrade dôjde až začiatkom
nasledujúceho roka a podobne.
K bodu 6:
V ďalšom bode programu  návrh rozpočtu na rok 2012 Ing. Chytil hovoril o zvýšených
plánovaných nákladoch oproti príjmom o 58 000 eur. Túto sumu tvoria mimoriadne výdavkové
položky už spomínaná úhrada rodových krúžkov za rok 2011 a 2012 , rekonštrukcia TS v sume 2 000
eur, plánovaná strata MTS Nitra pri organizovaní Majstrovstiev sveta 10 000 eur.
K bodu 7:
Rôzne:
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Evidencia členov na rok 2012.
Prezident SZCHPH – Ing. Juraj Kurek predniesol informáciu o evidencii členskej základne na rok
2012. Konštatoval, že Zväz má 34 OZ CHPH, 230 ZO CHPH a 4361 členov.
Pretekové plány na rok 2012.
Predseda pretekovej komisie Ing. Seliga Jaroslav informoval o zasielaní pretekových plánov OZ na
rok 2012. Predniesol členom VZ zistené nedostatky pri deklaráciách regiónov a zaradenia pretekov do
MS 2012. Poukázal na nepresnosti a potrebe prepracovať, prípadne doplniť pretekové plány.
Vymenoval, ktoré OZ CHPH majú pretekové plány doplniť a zosúladiť s inými oblastnými
združeniami pri tvorbe regiónov. Upozornil členov VZ, aby ihneď informovali príslušných
funkcionárov OZ CHPH, aby sa doplnky a prípadne úpravy pretekových plánov stihli vykonať do
10.4.2012.
Ocenenie chovateľov za reprezentáciu na SEV v Budapešti.
Prezident SZ CHPH, Ing. Juraj Kurek privítal chovateľov, ktorých holuby reprezentovali náš Zväz na
III. SEV a I. Európskej výstave poštových holubov v Budapešti. Poďakoval im za svedomito
odvedenú chovateľskú prácu a umenie pripraviť holuby na veľké podujatia, najmä štandardné holuby.
Taktiež poďakoval posudzovateľom a Posudzovateľskej komisii SZ CHPH za dobre vykonanú prácu
na CV 2012 pri hodnotení holubov, a tým aj výbere kolekcie holubov pre túto výstavu. Slovenský
Zväz získal prvú cenu v hodnotení krajín štandardných holubov a druhé miesto v kategórií športových
holubov. Následne všetkým chovateľom, ktorých holuby nás reprezentovali bol odovzdaný účastnícky
diplom a chovateľom na prvých troch miestach, diplom za umiestnenie.
K bodu 8:
Vladimír Šiška prečítal návrh na zvolanie IX. Zjazdu SZ CHPH a termín jeho konania  6.
apríla 2013 v Nitre. Zároveň prečítal pripravený návrh na uznesenia ku konaniu IX. Zjazdu SZ
CHPH. Po jedinej faktickej pripomienke – p. Jakubčák  navrhol, aby sa zjazd konal skôr. Pán Šiška
vysvetlil, že po konaní olympiády je potrené vytvoriť priestor pre organizáciu VČS ZO CHPH
a konferencie OZ. Po tomto vysvetlení bolo ihneď prijaté jednomyseľne rozhodnutie VZ SZ CHPH
o zvolaní IX. Zjazdu SZ CHPH na 6. apríla 2013. Miestom konania zjazdu bude Nitra.
K bodu 9:
Následne predsedajúci otvoril diskusiu.

Ing. M. Vidhold  kritizoval spracovanie MS a taktiež zneužitie databáz výpočtárom MS  pri
výpočte MS mladých holubov. MS je nezrozumiteľné a znevýhodňuje OZ s menším počtom
nasadzovaných holubov. Nezrozumiteľné je aj MS ročných holubov. Navrhuje, aby sa realizovali
jesenné zasadnutia VZ SZ CHPH. Taktiež navrhuje, aby sa zmenil kľúč počtu členov ZO na
konferenciách OZ, a to tak, aby sa vychádzalo z počtu pretekajúcich družstiev a nie z počtu členov
v ZO.
Odpovedal: J. Kurek – je možné, kontrolovať výpočet MS, v tom prípade, ak sa nájde niekto, kto
to bude paralelne s výpočtárom, MS prepočítavať.

Ľ. Drgáň – kritizoval nedodržanie návrhu na vytvorenie regiónov vydaného prezídiom. Žiada,
aby boli platné pretekové výsledky aj vtedy, keď sa holuby vezú v jednej jazdnej súprave bez
predchádzajúcej vzájomnej deklarácie výsledkov. Žiadal priznať výnimku v započítaní
regionálnych výsledkov do MS 2012. OZ Tvrdošín s OZ Liptovský Mikuláš vytvorili región
podľa návrhu, ktorý vypracovalo prezídium SZ CHPH. Napriek tomu je možné, že na konci
sezóny na regionálny pretek nenasadia stanovené počty holubov pre započítanie do MS 2012.
Vychádza im to tak, že všetko dodržia a nemusia mať uznané preteky do MS. Nakoniec vyzval,
aby nebola cenzurovaná zápisnica zo zasadania VZ.
Požiadavka OZ CHPH Tvrdošín na udelenie výnimky sa zamietla.

Ing. J. Moravčík – Žiadal, aby sa uverejnilo na web stránke, aký výpočtový program sa má
vypracovať a taktiež presne vyšpecifikovať výstupy tohto programu. Navrhol urobiť výberové
konanie pre zhotoviteľa takéhoto programu. Taktiež uviedol, že rajonizácia ako úloha nie je
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splnená. Taktiež navrhol za OZ Žilinu, aby pred pretekovou sezónou bola podaná evidencia max.
70 ks holubov, t. j. súťažné družstvo a lietalo sa zo série 20 / 7.
Ing. P. Tomko – žiadal o vysvetlenie, bližšiu špecifikáciu položky 21 . ostatné náklady v
hospodárení.
Odpovedal: P. Chytil a špecifikoval výdavkové položky.
A. Kankara – vysvetlil pochybenie pri výpočte výsledkov holuba p. Miklošíka v športovej
kategórii D.
Odpovedal: Mgr. M. Blahovský – samotná kategória D na určité protirečenia a súčasne
používaný program na výpočet koeficientov nemá potrebné blokovanie. Problém sa prehliadol
a nakoniec sa kombinácia pretekov nedala vpísať do karty pre SEV v Budapešti.
J. Mlátko – predniesol požiadavku OZ CHPH Topoľčany na opravu poradia OZ CHPH na CV
2012.
Odpovedal: J. Kurek – už na prezídiu sa rozhodlo o oprave poradia a OZ CHPH Topoľčany bude
vyplatená čiastka za tretie miesto na CV.
V. Žiačik – kto bude organizovať dlhé trate – Berlín, Londýn a Oostende?
Odpovedal: J. Kurek urýchlene sa musia zistiť počty holubov, ktoré chovatelia chcú nasadiť na
tieto preteky a následne sa vydajú obežníky na organizáciu pretekov.
Ing. M. Vidhold – Navrhol vyvarovať sa päť miestnym číslam na rodových krúžkoch. Sú
problémy s ich zaznamenaním v EKS.
Odpovedali: Ľ. Drgáň informoval, že každý štát F.C.I. má určenú hierarchiu a počet znakov pre
zadanie čísiel, čo je už zapracované v softvéroch EKS.
J. Kurek – do budúcna sa nebudú objednávať rodové krúžky s päťmiestnymi číslicami. U
jestvujúcich rodových krúžkov s päťmiestnymi číslicami na protokoloch komisie musia vyznačiť
číslicu, ktorú tlačiareň nevytlačí a potom možno takýto protokol uznať.
Mgr. M. Blahovský  k výpočtu MS, odmieta tvrdenia, že by brzdil vývoj a výrobu výpočtového
programu. Vyzval na nájdenie firmy, ktorá by vyrobila pre Zväz tento program. Viaceré firmy,
s ktorými mal Zväz dohodnutú výrobu výpočtového programu, pri jeho výrobe aj úzko s nimi
spolupracoval, v konečnej fáze od dokončenia programu odstúpili.
L. Kováč  konečne je potrebné doriešiť výrobu nového výpočtového programu. Pri zohrávaní
pretekových výsledkov OZ CHPH do regiónov je potrebné robiť nezávislú kontrolu. Prepravu na
pretek Oostende doriešiť po zistení prihlásených holubov na tento pretek. Prezídium by malo
určiť, do ktorého regiónu OZ CHPH patrí. V tejto súvislosti uviedol, že OZ CHPH Trenčín bez
problémov zoberie OZ Žilinu do regiónu pod tou podmienkou, že sa prispôsobia tratiam, ktoré
lieta Trenčín. Navrhol, aby v roku 2013 boli vyrobené špeciálne krúžky so symbolom olympiády,
mali by pripomínať organizovanie olympiády na Slovensku. Žiadal, aby pre preteky Londýn
a Berlín boli určené nasadzovacie strediska, zberné miesta.
Odpovedal: J. Kurek – vydá sa obežník pre zistenie počtov holubov prihlásených na NP
Oostende, olympijské preteky Londýn a Berlín. Na základe takto zmapovaného záujmu sa
zabezpečí doprava a stanovia sa NS.
Mgr. M. Blahovský – na základe doterajších skúsenosti s každoročným zostavovaním poradia
MS, víta skutočnosť, že samotní chovatelia budú zaangažovaní do zostavovania poradia MS 2012.
V. Sudor – je mu ľúto, že v MS pre rok 2012, OZ CHPH tvoriace Región sever, nepodporili OZ
Žilinu pri tvorbe regiónov na stredných tratiach.
J. Plačko – snažil sa vysvetliť, prečo vytvorili Región Sever 2 (Bytča, Kysucké Nové Mesto,
Dlhé Pole a Terchová). Na stredných tratiach nechcú s OZ CHPH Žilina vytvoriť spoločný
región..
MVDr. T. Gornaľ – pýta sa, prečo sa nevymáha zmluvná pokuta od firmy Fatraware za
nedodanie výpočtového programu. Navrhuje, aby sa všetky zasadania Prezídia nahrávali na
diktafón a archivovali sa.
Odpovedal: J. Kurek – nie je problém nahrávať zasadnutia na diktafón. Niekoľko posledných
zasadnutí bolo nahrávaných a uložených na externý disk.
Ing. L. Bartošek – navrhol pre nasledujúci rok vybrať tri vyhovujúce vypúšťacie miesta pre
vypúšťanie holubov na DT. Zvlášť pre západ, stred a východ Slovenska.
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RNDr. D. Dudzik – podal informácie o výročí najstaršieho klubu (ZO) na Slovensku Liptovský
Mikuláš – Vrbica, ktorý bol založený v roku 1923 a informoval o ich požiadavke o finančný
príspevok pre organizovanie tejto akcie, pričom poskytnú pre Olympiádu svoje artefakty.
Poukázal na to, že tvorba regiónov je chaotická. Na jednom zasadnutí ich tvorbu podporíme a na
ďalšom odmietneme, tak to funguje už niekoľko rokov. Podotkol, že prezídium uznesenie
o vytvorení návrhu územného členenia Slovenska vypracovalo, dokument je aktuálny, ale
prezídium ho do života uviesť nemôže..
Ing. M. Vidhold – poukázal na to, že regióny treba pripraviť v predstihu a netvoriť ich na
poslednú chvíľu „horúcou ihlou“.
V. Šiška – objasnil niektoré otázky prípravy Olympiády na Slovensku a poukázal na to, že podľa
platných Stanov SZ CHPH  §15, odsek 3 regióny vznikajú na základe dobrovoľných rozhodnutí
konferencií OZ CHPH, ktoré sa rozhodli Regionálne združenie SZ CHPH vytvoriť.
A. Šimurka – informoval o aktuálnej situácii v OZ CHPH Prievidza. Do OZ CHPH Topoľčany
im svojvoľne odišlo 36 chovateľov a OZ musí bojovať o svoju existenciu. Poukázal na to, že je
potrebné prijať opatrenia, ktoré by zabránili svojvoľnému, neodôvodnenému prechodu členov
z OZ bez vedomia a súhlasu pôvodného OZ CHPH. Poďakoval OZ Žilina za „podržanie“
v regióne Sever.
Odpovedal: V. Šiška – zabránenie prestupov je otázkou novelizácie Stanov.
L. Kováč – navrhol, aby sa prestupy mohli urobiť raz za štyri roky, napríklad v čase Zjazdu SZ
CHPH, pričom v medzizjazdovom období by to nebolo možné – ale to je už otázkou novelizácie
Stanov.
Anton Kankara – predniesol požiadavku na reguláciu dravých vtákov.
Ľ. Drgáň – opätovne nastolil otázku zníženia počtu nasadených holubov v pretekoch, ktoré sa
môžu započítať do MS 2012.
Mgr. Milan Blahovský – navrhol zaviesť prestupový poriadok, ktorý by platil pri prestupe
členov.
Odpovedal: Ing. Kurek, všetky vyššie vznesené požiadavky sú vecou nových stanov a nového
MS.
A. Hlavatý – navrhuje zmenu propozícii MTS tak, aby každý chovateľ, ktorého holub bol po
finálovom preteku predaný, mal určitý podiel z predaja holuba. Vlani podiel mali iba chovatelia,
ktorých holuby doleteli na 1 – 30 mieste vo finále. Zároveň navrhol, aby pre preteky MS bola
podávaná evidencia holubov, napríklad 60 – 70 holubov. Pred konaním zjazdu je potrebné
vytvoriť komisiu, ktorá by zozbierala a pripravila návrhy na prestupy a prechody chovateľov z OZ
do OZ.
Odpovedal: J. Kurek – zmena v propozíciách MTS sa momentálne nebude robiť.
Ing. J. Brzý – navrhol, aby OZ malo aspoň 70 aktívnych členov. Všetky návrhy a úvahy by sa
mali odvíjať od aktívnych členov. Odpoveď – to je tiež otázkou zmeny Stanov SZ CHPH.
Mgr. Blahovský – navrhol zvolať jesenné zasadnutie VZ SZ CHPH.
RNDr. D. Dudzik – podporil návrh pána Blahovského. Navrhol, aby sa zasadnutie konalo
v polovici novembra t. j. v čase, keď sa aj koná zasadnutie prezídia, ktorého jednou z úloh je
vyhodnotenie súťaží. Navrhol aj vytvorenie dvoch komisií, ktoré by mali pripraviť podklady na
rokovanie VZ SZCHPH. Komisiu pre prípravu stanov v zložení: Vladimír Šiška, Ing. J. Moravčík,
Ing. Jozef Brzý a komisiu pre prípravu súťaží v zložení: Ing. Vidhold, Ľ. Drgáň, MVDr. T. Gornaľ
a L. Kováč.
Ing. D. Krajčík – informácie o výrobe výpočtových programoch v zahraničí. Holandský výrobca
výpočtových programov, tvrdí že sa takýto program dá vyrobiť (práve tvorí takýto program pre
Anglicko), pričom na stiahnutie údajov zo všetkých typov elektronických systémov je nevyhnutný
nainštalovaný softvér v jednotlivých typoch EKS, ktorý tieto operácie podporuje. Ďalej túto
problematiku obšírnejšie rozviedol.

K bodu 10:
Prijatie uznesenia a záver
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Návrh uznesení z rokovania VZ SZ CHPH predniesol člen návrhovej komisie p. Vladimír
Šiška. Po spresnení boli závery a uznesenia z rokovania VZ SZ CHPH jednomyseľne schválené.
Prezident SZ CHPH, Ing. Juraj Kurek poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK
a členom Prezídia za aktívnu účasť na zasadnutí VZ. Poprial všetkým úspešnú pretekovú sezónu a
bezproblémový návrat domov.
V Nitre 31. 03. 2011

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik
Ing. Pavol Javorček

Správnosť zápisu overili:
Ladislav Kováč

.....................................................

Peter Záhorský

.....................................................

prezident Zväzu  Ing. Juraj Kurek

UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH
konaného dňa 31. marca 2012
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje:
Doplnený program rokovania Valného zhromaždenia SZ CHPH.
Pracovné predsedníctvo v zložení – Ing. Juraj Kurek, RNDr. Daniel Dudzik, Ing.
Jaroslav Seliga a Dušan Kasan.
Overovateľov zápisnice – Ladislav Kováč, Peter Záhorský.
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Blahovský Milan, Vladimír Šiška a Anton Kankara.
Správu o činnosti SZ CHPH za rok 2011 prednesenú prezidentom Zväzu Ing. Jurajom
Kurekom
Správu o hospodárení Zväzu a ročnú účtovnú uzávierku za rok 2011.
Rozpočet SZ CHPH na rok 2012.
Komisiu doplnenia Stanov v zložení: Šiška Vladimír, Ing. Moravčík Jozef a Ing. Brzý
Jozef.
Komisiu Športovú – pre prípravu súťaži Majstrovstiev Slovenska pre budúce obdobie
v zložení: MVDr. Gornaľ Tibor, Ing. Vidhold Miroslav, Drgáň Ľubomír, Kováč
Ladislav.

II. Valné zhromaždenie SZ CHPH podľa § 11. odstavca 15. Stanov zvoláva:
IX zjazd SZ CHPH, ktorý sa bude konať dňa 6. apríla 2013 v Nitre.
III. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje zmenu členov vo VZ:
1. Doplnenie nových členov VZ SZ CHPH v zmysle Stanov SZ CHPH:
1. MVDr. Tibor Gornaľ
OZ CHPH Bardejov
2. RNDr. Dudzik Daniel
OZ CHPH Kežmarok
3. Stanislav Zelenský
OZ CHPH Pezinok
4. Ing. Jozef Brzý
OZ CHPH Považská Bystrica
5. Štefan Boros
OZ CHPH Dunajská Streda
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2. Jednorázovo zastupujúcich členov VZ SZ CHPH s hlasom rozhodujúcim:
1. Róbert Kopáč
OZ CHPH Michalovce
2. Gabriel Bargel
OZ CHPH Fiľakovo
3. Ing. Peter Tomko
OZ CHPH Liptovský Mikuláš
4. Jozef Plačko
OZ CHPH Bytča

IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie:
1. Správu o plnení úloh uložených na ostatnom zasadaní VZ SZ CHPH, ktorú predniesol
viceprezident RNDr. Daniel Dudzik.
2. Správu ÚKK SZ CHPH o činnosti za rok 2011, ktorú predniesol predseda ÚKK Dušan
Kasan.
3. Informáciu o evidencii členskej základne na rok 2012 s tým, že Zväz má 34 OZ CHPH,
230 ZO CHPH a 4361 členov.
4. Informatívnu správu o výsledkoch kontroly pretekových plánov na rok 2012.
V. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá Prezídiu SZ CHPH:
1. Organizačne zabezpečiť prípravu IX. Zjazdu SZ CHPH.
2. Vydať pokyny na zvolanie výročných členských schôdzi ZO, konferencií OZ
a športových klubov SZ CHPH.
3. Dať vypracovať kvalifikované zadanie na vypracovanie nového programu na výpočet
pretekových výsledkov.
Termín: 15. 05. 2012
Zodp.: prezident SZ CHPH Juraj Kurek
4. Zvolať Valné zhromaždenie na november 2012.
VI. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá OZ CHPH:
1. Upraviť pretekové plány na rok 2012 (deklarácie MS a regiónov) podľa pretekového
poriadku a propozícii MS pre rok 2012.
Termín: 10. 04. 2012
Zodp.: Predsedovia OZ CHPH

V Nitre 31. 03. 2012

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik
Ing. Pavol Javorček

Správnosť zápisu overili:
Ladislav Kováč

.....................................................

Peter Záhorský

.....................................................

prezident Zväzu  Ing. Juraj Kurek

Prílohy: 1. Správa o činnosti SZ CHPH za rok 2011
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2. Správa o činnosti ÚKK za rok 2011
3. Správa o hospodárení Zväzu za rok 2011
4. Rozpočet SZ CHPH na rok 2012
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