Slovenský zväz chovateľov, Sekretariát RR , Krížna 44, 824 76 Bratislava
Ústredná odborná komisia spevavých kanárikov
telefón : 0910 392 555
e mail – sekretariat@szch.sk
web:www.szch.sk
Zápis
z celoslovenského aktívu chovateľov spevavých kanárikov zo dňa 17. 3. 2018 vo Vrútkach
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program odsúhlasený aktívom:
1. Otvorenie, organizačné pokyny – predseda ÚOK
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a
schválenie programu aktívu - predseda ÚOK
3. Správa o činnosti ÚOK pre chov spevavých kanárikov SZCH za volebné obdobie 2014 –
2018 – predseda ÚOK
4. Diskusia, rôzne
Predstavenie kandidátov do ÚOK pre chov spevavých kanárikov na nové volebné
obdobie 2018 – 2022 – volebná komisia
5. Správa mandátovej komisie – mandátová komisia
6. Odsúhlasenie spôsobu volieb a oboznámenie sa s volebným poriadkom – volebná
komisia
7. Voľba predsedu, predsedu zboru posudzovateľov a členov ÚOK pre chov spevavých
kanárikov
8. Prestávka
9. Správa volebnej komisie – výsledky volieb – volebná komisia
10. Voľba delegáta na XII. Zjazd SZCH, prípadne iné funkcie – volebná komisia
11. Správa návrhovej komisie – návrhová komisia
12. Uznesenie – návrhová komisia
13. Záver – predseda novozvolenej ÚOK pre chov spevavých kanárikov
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie, organizačné pokyny
Zasadnutie otvoril a prítomných delegátov privítal. Bc. Vladimír Kubík – predseda ÚOK
pre chov spevavých kanárikov. Ďalej vyzval prítomných aby si minutou ticha uctili
chovateľov, ktorí v priebehu uplynulého obdobia opustili naše rady.
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a
schválenie programu aktívu

Oboznámil prítomných s potrebnou zmenou programu oproti zaslanej pozvánke, kedže
podľa celozväzového volebného poriadku sa predseda tentokrát nevolí novozvolenou
komisiou ÚOK, ale všetkými prítomnými účastníkmi aktívu – teda tento bod bude
vybavený v bode 8. Dal odsúhlasiť program a po jeho schválení navrhol členov do
spoločnej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, ktorá bola schválená v zložení:
predseda -prof. Ing. Ladislav Kunák, CSc., členovia - p. František Miškay a Miroslav
Jankovič.
Ďalej boli schválení overovatelia zápisu: prof. Ing. Ladislav Kunák, CSc., Marek Petráš.
3. Správa o činnosti ÚOK pre chov spevavých kanárikov SZCH za volebné obdobie
2014 – 2018
Predložil ju predseda komisie a postupne prešiel aktivity za končiace volebné obdobie
2014 - 2018 a okomentoval ich. Pretože dlhoročný člen ÚOK prof. Ing. Ladislav Kunák,
CSc., z dôvodu vysokého veku a na základe svojho rozhodnutia v budúcom období
nekandiduje, komisia ocenila jeho veľký prínos udelením ďakovného listu.
4. Diskusia, rôzne
V. Kubík - informoval o pozvaní na letný memoriál Františka Franěka, ktorý pripravuje
ÚOK ČSCH ZK. Ďalej o príprave XXII. zjazdu SZCH, ktorý sa bude konať 28. 4. 2018
vo Vrútkach ako aj o príprave úprav v stanovách SZCH.
Odbornosť chovu spevavých kanárikov bude zastupovať jeden delegát, ktorého schváli
aktív. Informoval aj o tendenciách niektorých členov SZCH zlučovať odbornosť exoty
s chovom spevavých kanárikov, čo sa už neosvedčilo v minulosti. Samostatná ÚOK SK
existuje jednak preto, že chovatelia spevavých kanárikov boli prvými pri zrode
chovatelských organizácií a potom odborná problematika je úplne odlišná od iných
odborností. Uvažuje sa tiež s návrhom, aby menšie odbornosti nemali zastúpenie
v predsedníctve, čo by bolo diskriminujúce a postavené by boli do nevýhodného
postavenia. Tieto otázky môžu byť predmetom rokovania na XXII. Zjazde a je potrebné,
aby delegát za komisiu podporil svojim hlasovaním záujem komisie.
Ďalej diskutoval o návrhu činnosti komisie na volebné obdobie 2018 – 2022 s tým, že
účastníci aktívu ho môžu doplniť. Navrhol tieto činnosti:
•

riadiť a metodicky usmerňovať chovateľov a záujemcov o chov spevavých kanárikov
a poskytovať im odborné poradenstvo,

•

vykonávať pravidelné školenie posudzovateľov a prípadne adeptov na posudzovateľov
spevu kanárikov,

•

spolupracovať s chovateľmi spevavých kanárikov zo zahraničia a informovať ich
o podujatiach – súťažiach v speve na Slovensku a zaujímať sa o obdobné podujatia
v zahraničí,

•

zabezpečiť vo volebnom období usporiadanie MMS ČR A SR v speve kanárikov, podľa
dohovoru s ÚOK ZK ČSCH,

•

naďalej zabezpečovať účasť členov SZCH na MMS ČR a SR v speve kanárikov,

•

konať každoročne letnú súťaž v speve kanárikov s medzinárodnou účasťou chovateľov
a posudzovaním za účelom zjednocovania požiadaviek na posudzovanie spevu
a jednotlivých spevných viet,

•

vytvárať podmienky pre konanie miestnych súťaží v speve kanárikov a koordinovať
ich,

•

navrhovať a schvaľovať nominácie posudzovateľov na súťaže,

•

zabezpečovať distribúciu registračných obrúčok s osobným číslom chovateľa,

•

propagovať chovateľský odbor verejnými prezentáciami spevu kanárikov aj pri konaní
postupových súťaží,

•

skvalitniť propagačnú činnosť hlavne na web.stránke SZCH, expozíciou SK počas
konania Celoštátnej výstavy zvierat ukážkovou expozíciou a pod.

5. Predstavenie kandidátov do ÚOK pre chov spevavých kanárikov na nové volebné
obdobie 2018 – 2022
Predseda volebnej komisie postupne predstavil kandidátov do ÚOK a to p. Mikuláša
Andrejkoviča, Daniela Buroňa, Petra Kubíka, Bc. Vladimíra Kubíka, p. Jozefa Petráša
a Mareka Petráša a na funkciu predsedu, kde kandidoval len Bc. Vladimír Kubík.
6. Správa mandátovej komisie
Mandátová komisia konstatovala, že na aktíve je prítomná nadpolovičná väčšina
pozvaných a aktív je uznášania schopný.
7. Odsúhlasenie spôsobu volieb a oboznámenie sa s volebným poriadkom
Volebná komisia vysvetlila spôsob volieb v zmysle jednotného zväzového volebného
poriadku.
8. Voľba predsedu, predsedu zboru posudzovateľov a členov ÚOK pre chov spevavých
kanárikov
Volebná komisia vykonala samostatnú voľbu predsedu a predsedu zboru
posudzovateľov. Výsledky sú uvedené v uznesení.
9. Prestávka
10. Správa volebnej komisie
Výsledky volieb sú uvedené v uznesení.
11. Voľba delegáta na XII. Zjazd SZCH, prípadne iné funkcie
Výsledky volieb sú uvedené v uznesení.
12. Správa návrhovej komisie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktoré bolo schválené.
13. Uznesenie
Je uvedené v samostatnej prílohe tohoto zápisu.
14. Záver
Rokovanie aktívu ukončil novozvolený predseda ÚOK pre chov spevavých kanárikov Bc.
Vladimír Kubík. Poďakoval delegátom aktívu za prejavenú dôveru a požiadal všetkých
prítomných o pomoc pri plnení odsúhlasených úloh a oficiálnu časť aktívu skončil. Aktív
pokračoval neformálnym posedením.
Zapísal: Bc. Vladimír Kubík v. r.
Zápis overujú: prof. Ing. Ladislav Kunák, CSc.- mailom a Marek Petráš v. r.

Príloha č 1:
Uznesenie z celoslovenského aktívu odbornosti chovateľov spevavých kanárikov
konaného dňa 17. marca 2018 vo Vrútkach
Celoslovenský aktív chovateľov spevavých kanárikov SZCH :
1) S c h v a ľ u j e :
1. Program rokovania celoslovenského aktívu chovateľov spevavých kanárikov.
2. Spoločnú mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu: predseda – prof. Ing. Ladislav
Kunák, CSc. členovia - František Miškay a Miroslav Jankovič.
3. Správu o činnosti Ústrednej odbornej komisie pre chov spevavých kanárikov SZCH za
volebné obdobie 2014 – 2018.
4. Hlavné činnosti ÚOK na volebné obdobie 2018 – 2022 podľa zápisu z aktívu.
5. Voľbu:
- predsedu Ústrednej odbornej komisie pre chov spevavých kanárikov SZCH :
Bc. Vladimíra Kubíka, počet hlasov – 15 za,
- podpredsedu komisie: p. Petra Kubíka – počet hlasov – 15 za.
- predsedu zboru posudzovateľov: p. Mareka Petráša – (volili prítomní 6-ti
posudzovatelia), počet hlasov 5 za a 1 volebný lístok bol neplatný,
- členov komisie: p. Jozefa Petráša – počet hlasom – 15 za,
p. Mikuláša Andrejkoviča – počet hlasov 14 za,
p. Petra Kubíka – počet hlasov 14 za,
- náhradníka do komisie: p. Daniela Buroňa počet hlasov 6 za.
6. Delegáta na XII. zjazd SZCH:
- p. Mareka Petráša – počet hlasov 15 za.
2) S ú h l a s í :
V prípade, že by bol predseda ÚOK Bc. Vladimír Kubík zvolený za podpredsedu SZCH
a nemohol by vykonávať kumulovanú funkciu, bude vykonaná zámena funkcií predsedu
a podpredsedu ÚOK (predseda ÚOK Peter Kubík a podpredseda Bc. Vladimír Kubík).
K tomuto bolo vykonané samostatné hlasovanie a p. Peter Kubík získal potrebnú
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.
3) B e r i e n a v e d o m i e :
a)

Informáciu o XII. Zjazde SZCH, ktorý sa bude konať dňa 28. 4. 2018 a o
navrhovaných Stanovách SZCH.

b) Jednotný volebný poriadok pre voľbu orgánov SZCH.

4) Doporučuje :
a) Kandidatúru pána: ........................................
b) Kandidatúru pána:..... ........................................

do funkcie predsedu RR SZCH
do funkcie podpredsedu RR SZCH

c) Kandidatúru pána: Milana Lenártha do funkcie predsedu ÚKRK SZCH
b) Kandidatúru pánov:..... ........................................

do funkcie členov ÚKRK SZCH

4) Podporuje:
Súčasnú organizačnú štruktúru zväzu so zastúpením všetkých tradičných odborností.
5) Ukladá novozvolenej ÚOK pre chov spevavých kanárikov:
Zabezpečovať plnenie úloh v zmysle predloženého návrhu činnosti komisie na
volebné obdobie 2018 – 2022.
Zapísal: Bc. Vladimír Kubík v. r.
Uznesenie overujú: prof. Ing. Ladislav Kunák, CSc.- mailom
Marek Petráš v. r.

