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ROZHODNUTIE PREZIDENTA SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATE2OV POŠTOVÝCH HOLUBOV

Vážení funkcionári organizačných zložiek, vážení členovia SZ CHPH,
na základe požiadaviek regiónov, oblastných združení i členov nášho Zväzu, výkonný orgán SZ CHPH –
prezídium podľa § 13, odsek 22 Stanov SZ CHPH sa rozhodlo vyhlásiť a zorganizovať v roku 2016 šesť
národných pretekov. Napriek tomu, že funkcionári na VZ SZ CHPH boli upovedomení a v smerniciach
vydaným k týmto pretekom je jasne uvedené, že organizátorom Národných pretekov je Slovenský
zväz, došlo pri organizácii preteku Krajková k vážnemu zlyhaniu funkcionárov. Pretek, ktorého neboli
organizátormi, si organizačné zložky svojvoľne začali prekladať a skracovať, na čo nemali právo, lebo
o tom rozhoduje výhradne organizátor preteku. Istým spôsobom si svoju úlohu nesplnili ani
koordinátori preteku, menovaní prezídiom. Nakoľko NP Krajková bol zároveň aj pretekom
medzinárodným, tak sme si dobre meno neurobili ani za hranicami Slovenska.
Čaká nás ešte päť Národných pretekov, ktorých organizátorom je Slovenský zväz chovateľov
poštových holubov. Z dôvodu, aby sa neopakovala situácia aká bola pri NP Krájková,
za organizátora pretekov (prezídium) podľa § 13, odsek 26 Stanov SZ CHPH vydávam toto
rozhodnutie:
1/ Na moju e- mailovú adresu – dano.dudzik@gmail.com mi organizačné zložky, ktoré si do
pretekových plánov zaradili Národné preteky pošlú návrhy kandidátov do komisie, ktorá bude
vymenovaná podľa Hlavy I., odsek 11 Pretekového poriadku SZ CHPH. Právomoci komisie (jury) sú
v citovanom odseku PP SZ CHPH.
Termín: 24. jún 2016
Zodpovední: v texte
2/ Využijem právo uvedené v § 13, odsek 26 Stanov SZ CHPH a do 25. júna 2016, pre každý pretek
zvlášť, vymenujem komisie (jury) na operatívne riadenie NP. Jedine táto komisia bude mať
právomoc, skrátiť, preložiť, zrušiť NP. Menovanie do komisií bude zverejnené na webovej stránke
Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov.
3/ Využijem právo uvedené v § 13, odsek 26 Stanov SZ CHPH a do 25. júna 2016 vypracujem a vydám
pokyny pre činnosť koordinátorov NP. Povinnosti koordinátorov NP budú zverejnené na webovej
stránke.
V Poprade 15. júna 2016
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

