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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 18. a 19. októbra 2013
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
členovia Prezídia SZ CHPH – Ing. Jaroslav Seliga (iba piatok), Ing. Daniel Krajčík,
PhD., MVDr.Tibor Gornaľ, Mgr. Milan Blahovský, Dušan Kasan (iba sobota),
Ľubomír Valíček, Ľubomír Drgáň, Ing. Jaroslav Mojzeš
predseda ÚKK – Vladimír Sudor
členovia ÚKK: Ing. Jozef Fekiač, Július Mlátko (iba piatok), František Jacenko,
Stanislav Zelenský
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.
Program rokovania:
1. Otvorenie– Dudzik
2. Schválenie zapisovateľa z rokovania, overovateľov zápisnice, kontrola plnenia
uznesení.
3. Kompletná kontrola pretekovej dokumentácie nasledovných OZ:
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto, OZ CHPH Dlhé Pole, OZ CHPH Sereď, OZ
CHPH
Poprad, OZ CHPH Liptovský Mikuláš, OZ CHPH Nitra, OZ CHPH Gemer, OZ
CHPH
Levice, OZ CHPH Šurany
Preteková dokumentácia chovateľov umiestnených v prvotnom poradí na
1. – 3. mieste všetkých kategórií MS okrem MS mladých holubov
4. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH
- Ekonomická komisia – pripraviť kompletné vyúčtovanie olympiády,
ktorú organizoval SZ CHPH v Nitre
- Vedúci odborných komisií - definitívna zostava odborných komisií
- Prekontrolovanie dokumentácie potrebnej pre vznik OZ CHPH
Ružomberok
- Členský príspevok na rok 2014 – prerokovanie návrhu
- Návrh ocenení vypracovaný Ing. Krajčíkom
5. Vyhodnotenie činnosti MTC Nitra v roku 2013
- priebeh
Ing. Javorček
- ekonomika
Ing. Mojzeš
- dražba
Ing. Krajčík, PhD.
6. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia SZ CHPH
7. Aktuálne úlohy
8. Prerokovanie výsledkov kontroly so zástupcami kontrolovaných OZ CHPH.
9. Uznesenia a záver

1. Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH - RNDr. Daniel Dudzik.
2. Následne navrhol zapisovateľa – Ing. Pavol Javorček a overovateľov zápisnice – Ing. Krajčík,
Mgr. Blahovský, ktorí boli jednomyseľne schválení .
Prekontrolované bolo plnenie uznesení zo zasadnutia prezídia SZ CHPH z 9. 09. 2013, ktoré sa konalo
v Poprade – Matejovciach.
Kontrola plnenia uznesení -bod IV. Prezídium nedostalo od OZ CHPH Tvrdošín zápis o splnení
uznesenia. Sekretariát SZ CHPH vyžiada informáciu o splnení uznesenia a v prípade nesplnenia
vyvodí dôsledky voči štatutárom OZ CHPH Tvrdošín.
Kontrola plnenia uznesení- bod. V. Prezídium si na zasadnutí 9. 09. 2013 vypočulo informácie zo
zasadnutia pretekovej komisie, v zápise sa však objavili prinajmenšom nešťastné formulácie, ktoré sa
právom dotkli čestných funkcionárov a chovateľov organizačných zložiek SZ CHPH. Prezídium
uložilo predsedovi pretekovej komisie SZ CHPH ospravedlniť sa chovateľom a funkcionárom Zväzu
za nepresný výrok. Rozhodlo tiež, že bez podpisu štatutárov Zväzu nesmie vyjsť na verejnosť žiadny
dokument v mene SZ CHPH.
Kontrola plnenia uznesení - bod. VI. – Prezídium SZ CHPH ukladá: splnené boli úlohy č.1., 2., a 3.
Nebola splnená úloha č. 4. , za ktorú bol zodpovedný Ing. Seliga.
Vyžiadaná dokumentácia: Všetky vyzvané OZ CHPH doručili vyžiadanú dokumentáciu do 18. 10.
2013 -16.00 hod., okrem OZ CHPH Poprad.
3. Kontrola pretekovej dokumentácie vybraných OZ CHPH: Na základe návrhu prezidenta Zväzu sa
vytvorili tri skupiny na kontrolu dokumentácie OZ CHPH. Predseda ÚKK do delegoval členov ÚKK
do jednotlivých komisií.
Zloženie komisií a kontrolované OZ CHPH:
I. komisia – Dudzik, Mojzeš, Krajčík, Zelenský – OZ CHPH Kysucké Nové Mesto, Dlhé Pole, Sereď
II. komisia – Seliga, Gornaľ, Blahovský, Fekiač – OZ CHPH Liptovský Mikuláš, Nitra, Gemer
III. komisia – Valíček, Drgáň, Jacenko, Mlátko – OZ CHPH Levice, Šurany, Poprad (nebola
dokumentácia)
Kontrola dokumentácie chovateľov na 1. – 3. mieste predbežného poradia MS 2013. Kontrolu
vykonali v druhý deň dopoludnia (19. 10. 2013) členovia ÚKK – pp. Fekiač, Jacenko, Zelenský
Závery z kontroly sú v prílohe zápisnice: I. komisiu – zapísal Ing. Mojzeš, II. komisiu – Ing. Seliga,
III. komisiu – Ľ. Valíček, kontrola chovateľov zaradených do MS – zapísali členovia ÚKK
4. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH
* Prerokovanie plnenia záverov – prerokovali sa bod II., písmeno b, body 1 - 8 uznesenia IX. zjazdu
SZ CHPH, v ktorých sú stanovené úlohy pre nastávajúce obdobie. Správu prednesie na zasadnutí VZ
SZ CHPH prezident Zväzu. V správe vyhodnotí aj prácu prezídia SZ CHPH. Každý člen prezídia SZ
CHPH do 30. 10. 2013 zhodnotí svoju prácu od 6. 04. 2013 do 20. 10. 2013 na 15 písaných riadkoch.
Každý sa zameria na výsledky práce nie všeobecné záležitosti.
* Schválenia členov odborných komisií – predsedovia odborných komisií navrhnutých prezidentom
predstavia veľmi krátko program svojej činnosti a navrhnú team členov, ktorý by mal zámery plniť.
Plénum VZ SZ CHPH návrh potvrdí – pozmení – doplní – odmietne.
* Voľba disciplinárneho senátu – zloženie bude výhradne na základe návrhu pléna VZ SZ CHPH.
* Schválenie možného vzniku a zániku OZ CHPH
Vznik OZ CHPH – OZ CHPH Ružomberok, spĺňa všetky požiadavky uvedené v stanovách Zväzu
pre vznik OZ CHPH

Zánik OZ CHPH – žiadne z existujúcich OZ nepožiadalo o ukončenie svojej činnosti a zánik.
* Schválenie členského príspevku na rok 2014
Návrh prezídia SZ CHPH je 8 eur. Za to člen dostane: 1. Brožúru dokumentov SZ CHPH – stanovy
a všetky poriadky, Zápisník chovateľa – formát A5, Výsledkovú brožúru za rok 2014- Poradie MS, NP
(prvých 100 chovateľov), poradie majstrovstiev OZ – prvých 50 chovateľov, Dve čísla informačného
spravodaja. V prvom čísle bude podrobný harmonogram všetkých úloh na rok 2014 a termíny úloh na
rok 2014.
* Rôzne:
- Záverečné vyúčtovanie 33. Olympiády konanej v Nitre v januári 2013. Vyúčtovanie predloží
predseda ekonomickej komisie SZ CHPH Ing. Jaroslav Mojzeš. Dokument bude vopred prerokovaný
s predsedom organizačného výboru 33. Olympiády FCI Ing. Jurajom Kurekom a súčasným
prezidentom Zväzu. Vyúčtovanie nebude súčasťou pozvánky z dôvodu ochrany vnútorných
ekonomických údajov pred schválením najvyšším orgánom SZ CHPH. Po odobrení vyúčtovania VZ
bude dokument zverejnený.
- Sťažnosť – podnet MVDr. Tibora Gornaľa voči rozhodnutiu prezídia SZ CHPH bude daný na
rozhodnutie VZ SZ CHPH.
Sťažnosť, odborné stanovisko pretekovej komisie SZ CHPH a odborné stanovisko predsedu komisie
pre výpočtový program a EKS bude súčasťou pozvánky na VZ SZ CHPH.
- Doplnok pretekového poriadku SZCHPH navrhnutý prezidentom v prezídiu SZ CHPH 19. 10. 2013:
„Maximálny prípustný rozchod hodín – konštatovacieho systému za 24 hodín je 5 minút. Väčší
rozchod je považovaný za poruchu konštatovacích hodín alebo EKS“.
- Na rokovanie VZ SZ CHPH budú pozvaní p. Konečný a p, Gajdoš, aby prezentovali svoje
výpočtové programy.
- Návrh ocenení pre zaslúžilých členov, funkcionárov a reprezentantov SZ CHPH prednesie prezident
SZ CHPH. Bude súčasťou pozvánky.
5. Vyhodnotenie činnosti MTC Nitra v roku 2013
Vyhodnoteniu činnosti MTC sa prezídium SZ CHPH nevenovalo detailne. Skonštatovalo sa, že na
základe predbežného stavu dražby činnosť MTC nebude v strate a činnosť nebude musieť byť
dotovaná z prostriedkov SZCHPH. Rozhodlo sa, že v prípade vytvorenia zisku bude vyplatená
odmena členom SZ CHPH, ktorí na úspešnej činnosti MTC majú najväčší podiel.
6. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia SZ CHPH
Pre krátkosť času sa detailne nezhodnotila úroveň kontrolnej činnosti. Na základe zdokumentovanej
kontrolnej činnosti sa prijali dve opatrenia uvedené v uzneseniach. Prijalo sa iba uznesenie v prípade
neumožnenia kontroly chovateľom, čo je v rozpore so Stanovami SZ CHPH.
7. Aktuálne úlohy
a) Prezídium schválilo definitívne poradie Majstrovstiev Slovenska za rok 2013. Poradie bolo v plnom
rozsahu zostavené podľa ustanovení, ktoré boli prijaté na VZ SZ CHPH. Nepovolili sa žiadne
výnimky, opravy tabuliek, nezobrali sa do úvahy neskôr zaslané tabuľky. Poradie MS tvorí prílohu
tejto zápisnice. Skonštatovali sme, že je nám ľúto chovateľov, ktorým holuby v sezóne dosahovali
vynikajúce výsledky a o umiestnenie v MS 2013 sa pripravili nesprávnym vypísaním tabuliek,
použitím nedeklarovaných pretekov, nerešpektovaním podmienok FCI pri vyhodnotení pretekov
a pod. Apelujeme na štatutárov, ktorí podpisovali tabuľky a svojim podpisom potvrdili, že tabuľky sú
vypísané správne. Všetko, čo podpisujete, skontrolujte! Z tejto skutočnosti je potrebné sa poučiť,
nakoľko prezídium bude mať snahu postupovať v tomto duchu aj v budúcnosti.
b) V súvislosti s MS prezídium prijalo aj vysvetlivky, doplnky a usmernenia platné pre rok 2014
*/ k bodu 1 - Deň štátneho sviatku je považovaný za víkend. Bez dní plus a mínus. (nasledujúcich
a predchádzajúcich).

*/ k bodu 7 - Do vyhodnotenia MS možno použiť aj výsledky športových pásiem.
*/ k bodu 7 - Do vyhodnotenia MS nemožno použiť výsledky OZ + športové kluby. Takú
kombináciu nepoznajú Stanovy SZ CHPH ani pretekový poriadok.
*/ k bodu 11 - Termín zaslania vyhodnocovacích tabuliek za súťaže starých holubov sa posúva na
30. september. Tabuľky, ktoré budú na sekretariát SZ CHPH doručené po tomto
termíne, nebudú vzaté do úvahy. Nesprávne vypísané tabuľky nebudú uznané
a chovatelia nebudú zaradení do poradia.
*/MS - DT
- Pri použití preteku nad 700 kilometrov stačí účasť 20 chovateľov v preteku.
c) Prezídium prerokovalo a schválilo smernicu CV 2014 okrem nasledovnej state: Vstupné ženy
a mládež 1 euro. Na naše podujatia mali doteraz ženy a mládež bezplatný vstup a tak to bude aj na CV
ktorej organizátorom je OZ CHPH Nitra.
d) Prezídium SZ CHPH schválilo bezplatný prenájom výstavných klietok na Stredoeurópsku výstavu
v Brne 2014.
e) Disciplinárne konanie vedené prezídiom SZ CHPH voči chovateľovi Jánovi Minárikovi členovi ZO
CHPH Lužianky – OZ CHPH Nitra tvorí samostatný zápis.
8. Prerokovanie výsledkov kontroly so zástupcami kontrolovaných OZ CHPH.
Postupne sa z prítomnými zástupcami OZ CHPH prerokovali nedostatky zistené pri kontrolách
dokumentácie OZ CHPH a oboznámení boli s opatreniami, ktoré prijalo prezídium.
OZ CHPH Liptovský Mikuláš – prítomný predseda OZ CHPH p. Ján Tisoň
Bude vykonaná následná kontrola pretekovej dokumentácie 30. 11. 2013.
OZ CHPH Dlhé Pole – prítomná tajomníčka p. Beláková, p Kyzek, p. Letko, p. Šuty
Preteková dokumentácia po treťom preteku dobre usporiadaná, obsahovala všetky predpísané
náležitosti. Celkové veľmi dobrá dokumentácia.
Na rokovanie bol pozvaný aj p. Štefan Šutý a nasadzovacia komisia na pretek Praha konaný 29. 5.
2010. Pán Šutý podal vysvetlenie k svojmu nasadzovaciemu listu na tento pretek. Prezídium zobralo
vysvetlenie na vedomie. Prezídium prišlo k záveru, že nesprávne časové údaje na kontrolnom liste sú
dôsledkom nesprávneho nastavenia času v počítači cez ktorý sa priraďovali čipy holubom
a nepozornosťou priraďovacej komisie, ktorá si nevšimla časový posun (raňajšie časy zodpovedajú
v bežnom prejave večerným časom 7,30 = 19,30). K zosúladeniu časov došlo po vytlačení
nasadzovacích kontrolných listov a doletové časy holubov boli správne a bez chyby. Týmto považuje
prezídium celú záležitosť za uzatvorenú.
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto – prítomný p. Hanuliak tajomník OZ. Dokumentácia mala isté
nedostatky, ale ako celok bola uznaná s tým, že v roku 2014 bude opäť vykonaná kontrola pretekovej
dokumentácie.
OZ CHPH Levice – prítomný p. Dušan Kasan, výcvikár OZ – v dokumentácii zistený iba jeden
drobný nedostatok, posunutie o jedno číslo EKS.
OZ CHPH Nitra - prítomný p. Peter Záhorský, výcvikár OZ – zistené drobné nedostatky
v dokumentácii.
Na rokovanie boli pozvaní členovia výboru ZO CHPH Lužianky a nasadzovacia komisia, ktorá
nasadzovala holuby p. Jána Minárika na pretek Slaný VI. konaný dňa 7.7.2013.
Prítomní: Marián Belák, Celestín Košta, Štefan Bača, Miloš Bruna.
Prezídium viedlo disciplinárne konanie voči členovi ZO Lužianky p. Jánovi Minárikovi. Konanie
viedlo prezídium z dôvodu, že menovaný je členom kontrolnej komisie OZ CHPH Nitra. Konanie sa
viedlo za neprítomnosti menovaného, ktorý bol na rokovanie pozvaný predpísaným spôsobom.
Z disciplinárneho konania je vyhotovený samostatný zápis.
OZ CHPH Šuraný – prítomný Tomáš Fiala, predsa – veľmi dobrá predpreteková dokumentácia.
(Parcelné čísla úradne potvrdené). V pretekovej dokumentácii iba drobné nedostatky.

Štatutárni zástupcovia OZ CHPH Gemer, Poprad a Sereď na prerokovanie kontroly pretekovej
dokumentácie neprišli.
9. Uznesenia a záver

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 18. a 19. októbra 2013
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.

Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ing. Daniel Krajčík PhD. a Mgr.
Milan Blahovský.
2.
Zabezpečenie náplne programu rokovania VZ SZ CHPH.
3.
Návrh členského príspevku na rok 2014 vo výške 8 eur.
4.
Náhrady členom prezídia SZ CHPH za prípravu, účasť na rokovaniach prezídia SZ CHPH
a podujatiach organizovaných Zväzom. Odmeny za vedenie odborných komisii. Za vedenie
webovej stránky, robenie výplat pracovníkom Zväzu.
5.
Odmenu Ing. Dušanovi Konečnému za spracovanie celoslovenských výsledkov – Katovický
memoriál, Oostende a Gotha.
6.
Koncoročnú odmenu sekretárovi SZ CHPH.
7.
Mimoriadnu odmenu pre Ing. Juraja Kureka, Ing. Pavla Javorčeka, p. Mikata a Ing. Daniela
Krajčíka za dobrú a zodpovednú prácu v MTS. Odmena je podmienená tým, že hospodárenie
MTC bude ziskové.
8.
Vysvetlivky, doplnky a usmernenia MS platné pre rok 2014
*/ k bodu 1 - Deň štátneho sviatku je považovaný za víkend. Bez dní plus a mínus. (nasledujúcich
a predchádzajúcich).
*/ k bodu 7 - Do vyhodnotenia MS možno použiť aj výsledky športových pásiem.
*/ k bodu 7 - Do vyhodnotenia MS nemožno použiť výsledky OZ + športové kluby. Takú
kombináciu nepoznajú Stanovy SZ CHPH ani pretekový poriadok.
*/ k bodu 11 - Termín zaslania vyhodnocovacích tabuliek za súťaže starých holubov sa posúva na
30. september. Tabuľky ktoré budú na sekretariát SZ CHPH doručené po tomto
termíne nebudú vzaté do úvahy. Nesprávne vypísané tabuľky nebudú uznané
a chovatelia nebudú zaradení do poradia.
*/MS - DT
- Pri použití preteku nad 700 kilometrov stačí účasť 20 chovateľov v preteku.
9.
Na základe kontroly pretekovej dokumentácie a kontrol vykovaných členmi prezídia SZ
CHPH
a) Podmienečne pozastavuje platnosť a požitie pretekových výsledkov OZ CHPH Liptovský
Mikuláš a Sereď pre všetky súťaže a výstavy do termínu odstránenia zistených nedostatkov.
b) Z dôvodu nepredloženia pretekovej dokumentácie na kontrolu v stanovenom termíne
a čase. Vyhlasuje pretekové výsledky OZ CHPH Poprad dosiahnuté v roku 2013 za neplatné
pre všetky súťaže a výstavy konané v rokoch 2013, 2014 a CV 2015.
c) Na základe neumožnenia vykonania kontroly doletu holubov z preteku a tým vážneho
porušenia Stanov SZ CHPH vyhlasuje pretekové výsledky roku 2013 chovateľa Zdeněka
Blažeka z OZ CHPH Kysucké Nové Mesto za neplatné pre všetky súťaže a výstavy konané
v rokoch 2013, 2014 a CV 2015..
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:

1.

Vysvetlenie p. Štefana Šutého k údajom na kontrolnom nasadzovacom liste preteku Praha,
ktorý sa konal 29. 05. 2010.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Ospravedlniť sa funkcionárom a členom SZ CHPH za nepodložené a nesprávne vyjadrenia
v zápisnici zo zasadnutia pretekovej komisie SZ CHPH. Ospravedlnenie zverejniť na webovej
stránke Zväzu
Termín: 31. október 2013

Zodpovedný: Predseda

výcvikovej komisie SZ

CHPH
2.

Informáciu o vykonanej kontrole pretekovej dokumentácie vybraných OZ CHPH predložiť
plénu VZ SZ CHPH.
Termín: 23. november 2013

3.

Vydať smernicu na jednotné vedenie pretekovej dokumentácie OZ CHPH. Zabezpečiť vhodné
vypúšťacie miesto a súradnice vypúšťacieho miesta národného preteku Gotha a zverejniť túto
skutočnosť na webovej stránke SZ CHPH.
Termín: 28. február 2014

4.

Zodpovedný: prezident SZ CHPH

Zodpovedný: prezident SZ CHPH

Pripraviť pretekovú dokumentáciu na následnú kontrolu. Vydať nové pretekové výsledky za
rok 2013, v ktorých budú iba chovatelia z tých NS, kde nedošlo k porušeniu pretekového
poriadku v jednotlivých pretekoch.
Termín: 30. November 2013

Zodpovední: predsedovia OZ CHPH Liptovský Mikuláš a

Sereď
5.

Vykonať následnú kontrolu pretekovej dokumentácie za roky 2012 a 2013 v OZ CHPH
Liptovský Mikuláš a Sereď.
Termín: 30. november 2013
Zodpovední: Dušan Kasan, Ing Krajčík PhD. – OZ Sereď
Ľ. Valíček, MVDr. Gornaľ, Ing. Seliga - OZ Liptovský
Mikuláš
6.

Poslať členom VZ SZ CHPH pozvánky s prílohami na zasadnutie, ktoré sa bude konať 23. 11.
2013.
Termín: 23. 10. 2013
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

7.

Pozvať p. Konečného a p. Gajdoša na rokovanie VZ SZ CHPH a požiadať ich, aby
členom VZ prezentovali svoje výpočtové programy na zostavenie výsledkov pretekov
poštových holubov.
Termín: 30. 10. 2013
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

8.

Výstavné klietky SZ CHPH požičiavať na základe výpožičného a preberacieho protokolu.
Termín: stály
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

9.
Po ukončení dražby a vydaní vydražených holubov, zabezpečiť fyzickú likvidáciu
nepredaných

holubov MTC. Krúžky holubov kvôli kontrole uschovať.
Termín: 15. 11. 2013
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
10.

Prerokovať vyúčtovanie 33. Olympiády poštových holubov s predsedom organizačného
výboru – Ing. Jurajom Kurekom a súčasným prezidentom Zväzu – RNDr. Danielom
Dudzikom
Termín: 15. 11. 2013
Zodpovedný: Ing. Jaroslav Mojzeš
11.

Predložiť krátke exaktné a obsažné správy o plnení úloh od IX. zjazdu SZ CHPH do 19. 10.
2013. Zaslať ich e-mailom prezidentovi Zväzu.
Termín: 08. 11. 2013
Zodpovední: všetci členovia prezídia SZ CHPH

12.

Výboru OZ CHPH Nitra:
a) odvolať p. Jána Minárika z kontrolnej komisie OZ CHPH Nitra.
Termín: 15. 11. 2013
Zodpovedný: predseda OZ CHPH Nitra
b) Zvýšiť kontrolnú činnosť v NS Lužianky a riešiť disciplínu pri nasadzovaní poštových
holubov na preteky v tomto NS.
Termín: stály
Zodpovedný: predseda OZ CHPH

13.
Pred vydaním všetky dokumenty SZ CHPH musia byť na podpis predložené štatutárom
Zväzu.
Termín: stály
Zodpovední: predsedovia odborných komisií a sekretár SZ
CHPH
14.
Vyžiadať od OZ CHPH Tvrdošín zápis o splnení bodu IV. zápisnice prezídia SZ CHPH zo
dňa 9.
09. 2013. (Exemplárne potrestať chovateľa, ktorý odňal čipy holubom p. Meška)
Termín: 30. 10. 2013
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

15.

Ihneď splniť zatiaľ nesplnenú úlohu uvedenú pod bodom VI., odsek 4 zápisnice prezídia SZ
CHPH zo dňa 9. 09. 2013.
Termín: v texte
Zodpovedný: predseda výcvikovej komisie SZ CHPH

16.

Ihneď vydať písomne odborné stanovisko za svoju komisiu k neuznaniu preteku chovateľom
OZ CHPH Bardejov, ktorí nasadzovali holuby na pretek Neubrandenburg 2, Byczyna – 6. 07.
2013 a k nasadzovacej matke mali pripojené satelitné hodiny nevyhovujúce vykonávacím
predpisom pre EKS, časť 2, odsek 3. Stanovisko zaslať e-mailom do večera 22. októbra 2013
prezidentovi SZ CHPH. Stanovisko bude prílohou pozvánky na zasadnutie VZ SZ CHPH.
Termín: 22. 10. 2013
Zodpovedný: Ing. J. Seliga – za pretekovú komisiu
Ľubomír Drgáň – za komisiu pre výpočtové programy a

EKS

Zapísal: Ing. Pavol Javorček

Správnosť zápisu overil:

Ing. Daniel Krajčík PhD.:

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

Mgr. Milan Blahovský:

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

V Nitre, dňa 19. októbra 2013

RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

Prílohy:

1./ Poradie MS 2013 – staré holuby
2./ Stručný zápis z kontroly pretekovej dokumentácie OZ CHPH

