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

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 19. mája 2014 vo Veľkej Lomnici

Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
členovia prezídia SZ CHPH – Ing. Daniel Krajčík, PhD., Ing. Jaroslav Seliga,
Ľubomír Valíček, Ľubomír Drgáň, Ing. Jaroslav Mojzeš, Dušan Kasan,
Mgr. Milan Blahovský
člen ÚKK – František Jacenko
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania
Neprítomný: MVDr. Tibor Gornaľ

Program rokovania:
1.
2.
3.

Privítanie a otvorenie zasadnutia - Dudzik
Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia 21. – 22. 3. 2014 - Dudzik
Výsledky kontroly podanej evidencie pretekových plánov OZ CHPH a športových
klubov
4. Aktuálne záležitosti začiatku pretekovej sezóny – hlásenia štartov, predpreteková
dokumentácia
5. Informácia o stave naplnenia MTC v Nitre, nákup vozíka
6. Schválenie návrhu na centrálne laboratórium
7. Schválenie inšpektorov antidopingovej kontroly, systém a termín ich preškolenia
8. Oprava pretekových výsledkov OZ CHPH Bardejov, nesplnenie uznesení prezídia
SZ CHPH
9. Rôzne:
- vytvorenie komisie na prípravu regiónov pri pretekoch nad 500 km
- výber organizátora CV 2016
- podnety zložiek SZ CHPH a chovateľov
- iné
10. Uznesenia a záver

Priebeh rokovania
Bod 1: Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH - RNDr. Daniel Dudzik.
Stanovili sa: zapisovateľ a overovatelia zápisnice.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia 21.- 22. 3. 2014.
Niektoré OZ CHPH vôbec nezaslali vyplnené a podpísané tlačivá „Prehlásenia“ na sekretariát
SZ CHPH. Prijalo sa rozhodnutie – OZ CHPH, ktoré nezašlú do 10. 06. 2014 na sekretariát
požadované tlačiva, členovia týchto OZ CHPH nebudú zaradení do MS 2014.

OZCHPH Bardejov doposiaľ nezaslalo na sekretariát SZ CHPH opravené výsledky
z pretekov Neubrandenburg 2 a Byczyna, ktoré usporiadali 6.7.2013.
Ostatné uznesenia sú splnené alebo v štádiu plnenia
K bodu 3: Informáciu o vykonanej kontrole Pretekových plánov na sezónu 2014 predniesol
Seliga Jaroslav – predseda pretekovej komisie. OZ CHPH. Rozhodnutie - OZ CHPH, ktoré si
neopravili pretekové plány po kontrole a následnej výzve a nedali si pretekové plány do
súladu s pretekovým poriadkom SZ CHPH a propozíciami MS, členovia týchto OZ CHPH
nebudú zaradení do MS 2014. Výsledky pretekov, ktoré usporiadatelia neorganizovali
v súlade s pretekovým poriadkom SZ CHPH nebudú môcť použiť pre výstavy organizované
SZ CHPH.
K bodu 4: Aktuálne záležitosti začiatku pretekovej sezóny – hlásenia štartov, predpreteková
dokumentácia. V zložke Protokolov o vykonanom štarte PH chýbajú protokoly OZ CHPH
Kysucké Nové Mesto. Z tohto dôvodu nebudú môcť preteky, ktorých protokoly o štarte neboli
zaslané v predpísanom termíne použiť v súťažiach SZ CHPH. Hlásenia štartov budú
usporiadatelia pretekov zverejňovať na stránke: szchph.sk, Mypigeons.eu a nie na diskusnom
fóre. Predpretekovú dokumentáciu nezaslalo na sekretariát viacero OZ CHPH a niektoré OZ
zaslali neúplnú dokumentáciu.
Rozhodnutie – proti OZ CHPH, ktoré nezašlú a nedoplnia do 10. 06. 2014 predpretekovú
dokumentáciu budú vyvodené dôsledky.
K bodu 5: Informáciu o naplnenosti MTC predniesol – Ing. Javorček. Uhradených doposiaľ
evidujeme 668 ks holúbät a dodaných mláďat do TS je 647 ks.
Dopracovať kúpu vozíka, zodpovedný p. Kasan. Výber a kúpu realizovať na základe
cenových ponúk do začiatku cvičných letov v TS.
K bodu 6: Schválenie návrhu na centrálne laboratórium.
Prezídium SZ CHPH poveruje p. Krajčíka rokovať s certifikovaným laboratóriom v Gente pre
vykonanie antidopingových kontrol, koordinovať prácu veterinárnej komisie a inšpektorov
pre odber vzoriek pre vykonanie antidopingových testov, počas dlhodobej PN predsedu
veterinárnej komisie p. MVDr. Gornaľa.
K bodu 7: Schválenie inšpektorov antidopingovej kontroly, systém a termín ich preškolenia
Schválenie inšpektorov antidopingovej kontroly:
a.) Západné Slovensko – Krajčík a Mlátko
b.) Stredné Slovensko – Valíček a Sudor
c.) Východné Slovensko – Seliga a Blahovský
K bodu 8: Oprava pretekových výsledkov OZ CHPH Bardejov - nesplnenie uznesení
prezídia SZ CHPH. Napriek viacnásobným uzneseniam, ktoré boli prijaté na zasadnutiach
prezídia SZ CHPH a k problému zaujala stanovisko ÚKK i preteková komisia SZ CHPH, OZ
CHPH Bardejov nezaslal na sekretariát Zväzu doposiaľ opravené pretekové výsledky
z pretekov Neubrandenburg 2 a Byczyna zo dňa 6.7.2013
Na rokovanie prezídia boli doporučeným listom v predpísanom termíne pozvaní štatutári OZ
CHPH Bardejov. Tajomník OZ CHPH Bardejov sa ospravedlnil z rokovania a oznámil, že sa
funkcie vzdáva a predseda OZ CHPH tesne pred rokovaním zaslal ospravedlnenie pre
dlhodobú PN.
Prezídium rozhodlo bez účasti zástupcov OZ CHPH Bardejov.

K bodu 9: Rôzne:
- prerokovali sa viaceré písomne predložené návrhy členov prezídia na vytvorenie
regiónov pre organizovanie pretekov nad 500 km. Prezídium sa zhodlo na návrhu,
ktorý vychádza zo súčasných - fungujúcich regiónov a uložilo prezidentovi o návrhu
informovať štatutárov OZ CHPH. Vyžiadať ich stanovisko, pripomienky
a pozmeňujúce návrhy.
- výber organizátora CV 2016. Boli doručené dve žiadosti (OZ CHPH Nitra a OZ
CHPH Žilina), z ktorých sa vybral usporiadateľ CV 2016 – OZ CHPH Žilina.
- podnety zložiek SZ CHPH a chovateľov a iné
Schválilo prekročenie už schváleného finančného limitu pre školský holubník
Kvačany o 2,60 Eur – t.j. na 122,60 Eur.
Dodatočne sa schvaľuje za oficiálne vypúšťacie miesto Slávnica.
Rozhodlo sa o nákupe rodových krúžkov a pretekových gumičiek na rok 2015 vo
firme Savic NV (Haspeslagh).
Nákup Kontrolných listov v VM-print Leopoldov, a nákup preukazov o vlastníctve
ku krúžkom po zaslaní najlepšej cenovej ponuky spolu s referenčnou vzorkou.
Propozície Národných pretekov pre rok 2014 predložil k spripomienkovaniu p.
Seliga.
Povolenie na prístup po uzamknutí výsledkov na doplnenie zmien a prípadné
opravy môže vydať písomne p. Seliga a Dudzik.
K bodu 10: Uznesenia a záver. Uznesenia boli jednomyseľne prijaté.
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 19. mája 2014 vo Veľkej Lomnici
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1. Program rokovania.
2. Zapisovateľa z rokovania: Ing. Pavol Javorček
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Mojzeš Jaroslav, Ľubomír Valíček
4. Usporiadateľ CV 2016 – OZ CHPH Žilina
5. Prekročenie schváleného finančného limitu pre školský holubník Kvačany o 2,60 Eur.
6. Zákaz použitia výsledkov pretekov OZ CHPH Bardejov - Neubrandenburg 2 a
Byczyna 2, konaných dňa 6. 7. 2013 pre všetky súťaže a výstavy.
7. OZ CHPH, ktoré si neopravili pretekové plány po kontrole a po následnej výzve a nedali
pretekové plány na rok 2014 do súladu s pretekovým poriadkom SZ CHPH nebudú môcť
výsledky pretekov ich členovia použiť pre vyhodnotenie MS 2014 a výstavné účely.
8. Inšpektorov antidopingovej kontroly:
a) Západné Slovensko – Krajčík a Mlátko
b) Stredné Slovensko – Valíček a Sudor
c) Východné Slovensko – Seliga a Blahovský
9. Vytvorenie oficiálneho vypúšťacieho miesta Slávnica.
10. Nákup rodových krúžkov a pretekových gumičiek pre rok 2015 vo firme Savic NV
(Haspeslagh), nákup Kontrolných listov vo VM-print.
11. Propozície NP po spripomienkovaní.
12. Povolenie na prístup po uzamknutí výsledkov na doplnenie zmien a prípadné opravy
môže vydať písomne p. Seliga a p. Dudzik.
13. Štarty pretekov budú usporiadatelia zverejňovať na stránke: szchph.sk, Mypigeons.eu
a nie na diskusnom fóre.

II. Prezídium SZ CHPH poveruje:
Krajčíka Daniela rokovať s certifikovaným laboratóriom v Gente pre vykonanie
antidopingových kontrol ako aj koordinovať prácu veterinárnej komisie a inšpektorov pre
odber vzoriek pre vykonanie antidopingových testov, počas PN predsedu veterinárnej komisie
p. Gornaľa.
III. Prezídium SZ CHPH dáva výklad k pretekovému poriadku SZ CHPH priraďovacie
protokoly:
1. Všetky priraďovacie protokoly musia mať aktuálny dátum a čas. Protokoly s nesprávnym
časom a dátumom sa nesmú uznať.
2. Priraďovacie protokoly (nie dodatočné priradzovanie elektronických krúžkov) musia byť
tlačené podľa bodu 4. Vykonávacieho predpisu pre EKS – Pretekového poriadku SZ CHPH.
3. Dodatočné priradzovanie (v priebehu nasadzovania) sa musí vykonať podľa bodu 6.
Vykonávacieho predpisu pre EKS – Pretekového poriadku SZ CHPH.
4. Vodič a sprievodca v prepravnom aute ne preteky poštových holubov nesmie byť účastník
preteku.
5. Organizátori pretekov po zverejnení tejto zápisnice nikomu z účastníkov pretekov nesmú
tolerovať porušenia vyššie uvedených ustanovení Pretekového poriadku SZ CHPH.
V prípade, že organizátor preteku tento výklad nebude rešpektovať, vyvodené budú dôsledky
podľa Pretekového poriadku SZ CHPH.
IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1. Regiónu Šariš opraviť regionálne výsledky pretekov Neubrandenburg 2 a Byczyna,
konaných dňa 6. 7. 2013.
Termín: 31. 08. 2014
Zodpovední: Štatutári OZ CHPH združených v regióne Šariš
2. OZ CHPH, ktoré doteraz nezaslali vyplnené a podpísané tlačiva „Prehlásenia“, zaslať
dodatočne podpísané tlačiva „Prehlásenia“ na sekretariát SZ CHPH. Oblastné združenia, ktoré
tak ešte neučinia a nezašlú požadované dokumenty na sekretariát SZ CHPH, nebudú ich
členovia zaradení do vyhodnotenia MS 2014.
Termín: 10. 06. 2014
Zodpovední: štatutári OZ CHPH
3. Dopracovať kúpu prepravného vozíka pre MTS na základe cenových ponúk do začiatku
cvičných letov v TS.
Termín: 01. 08. 2014
Zodpovedný: Kasan Dušan
4. Štarty pretekov budú usporiadatelia zverejňovať na stránke SZ CHPH alebo Mypigeons.eu
a nie na diskusnom fóre.
Termín: 10. 06. 2014
Zodpovední: usporiadatelia pretekov
5. Vyžiadať od OZ CHPH Bardejov:
a) akým dopravcom sú prepravované holuby ZO CHPH Stropkov na preteky holubov.
b) od KRK Bardejov adresy nových, resp. zastupujúcich štatutárov.
Termín: 10. 06. 2014
Zodpovední: Dudzik Daniel
Vo Veľkej Lomnici, dňa 19. mája 2014

Zapísal: Javorček Pavol

Správnosť zápisu overili:
Ing. Mojzeš Jaroslav
Ľubomír Valíček

.......................................
.......................................
...................................
RNDr. Dudzik Daniel
prezident SZ CHPH

