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Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZ CHPH
zo dňa 19.decembra 2008 v Žiline
Prítomní: Ing. Juraj Kurek, RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Ján Mokrý, Ing. Ľubomír Králik, Mgr. Milan
Blahovský, Ľubomír Valíček, Vladimír Šiška , Karol Atalovič, Ing. Jaroslav Seliga
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Príprava zjazdu – príprava novej organizačnej štruktúry zväzu /regióny/
4. Kontrola plnenia výstavných podmienok, posudzovanie holubov a výber kolekcií.
5. Uznesenie a záver
Rokovanie v priestoroch konania CV otvoril prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek. Oboznámil
prítomných s programom rokovania, ktorý bol následne prijatý.

K bodu: 2 Kontrola uznesení
Z uznesenia VZ konaného dňa 14.11.08 v Nitre časť ukladá – prezídium má určiť miesto štartu
VC SR konanej dňa 11. júla. 2009. Po dlhšej diskusii bol prijatý návrh miesta štartu mesto GOTHA
v Nemecku, ktorá je vzdialená pre chovateľov zo západnej časti Slovenska min. 510 km. Ocenená
bude v troch pásmach:
1. do 600 km
2. do 750 km
3. nad 750 km
Bude spracované aj celkové poradie zúčastnených holubov pre výstavné koeficienty podľa
stanovených podmienok FCI.
Prezídium upresňuje formu spracovania pretekovej dokumentácie holubov reprezentujúcich
SZ CHPH na XXXI. Olympiáde PH v Dortmunde konanej v dňoch 16. až 18. januára 2009:

každý holub (účastník olympiády) bude mať z OZ zviazané vytlačené celé všetky
preteky uvedené na svojej výstavnej karte. Celý dokument bude potvrdený štatutárom
OZ a spolu s veterinárnym potvrdením doručený na sekretariát SZ spolu s holubom.
Termín doručenia spolu s tlačivom veterinárneho potvrdenia dostane každý účastník
zo SZ poštou.
Ostatné uznesenia sú plnené a budú kontrolované na najbližšom zasadnutí prezídia.
K bodu: 3 Príprava VIII. zjazdu SZ CHPH – nová organizačná štruktúra
Prezident podal stručnú informáciu o stave príprav novej organizačnej štruktúry SZ po zjazde.
Rozdelil úlohy, ktoré budú spracovávané do konečného návrhu na ďalších zasadnutiach.
K bodu: 4 Kontrola plnenia výstavných podmienok
Všetci členovia prezídia postupne prekontrolovali pretekovú dokumentáciu víťazných
holubov. Stanovili konečné poradia všetkých kategórií vyhodnocovaných na CV. Prezídium vybralo
reprezentantov SR na Olympiádu v Dortmunde. V každej športovej kategórii nás budú reprezentovať
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prvé 3 víťazné holuby bez rozdielu pohlavia a v štandarde 5 holubov a 5 holubíc uvedených
v katalógu z CV. Jediná zmena je v kategórii Šport C, kde nás budú reprezentovať holuby
chovateľov:
1. Hrabčák Ján
0327070268 Ha
OZ Michalovce
2. Slováček R+T
0301010064 H
OZ Bratislava
3. Madaj Ladislav
0401051554 H
OZ Bratislava

Uznesenie zo zasadnutia prezídia
zo dňa 19.decembra 2008 v Žiline.
Prezídium
 schvaľuje:
a) miesto štartu VC Slovenska 2009 ako aj spôsob ocenenia v troch pásmach
Gotha 11.7.2009,
I. pásmo do 600 km
II. pásmo do 750 km
III. pásmo nad 750 km
 ukladá:
f) – OZ zabezpečiť pre holuby od svojich chovateľov , ktoré budú reprezentovať SR na
olympiáde v Dortmunde vytlačenie všetkých súťažných pretekov daného holuba v príslušnej
kategórií a zviazané s podpisom štatutára OZ dodať na sekretariát SZ CHPH spolu
s veterinárnym potvrdením pre každého holuba.
Zodp. V texte;
Termín: 13.1.2009 do 18,00 hod

Uznesenie bolo prijaté. Na záver prezident poďakoval členom prezídia za konštruktívne jednanie.
Osobitne Ing. Danielovi Krajčíkovi za spracovanie poradia v kategórii štandard a Mgr.
Blahovskému a Ing. Seligovi za spracovanie poradia OZ na CV.

V Žiline 19. decembra 2008

Zapísal: Ing. Ján Mokrý
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Prezident SZ CHPH
Ing. Juraj KUREK
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