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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 20. mája 2013

Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
členovia Prezídia SZ CHPH – Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík, PhD.,
MVDr. Tibor Gornaľ, Mgr. Milan Blahovský, Dušan Kasan, Ľubomír Valíček,
Ľubomír Drgáň, Ing. Jaroslav Mojzeš
predseda ÚKK – Vladimír Sudor
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1.
2.

Otvorenie a kontrola uznesení
Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH, športových
klubov a zasielania protokolov o vykonanom štarte
3. Plány kontrolnej činnosti členov Prezídia
4. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny, zasielanie pošty na sekretariát SZ CHPH
5. a./ Kontrola podaných evidencii OZ CHPH (lietanie z rovnakých súradníc)
b./ Ekonomické požiadavky na prevádzku MTS
c./ Návrh na Zväzové vyznamenania pre aktívnych členov
d./ Požiadavky na doklady všetkých systémov EKS
e./ Zoznam aktívnych posudzovateľov
f./ Prehľad používaných vakcín pre poštové holuby na našom trhu a príprava
vykonávania antidopingových kontrol
6. Rôzne – národné preteky, štartovací komisár – Holíč, čítačky čipov pre ÚKK a
formulár predpretekovej dokumentácie nasadzovacích stredísk, vyradenie a odpredaj
majetku, spolupráca s TV Nitrička
7. Uznesenia a záver

Priebeh rokovania
1. Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH - RNDr. Daniel Dudzik.
Následne navrhol zapisovateľa a overovateľov zápisnice, ktorí boli jednomyseľné schválení.
Prekontroloval plnenie uznesení a konštatoval, že všetky úlohy boli splnené.
2. Predseda pretekovej komisie, Ing. Seliga, oboznámil účastníkov o výsledku uskutočnenej
kontroly podaných evidencii, pretekových plánov OZ CHPH, športových klubov a zasielania
protokolov o vykonanom štarte jednotlivými OZ CHPH. Predložil taktiež zápis z tejto
kontroly, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Odsúhlasilo sa opravenie chýb v Pretekových
plánoch OZ CHPH, ktoré sú v zápise uvedené, termín do 31.5.2013. Zároveň komisia urobila
kontrolu zasielania Protokolov o štarte, čo je taktiež uvedené v priloženej zápisnici, aj so
zistenými nedostatkami.

3. Plány kontrolnej činnosti Prezídia SZ CHPH. Členom prezídia SZCHPH a predsedovi
ÚKK (pre členov komisie) boli odovzdané preukazy oprávňujúce ich držiteľov vykonávať
kontroly vo všetkých zložkách SZ CHPH. Každý člen prezídia vykoná minimálne dve
kontroly dodržiavania pretekového poriadku počas pretekovej sezóny mimo vlastného OZ
CHPH.
4. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny, zasielanie pošty na sekretariát SZ CHPH.
Sekretár podal krátku informáciu o zasielaní pošty, protokolov o vykonaných štartoch PH
a predpretekovej dokumentácie (obežník 3/2013, bod 2, odsek a,b,c). Na základe tejto
informácie bolo zistené, že nie všetky OZ CHPH zaslali požadovanú predpretekovú
dokumentáciu. Bolo rozhodnuté, že OZ CHPH, ktoré ešte nezaslali predpretekovú
dokumentáciu, alebo zaslali neúplnú dokumentáciu, aby tak učinili najneskôr do 31.5.2013.
5. a./ Kontrola podaných evidencií OZ CHPH (lietanie z rovnakých súradníc) – predniesol
pán Kasan. Odporúča zverejniť vypracovaný zoznam na webovej stránke SZ CHPH.
b./ Ekonomické požiadavky na prevádzku MTS. Dohodlo sa vyrovnanie nákladov za
ošetrovanie holubov a požičanie prepravného vozíka na prepravu holubov na nácviky
a preteky holubov MTS. V krátkom čase sa musí nájsť subjekt, ktorý bude vozík ťahať
a následne s ním uzavrieť dohodu.
c./ Návrh na Zväzové vyznamenania pre aktívnych členov predložil Ing. Krajčík. Členom
prezídia sa uložilo návrh preštudovať a do najbližšieho zasadnutia predložiť pripomienky.
d./ Požiadavky na doklady všetkých systémov EKS. Pán Drgaň navrhol, aby výcvikári
jednotlivých OZ CHPH zaslali vyplnený formulár evidencie EKS (názov výrobcu, typ
EKS, výrobné číslo, číslo aktuálnej softwarovej verzie), všetkých používaných EKS
systémov v OZ CHPH pre vykonanie celkovej analýzy. Taktiež z každého používaného
EKS výcvikári zašlú doletový list doletov z jedného preteku konaného 8. alebo 9. júna
2013 (v prípade neúčasti chovateľa na preteku v uvedenom termíne, zabezpečia zaslanie
doletového listu z predchádzajúcich pretekov) a to všetko zašlú najneskôr do 14. júna
2013 na sekretariát SZ CHPH. Formuláre sa zverejnia aj na webovej stránke SZ CHPH.
e./ Zoznam aktívnych posudzovateľov predniesol Valíček. Školenia posudzovateľov sa
budú organizovať jeden krát ročne. Posudzovatelia, ktorých prezídium schváli na
posudzovanie národnej výstavy sa ešte zúčastnia školenia, ktoré prebehne v deň
posudzovania celoštátnej výstavy.
f./ Zoznam registrovaných biopreparátov v Slovenskej republike k 30. marcu 2013 pre
poštové holuby na našom trhu (príloha zápisnice) spracoval MVDr. Gornaľ. Ďalej
informoval o stave prípravy na vykonávanie antidopingových kontrol.
6. Rôzne:
a./ Národné preteky a Katovický memoriál. Odsúhlasilo sa vydať Propozície týchto
pretekov, pričom výsledky NP Oostende spracuje Dohňanský František a NP Gotha sa
dodatočne určí spracovateľ. Z dôvodu nevhodného vypúšťacieho miesta v Gothe pre
vypustenie väčšieho množstva holubov sa poverujú Krajčík a Valíček, zabezpečiť
vhodnejšie vypúšťacie miesto ako aj súradnicu nového miesta štartu. Tieto súradnice sa
zverejnia do 5. júna 2013 na webovej stránke SZ CHPH.
b./ Schválilo sa, že štartovaním holubov z vypúšťacieho miesta Holíč bude poverený pán
Švárny Ivan, pričom sa mu odovzdá pečiatka štartéra.
c./ Čítačky čipov – dohodlo sa urobiť prieskum trhu na cenovú ponuku na nákup dvoch
čítačiek čipov pre kontrolnú činnosť.

d./ Predložený bol aj formulár predpretekovej dokumentácie, ktorý je možné využiť
v nasledujúcej pretekovej sezóne.
e./ Vyradenie a odpredaj majetku. Dohodlo sa vyradiť z používania školský holubník
v Komárne (nepoužiteľnosť zariadenia, holubník je praktický zničený) a odpredaj
šesťhranného holubníčka s vyvolávacou cenou 100 Eur a konštatovacích hodín Benzing –
Paloma s vyvolávacou cenou 120 Eur.
f./ Prerokovali sa možnosti spolupráce s TV Nitrička za účelom širšej propagácie
holubiarskeho športu.
7.

Uznesenia a záver

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 20. mája 2013
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Tibor Gornaľ a Jaroslav
Seliga.
2.
OZ CHPH, ktoré nezaslali Protokoly o štarte holubov v čase stanovenom pretekovým
poriadkom, do termínu vykonanej kontroly pretekovou komisiou, nemôžu tieto
preteky použiť do Majstrovstva Slovenska 2013.
3.
Štartovaním holubov z vypúšťacieho miesta Holíč je poverený pán Švárny Ivan.
4.
Zapožičanie vozíka pre TS od pána Blahovského na dve pretekové obdobia MTS.
5.
Nákup dvoch kusov čítacích zariadení na čipy.
6.
Vyradiť z majetku SZ CHPH školský holubník v Komárne.
7.
Odpredaj šesťhranného holubníčka (priemer 1,5metra, polovičné prekrytie pletivom)
s vyvolávacou cenou 100 Eur a konštatovacích hodín Benzing – Paloma
s vyvolávacou cenou 120 Eur.

II. Prezídium SZ CHPH ruší:
1.
autoremedurou svoje rozhodnutie zo dňa 21. 12. 2012 uvedené v zápisnici pod bodom
I., odsek 3 : Termíny konania a vypúšťacie miesta Národných pretekov pre rok 2013.
9.6.2013
Katovický memoriál Cheb, pretek pre celé Slovensko
14.7.2013
Gotha, pretek pre celé Slovensko
28.6.2013
Oostende, organizuje Maratón klub Slovensko
15.6.2013
Nienburg pre západné Slovensko a prípadné Severozápadné Slovensko
29.6.2013
Nienburg pre západné Slovensko a prípadné Severozápadné Slovensko
14.7.2013
Nienburg pre západné Slovensko a prípadné Severozápadné Slovensko
28.7.2013
Gotha pre západné Slovensko a prípadné Severné Slovensko
Dôvodom je skutočnosť, že väčšina uvedených pretekov má iba regionálny charakter
a do pretekových plánov si ich zaradilo veľmi málo oblastných združení.
Pre rok 2013 ostávajú ako Národné preteky SZ CHPH:
9.6.2013
Katovický memoriál Cheb
14.7.2013
VCS - Gotha, pretek pre celé Slovensko
28.6.2013
Oostende, organizuje Maratón klub Slovensko
III. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
Zápisnicu zo zasadnutia pretekovej komisie, konaného 17. mája 2013

2.
3.
4.
5.

Informáciu o predbežnej kontrole podaných evidencií OZ CHPH – lietanie z jedných
súradníc v dvoch OZ CHPH.
Návrh na zväzové vyznamenania aktívnych členov.
Predložený zoznam aktívnych posudzovateľov.
Zoznam registrovaných veterinárnych biopreparátov v Slovenskej republike
k 30.3.2013

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.
OZ CHPH, opraviť chyby v pretekových plánoch, ktoré sú uvedené v zápisnici zo
zasadnutia pretekovej komisie zo dňa 17.5.2013.
Termín: 31. máj 2013
Zodpovední: Predsedovia OZ CHPH
2.
Predsedovi pretekovej komisie vydať propozície národných pretekov Gotha, Oostende
a Katovického memoriálu a ich zverejnenie na webovej stránke SZ CHPH
Termín: 26. máj 2013
Zodpovedný: Ing. Seliga Jaroslav
3.
Zabezpečiť vhodné vypúšťacie miesto a súradnicu vypúšťacieho miesta národného
preteku Gotha a zverejniť túto skutočnosť na webovej stránke SZ CHPH.
Termín: 5. jún 2013
Zodpovedný: Ing. Krajčík, Valíček
4.
OZ CHPH, ktoré ešte nezaslali predpretekovú dokumentáciu (obežník 3/2013, bod 2,
odsek a,b,c) na sekretariát SZ CHPH, aby tak učinili najneskôr do 31. mája 2013.
Termín: v texte
Zodpovední: Predsedovia OZ CHPH
5.
Preštudovať a pripomienkovať návrh Krajčíka na udeľovanie zväzových vyznamenaní
SZ CHPH do najbližšieho zasadnutia Prezídia SZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovední: členovia Prezídia SZ CHPH
6.
Zaslať na sekretariát Zväzu vyplnený formulár evidencie EKS (názov výrobcu, typ
EKS, výrobné číslo, číslo aktuálnej softwarovej verzie), všetkých používaných EKS
systémov v OZ CHPH a jeden doletový list z jedného preteku konaného 8. alebo 9.
júna 2013 (v prípade neúčasti chovateľa na preteku v uvedenom termíne, zašlú
doletový list z predchádzajúcich pretekov).
Termín: 14. 06. 2013
Zodpovední: výcvikári OZ CHPH

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Tibor Gornaľ:
Jaroslav Seliga:

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

V Spišskom Podhradí, dňa 20. mája 2013

RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

Prílohy:

1./ Zápisnica zo zasadnutia pretekovej komisie, konaného 17. mája 2013
2./ Zoznam registrovaných veterinárnych biopreparátov v Slovenskej republike
k 30.3.2013
3./ Formulár evidencie EKS

Zápisnica zo zasadnutia pretekovej komisie
konanej dňa 17.5.2013
Prítomní:
Seliga Jaroslav, Kasan Dušan, Valíček Ľubomír, Šimurka Alojz
Ospravedlnený: Mojzeš Jaroslav

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a prezentácia
Kontrola pretekových plánov
Kontrola protokolov o štarte
Doručená pošta
TKDT – Tatranský klub dlhých tratí
Záver

1. Rokovanie otvoril predseda pretekovej komisie SZ CHPH Jaroslav Seliga.
2. Región Trenčín+Pov.Bystrica+Trnava+Sereď
-

OZ Sereď – deklarácia R1=R3 zlé číslovanie regiónu , OZ Komárno
nie v tomto regióne
Pretek Gotha 14.7.2013 neletí OZ Sereď

Región Topolčany+Detva+Levice+Zvolen
-

OZ Zvolen –28.7.2013 Hermsdorf – zrušiť R1
OZ Topolčany – doplniť do pret. plánu region R7

Región Nitra+Bratislava+Senica+Pezinok+Komárno+Šurany
-

nejednotné číslovanie regiónov
OZ Pezinok – neúplná deklarácia regiónov – R1=R2 region bez
Komárna
OZ Bratislava,Senica,Nitra,Šurany – pretek Cheb –9.6.2013 R1 OZ
Žilina pretek neletí
14.7.2013 – Gotha – R1 – zrušiť, OZ Žilina nemá spoločnú
deklaráciu

Región Tvrdošín+L. Mikuláš+Martin
-

OZ Tvrdošín – 28.7.2013 – Marburg – zrušiť RS tento pretek neletí
OZ Tvrdošín – doplniť R2
OZ Martin – zlá spoločná deklarácia

Región SNV+Sabinov+Poprad+Kežmarok+Gemer
-

opraviť číslovanie regiónov- nejednotné R1, R4- L.Mikuláš

3. OZ Dlhé Pole nedodalo žiadny protokol o prevedenom štarte k dnešnému dňu, OZ
L.Mikuláš zasiela protokoly elektronicky. U ostatných OZ neboli zistené závady.

4. Ivan Nemec – OZ L.Mikuláš – chovatelia (dvojmeno) musia vždy pred pretekom
určiť- označiť družstvo – 40, 30, 20, atd.
Tibor Balog – pretekový poriadok hovorí o tlačení troch protokolov o nasadzovní ako
aj otváraní. Nie je problém vytlačiť protokol viackrát.
Richard Baško – preteková komisia je toho názoru, že zaokruhľovanie časov doletov
u EKS Benzing je správne a nedochádza k poškodzovaniu chovateľa.

5. TKDT z dôvodu nízkeho počtu členskej základne športového klubu ( podľa štatútu
športového klubu ) nespĺňa počet chovateľov pre existenciu klubu.

Zapísal: Seliga Jaroslav
V Nitre, dňa 17.5.2013

Ing. Seliga Jaroslav
Predseda pretekovej komisie

Zoznam registrovaných veterinárnych biopreparátov
v Slovenskej republike.
Stav k 30.3. 2013
Názov
biopreparátu

Forma

Balenie

Výrobca

Reg. číslo

Avipest

Lyof.

MVK,SK

Colinak NH

Inj.

1x100, 1x500,
1x1000
20ml. 50ml

Columba

Inj.

PHJ,SK

Diftopharm

Inj.sicc.

Gallivak

Lyof.

Pharmavac
Columbi 2
Salgen

Inj.

1x30, 1x50,
1x100
1x50, 1x100,
1x200
Riedidlo D 2ml,
4ml, 20
ml,40ml, 500ml
10x100,
10x500,
10x1000
15ml, 30ml

Rp. 97/425/91S
Rp. 97/0237/97S
Rp. 97/016/07S
Rp. 97/029/02S

BVI,CZ

Salmovac ad
us. vet.
Ovodifterin

Inj.

1x20, 5x20,
10x20,
1x50, 10x50 ml
15ml, 30ml

Lyof.

1x100, 10x100

MVK,SK

Lyof.

MVK,SK

PHJ,SK

Držiteľ
rozhodnutia o
registrácii
Mevak, SVK
Mevak, SVK
Pharmagal bio,
SVK
Pharmagal bio,
SVK

MVK,SR

Rp. 97/689/92S

Mevak, SVK

PHJ,SK

Rp. 97/120/99S
Rp. 97/443/94C/S

Pharmagal bio,
SVK
Bioveta CZ

Rp. 97/088/01S
Rp. 97/693/92S

Pharmagal bio,
SVK
Mevak, SVK

PHJ,SK

Zdroj: Ústav štátnej kontroly vet. liečiv a biopreparátov

V Stropkove, dňa: 18.5.2013

Vypracoval: MVDr. Tibor Gornaľ

Formulár evidencie EKS
Názov organizácie :
Počet členov :
Z toho vlastníkov Elektronického konštatovacieho systému (hodín) :
Názov výrobcu

konkrétny typ EHS (hodín)

vypracoval
Meno zodpovednej osoby :

V

dňa :

výrobné číslo

Kontakt :
tel.
E-mail

číslo verzie software

