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ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 26. januára 2014

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
predseda ÚKK – Vladimír Sudor
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania
Neprítomní: Mgr. Milan Blahovský, MVDr. Tibor Gornaľ

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Privítanie a otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia 3.1.2014
Prerokovanie návrhu inovovaného a doplneného pretekového poriadku
– predkladá Seliga Jaroslav
Prerokovanie kalendára úloh na rok 2014 – predkladá Kasan Dušan
Prerokovanie predpisu na vedenie pretekovej dokumentácie
– predkladá RNDr. Dudzik Daniel
Inovácia výstavného poriadku – predkladá Ľubomír Valíček
Ročná účtovná uzávierka – predkladá Ing. Mojzeš Jaroslav
Návrh Rozpočtu na rok 2014 – predkladá Ing. Mojzeš Jaroslav
Vyúčtovanie hospodárenia testovacej stanice za rok 2013 – predkladá Ing. Mojzeš Jaroslav
Výberové konanie na vydavateľa informačného spravodaja 2014 – vedie Ing. Mojzeš Jaroslav
Informácie o príprave Stredoeurópskej výstavy 2016 a Intermajstrovstva stredoeurópskych
krajín
Rôzne (TV Nitrička, došlá pošta, pracovné cesty, MS 2014 a iné)
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 z mimoriadneho zasadnutia 3.1.2014.
Informácie z priebehu mimoriadnej konferencie OZ CHPH Poprad predniesol Drgáň Ľubomír, pričom
odovzdal kópiu zápisnice likvidačnej komisie z mimoriadnej konferencie zrušeného OZ CHPH
Poprad, pričom prezídium berie na vedomie prechod členov z OZ CHPH Poprad do OZ CHPH
Liptovský Mikuláš v počte 40 členov, prechod dvoch členov do inej OZ CHPH a ostatní členovia –
sympatizanti končia členstvo v SZ CHPH.
Body 3 a 4 uznesenia z mimoriadneho zasadnutia sú v štádiu plnenia (neuplynul termín splnenia)
a body 5, 6, 7 sú splnené.

K bodu 3: Prerokovanie návrhu inovovaného a doplneného pretekového poriadku. Boli pripravené
a prednesené návrhy inovácie pretekového poriadku Jaroslavom Seligom. Po doplnení a úpravách
niektorých bodov je tento dokument pripravený na predloženie k rokovaniu VZ SZ CHPH. Pán Seliga
zašle najneskôr do 29. januára 2014 na sekretariát v písomnej podobe návrh pretekového poriadku so
zapracovanými doplnkami prijatými na zasadnutí prezídia. Takto spracovaný dokument bude
predložený na rokovanie VZ SZ CHPH.
Zároveň Ľubomír Drgáň predostrel návrh zmien a doplnkov do Vykonávacích predpisoch pre
elektronické konštatovacie systémy, ktoré budú pripravené na predloženie k rokovaniu VZ SZ CHPH.
Pán Drgáň zašle najneskôr do 29. januára 2014 na sekretariát dokument spracovaný v písomnej
podobe, v ktorej bude predložený na rokovanie VZ SZ CHPH.

K bodu 4: Prerokovanie stanovenia termínov úloh na rok 2014 – dokument predložil Dušan Kasan.
Po zapracovaní pripomienok sa daný dokument schválil. Tento dokument bude zverejnený na web
stránke SZ CHPH. Po zapracovaní pripomienok zašle dokument na zverejnenie do 31. januára 2014 na
sekretariát SZ CHPH.

K bodu 5: Prerokovanie predpisu na vedenie pretekovej dokumentácie. Predkladateľ RNDr. Daniel
Dudzik. Materiál je kompletne spracovaný a v prípade zmien v pretekovom poriadku na rokovaní VZ
SZ CHPH, bude o tieto zmeny upravený. Prípadné zmeny budú do materiálu zapracované do troch dní
po rokovaní VZ SZ CHPH. Po úprave bude materiál ihneď zverejnený na webovej stránke
a odovzdaný výcvikárom SZ CHPH na seminári 9. marca 2014.

K bodu 6: Inovácia výstavného poriadku. Predkladateľ Ľubomír Valíček predniesol pripravený
dokument. Po doplnení a úpravách niektorých bodov je tento dokument taktiež pripravený na
predloženie k rokovaniu VZ SZ CHPH. Pán Valíček zašle tento dokument najneskôr do 29. januára
2014 na sekretariát spracovaný v písomnej podobe, v takej podobe ako bude predložený na rokovanie
VZ SZ CHPH.

K bodu 7: Ročná účtovná uzávierka. Dokument predložil Ing. Mojzeš Jaroslav, pričom tento
dokument bude zaslaný s rokovacími materiálmi k zasadnutiu VZ SZ CHPH.

Podľa predložených materiálov neuhradili materiál za rok 2014 OZ CHPH Bardejov a OZ
CHPH Čadca. Rozhodlo sa, že v budúcnosti OZ CHPH, ktoré neuhradia materiál
do stanoveného termínu, materiál im bude vydaný až po uhradení.
K bodu 8: Návrh Rozpočtu na rok 2014 predložil Ing. Mojzeš Jaroslav. Po konzultácii jednotlivých
bodov rozpočtu s členmi prezídia budú pripomienky prezídia zapracované a predložené k rokovaniu
VZ SZ CHPH.

K bodu 9: Vyúčtovanie hospodárenia testovacej stanice za rok 2013 predložil Ing. Mojzeš Jaroslav.
Tento dokument bude predložený s rokovacími materiálmi k zasadnutiu VZ SZ CHPH.
K bodu 10: Výberové konanie na vydavateľa Informačného spravodaja 2014. Po zverejnení
výberového konania na web. stránke SZ CHPH, na sekretariát bola doručená v termíne do 24. januára
2014 len jedna obálka označená Výberové konanie -spravodaj. Víťazom výberového konanie po
prekontrolovaní dodaných podkladov sa stal RNDr. Dudzik Daniel. Ten predložil kompletne
spracovanú prihlášku a na základe toho bol vybratý za zostavovateľa Informačného spravodaja PH pre
roky 2014 až 2017. Ekonomická komisia pripraví dokument na podpísanie zmluvného vzťahu medzi
SZ CHPH a zostavovateľom. Ďalej sa dohodlo podľa zaslaných podmienok zostavovateľom, že
odberateľov spravodaja pre rok 2014 zabezpečí SZ CHPH.
Dohodlo sa, že každé OZ CHPH zabezpečí minimálne 20 odberateľov, pričom tajomník OZ obdrží
Informačný spravodaj zdarma. Tajomník OZ spracuje zoznam odberateľov s vyplnenými úplnými
adresami, ktorý zašle spolu s evidenčnými listami na sekretariát SZ CHPH. Úhradu za objednaný

spravodaj prevedú OZ na účet 6619561052/1111 do termínu 10.3.2014, s označením OZ CHPH v
poznámke (príklad: OZ CHPH Bratislava). Cena ročného predplatného je 6 eur.

K bodu 11:
Informácie o príprave Stredoeurópskej výstavy 2016 a Intermajstrovstva
stredoeurópskych krajín predniesol RNDr. Dudzik Daniel. O príprave oboch bodov sa bude rokovať
na zasadnutí Stredoerópskeho združenia v Brne.
K bodu 12: Rôzne:
V tomto bode bol predložený dokument Rámcový návrh spolupráce TV Nitrička a SZ CHPH
v písomnej podobe. Nakoľko v rozpočte SZ CHPH sa prostriedky plánujú pre činnosť jednotlivých
komisií, po schválení rozpočtu zväzu VZ SZ CHPH, predseda propagačnej komisie SZ – Ing. Krajčík
spresní spoluprácu s TV Nitrička.
Ďalej sa dohodlo vytvorenie a zverejnenie prehlásenia, že chovateľ poštových holubov umožní
kontrolným orgánom SZ CHPH vykonať na svojom holubníku kontrolu chovu, doletu poštových
holubov a odber vzoriek na vykonanie antidopingových testov. Tento dokument sa dá podpísať
všetkým členom SZ CHPH prostredníctvom OZ CHPH.
Dohodlo sa vyžiadať od distribútorov EKS zaslanie manuálov v slovenskom jazyku k obsluhe
EKS na sekretariát SZ CHPH.
Rozhodlo sa, že Ekonomická komisia vyžiada cenové ponuky k rodovým preukazom ročníka
2015 u viacerých výrobcov a následne vyberie dodávateľa tohto materiálu.
Schválil sa nákup daru pre usporiadateľa európskej výstavy v Brne.
Schvaľuje služobnú cestu pre oficiálnych delegátov a posudzovateľov na stredoeurópsku
výstavu do Brna a taktiež dodatočne schvaľuje služobné cesty členov Prezídia SZ CHPH:
- Tonaľa – výstava majstrov Kasan Dušan
- Poľská národná výstava – Daniel Dudzik a Kurek Juraj
- Ružomberok – ustanovujúca konferencia OZ CHPH - Ľubomír Valíček
- Poprad - mimoriadna konferencia OZ CHPH - Ľubomír Drgáň a Daniel Dudzik
Schvaľuje sa, že na medzinárodnom školení posudzovateľov poštových holubov v Brne
spojeného s vykonaní skúšok medzinárodného posudzovateľa sa zúčastnia Jozef Cingel a Peter
Jakubčák.
Schvaľuje preskúšanie mladých chovateľov, umiestnených na popredných priečkach
v Majstrovstve Slovenska mladých chovateľov z oblasti chovu poštových holubov.
Prideľuje sa evidenčné číslo OZ CHPH Ružomberok – 03.
K žiadosti, ktorú zaslal Lumir Mati. Výnimky prestupu člena pri nedodržaní termínu zaslania
žiadosti o prestup z jedného OZ CHPH do druhého OZ CHPH, vydáva prezídium stanovisko: chovateľ
sa má riadiť platnými stanovami SZ CHPH, pričom prezídium neudeľuje výnimku.
K pozvánke na účasť na MS mladých holubov 2014 v Maďarsku (mesto Vác) sa prezídium
postavilo pozitívne a akcie sa zúčastní aj náš zväz. V dejisku MS sa tradične prebehnú dve súťaže, a to
súťaž chovateľov nad 25 rokov a súťaž mladých chovateľov do veku 25 rokov. Zúčastniť sa môžu
jednotlivé federácie FCI s počtom 25 ks + 5 rezervných u „starých“ chovateľov a 25 ks + 5 rezervných
u chovateľov do 25 rokov. Dohodlo sa, že holuby budú predbežne odvezené do TS 10.5.2014 (najskôr
sa však musí termín dohodnúť s vedením TS) a poplatok za účasť 30 Eur pre chovateľov nad 25 rokov
a mladí chovatelia (do 25 rokov) 15 Eur za kus. Chovatelia, ktorí majú záujem reprezentovať SZ
CHPH na MS vo Váci sa môžu prihlásiť písomne. Prihlášky je potrebné zasielať na sekretariát SZ
CHPH – Akademická č. 4, 949 01 Nitra. Predbežne každý chovateľ, člen SZ CHPH môže prihlásiť
jedného holuba. Termín ukončenia podávania prihlášok: 28.2.2014. Výber holubov vykoná Prezídium
SZ CHPH.
Výber výpočtový programu – do 15.2.2014, vykoná
predseda Komisie pre
výpočet, výpočtové programy a EKS pán Drgáň. Písomné rozhodnutie o výbere programu predloží na
sekretariát Zväzu do uvedeného termínu.
Dohodlo sa, že pre rok 2014 sa pripravia nové evidenčné listy ZO CHPH, ktoré budú
zverejnené na webovej stránke do 10.2.2014.

K bodu 13: Uznesenia a záver. Uznesenia boli jednomyseľne prijaté.

UZNESENIA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 26. januára 2014
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1. Overovateľov zápisnice – Ing. Jaroslav Mojzeš, Kasan Dušan.
2. Návrhy výstavného poriadku, pretekového poriadku, vykonávacích predpisov pre EKS,
rozpočtu na rok 2014, dokumentu ročnej účtovnej uzávierky a vyúčtovania MTS za rok
2013, predložiť na rokovanie VZ SZ CHPH a zaslať ich spolu s pozvánkou ako rokovacie
materiály k zasadnutiu.
3. Stanovenie termínov úloh na rok 2014.
4. Obežník SZ CHPH č. 1 – 2014.
5. Zostavovateľa Informačného spravodaja pre roky 2014 až 2017 –RNDr. Daniela Dudzika.
6. Nákup daru pre usporiadateľa Európskej výstavy v Brne.
7. Služobnú cestu na Európsku výstavu do Brna oficiálnym delegátom (Dudzik, Kasan,
Krajčík) a posudzovateľom štandardných holubov tejto výstavy (Valíček, Šiška).
8. Dodatočne služobné cesty členov prezídia na Výstavu majstrov v Tornali – Kasan, Poľskú
národnú výstavu – Dudzik, Kurek, ustanovujúcu konferenciu OZ Ružomberok – Valíček
a Mimoriadnu konferenciu OZ CHPH Poprad – Drgáň.
9. Účasť Jozefa Cingela a Petra Jakubčáka na medzinárodnom školení posudzovateľov
poštových holubov v Brne spojených s vykonaním skúšok medzinárodného
posudzovateľa, bez nároku na preplatenie nákladov spojených s týmto školením.
10. Preskúšanie chovateľov umiestnených na popredných miestach v Majstrovstve Slovenska
mladých chovateľov z problematiky chovu poštových holubov.
11. Evidenčné číslo OZ CHPH Ružomberok – 03.
12. Účasť SZ CHPH na Majstrovstvách sveta 2014 v Maďarsku a poplatok za účasť - 30 eur pre
chovateľov nad 25 rokov a pre chovateľov do 25 rokov 15 eur za holuba.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1. Zápis Likvidačnej komisie z Mimoriadnej konferencie OZ CHPH Poprad.
2. Prechod členov z OZ CHPH Poprad do OZ CHPH Liptovský Mikuláš v počte 40 členov,
prechod dvoch členov do iného OZ CHPH a ostatní ukončujú členstvo v SZ CHPH.
3. Vyúčtovanie Medzinárodnej testovacej stanice za rok 2013.
4. Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2013.
III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1. K žiadosti na udelenie výnimky prestupu člena, ktorú zaslal Lumír Mati. Pri nedodržaní
termínu zaslania žiadosti o prestup člena z jednej OZ CHPH do druhej OZ CHPH.
Chovateľ sa má riadiť platnými stanovami SZ CHPH a neudeľuje sa výnimka na prestup.
IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1. Zaslať pozvánku členom VZ SZ CHPH spolu s rokovacími materiálmi.
Termín: 31. 01. 2014
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
2. Nevydať objednaný materiál, ktorý nebol vopred uhradený OZ CHPH.
Termín: stály
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
3. Predsedovi Ekonomickej komisie SZ CHPH vypracovať dokument na uzavretie zmluvného
vzťahu medzi SZ CHPH a zostavovateľom informačného spravodaja PH pre roky 2014 až 2017.
Termín: 28.02.2014
Zodpovedný: Jaroslav Mojzeš
4. Predsedovi Ekonomickej komisie SZ CHPH vyžiadať cenové ponuky na výrobu rodových
preukazov ku krúžkom ročníka 2015 u viacerých výrobcov a následne vybrať dodávateľa tohto
materiálu

Termín: 30.03.2014
Zodpovedný: Jaroslav Mojzeš
5. Vyžiadať od distribútorov EKS zaslanie manuálov v slovenskom jazyku k obsluhe EKS.
Termín: 30. 03. 2014
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
6. Predsedovi Komisie pre propagáciu, kultúru a prácu s mládežou, preskúšanie chovateľov
umiestnených na popredných miestach v Majstrovstve Slovenska mladých chovateľov,
z problematiky chovu poštových holubov.
Termín: stály
Zodpovedný: Daniel Krajčík
7. Predsedovi Komisie pre výpočet, výpočtové programy a EKS, predložiť písomné rozhodnutie
o výbere výpočtového programu pre rok 2014

Termín: 15. 02. 2014
Zodpovedný: Ľubomír Drgáň
8. Predsedovi Komisie pre propagáciu, kultúru a prácu s mládežou, vytvoriť a uverejniť na webovej
stránke SZ CHPH nové evidenčné listy pre rok 2014.
Termín: 10. 02. 2014
Zodpovedný: Daniel Krajčík
9. Rozmnožiť tlačivo „Prehlásenie“ o umožnení vykonávať na svojom holubníku kontrolu
chovu, doletu poštových holubov a odber vzoriek na vykonanie antidopingových testov.
Tlačivo dajú podpísať členom všetkých ZO CHPH a zašlú na sekretariát SZ CHPH.
Termín: 31. 03. 2014
Zodpovedný: Predsedovia OZ CHPH
10. Zabezpečiť jednotlivými OZ CHPH aspoň 20 odberateľov informačného spravodaja Poštový
holub, pričom tajomníkovi OZ bude zasielaný zdarma. Zabezpečiť zoznam odberateľov
s vyplnenými úplnými adresami, ktorý zašle tajomník OZ spolu s evidenčnými listami na
sekretariát SZ CHPH a úhradu OZ prevedú na účet 6619561052/1111 do termínu 10.3.2014,
s označením OZ CHPH v poznámke (príklad: OZ CHPH Bratislava). Cena ročného predplatného
je 6 eur.

Termín: v texte

Zodpovedný: Tajomníci OZ CHPH

Uznesenia boli prijaté jednomyseľne.
V Nitre, dňa 26. 01. 2014
Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Mojzeš:
Dušan Kasan:

v.r.
v.r.

Prezident Zväzu RNDr. Daniel Dudzik:

Prílohy: Obežník č.1 / 2014
Vzor tlačiva „Prehlásenie“

v.r.

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/6537503, Mobil: 0917/534964 (Ing. Javorček)
e-mail: szchph@agroinstitut.sk, UNICredit Bank č. ú.: 6619561001/1111
IČO: 31790852, DIČ: 2020795568

OBEŽNÍK 1/2014
Termínovník úloh na rok 2014
Vydáva sekretariát SZ CHPH na usmernenie organizačných zložiek - Oblastných združení a
Základných organizácií CHPH.
I.

Podávanie evidencie OZ a ZO CHPH

a/ Evidencie musia byť na sekretariát Zväzu zaslané do 28. februára 2014.
b/ Chovateľ môže byť evidovaný iba v jednej ZO CHPH a v jednom OZ CHPH.
c/ Aj keď v pretekovej sezóne dvaja chovatelia tvoria súťažné družstvo, v evidenčnom
liste sa každý uvedie samostatne.
d/ V evidenčnom liste musia byť uvedené aj kolektívne členstvá. Napríklad: Krúžok
chovateľov poštových holubov pri ZŠ Snina.
e/ Tajomníci jednotlivých OZ CHPH odošlú úplne a presne vyplnené Evidenčné listy
chovateľov poštových holubov za jednotlivé ZO CHPH a taktiež Evidenčný list za
OZ CHPH (sumár) na predpísaných tlačivách. Nové tlačiva budú zverejnené
a pripravené na stiahnutie na webovej stránke SZ CHPH 10. februára 2014. Medzi
požadované údaje bude patriť: priezvisko meno, presný dátum narodenia, úplná poštová
adresa člena, súradnice holubníka, číslo parcely na ktorej stojí holubník, telefónne číslo,
e – mailová adresa – pokiaľ ju chovateľ má, počet evidovaných holubov. Je potrebné,
aby tajomníci ZO CHPH potrebné údaje zhromažďovali a presne a úplné vyplnené
evidencie boli zaslané v požadovanom termíne..
Potrebné je zaslať tieto dokumenty aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
szchph@agroinstitut.sk .
f/ V evidencii je potrebné uviesť počet evidovaných (chovaných) holubov (nie priemer
nasadzovaných na preteky).
II.

Členské príspevky

a/ Členské príspevky OZ CHPH poukáže na účet Zväzu do 10. marca 2014.
b/ Členský príspevok na rok 2014 bol schválený 4,- €.
c/ Členský príspevok za družstvo štartujúce pod hlavičkou je 35,- €.
III.

Pretekové plány

a/ Tajomníci OZ CHPH zašlú pretekové plány na predpísaných tlačivách v dvoch
vyhotoveniach podpísaných štatutárom OZ CHPH (inak sú neplatné)
na sekretariát Zväzu do 31. marca 2014. Pretekové plány je nutné taktiež zaslať aj
v elektronickej podobe na adresy: szchph@agroinstitut.sk a seliga.jaro@centrum.sk.

b/ Jedno vyhotovenie plánu, ktoré sa potvrdí na sekretariáte, bude zaslané
tajomníkovi OZ CHPH.
IV. Objednávky informačného spravodaja SZ CHPH
a/ Prezídium SZ CHPH podľa § 3, odsek 15 stanov Zväzu zmluvne dohodlo vydávanie
informačného spravodaja Zväzu na najbližšie roky pod patronátom SZ CHPH.
b/ Žiadame OZ CHPH, aby získali minimálne 20 odberateľov spravodaja Zväzu.
Tajomníkovi OZ CHPH pri splnení tejto požiadavky bude spravodaj zasielaný
bezplatne.
c/ Zoznam odberateľov spravodaja na rok 2014 za OZ CHPH sa zasiela spolu
s evidenciou sa sekretariát SZ CHPH.
d/ Ročné predplatné za jedného odberateľa je 6 eur. OZ CHPH tento poplatok za
odberateľov uhrádzajú do 10. marca 2014 na osobitný účet Zväzu.
Číslo účtu: 6619561052/1111

V. Objednávka materiálu
a/ Úplnú objednávku materiálu na rok 2015 je potrebné zaslať na sekretariát do
28. februára 2014.
b/ Rodové krúžky sa objednávajú podľa požiadaviek ZO CHPH.
Objednávka rodových krúžkov sa akceptuje len na počet násobkov čísla 20
( 20 kusové balenia ). Príklad: 520, 540, 560, 580, 600 ks balenia, pre jednotlivé
ZO CHPH.
c/ Objednávka pretekových gumičiek sa akceptuje len na celé 1000 kusové balenia.
Orientačné ceny pre rok 2015: rodový krúžok: 0,20 Eur/ks, preteková gumička: podľa
aktuálnej nákupnej ceny sa určí neskôr.

VI. Konferencie OZ CHPH, korešpondencia.
a/ Zaslať zápisnice z konferencie OZ CHPH, zloženie výboru a dozornej rady.
b/ Zasielať všetky zápisnice výboru OZ CHPH, obežníky a iné podstané dokumenty OZ.

VII. Reklamácia rodových krúžkov a preukazov.
Prípadné reklamácie chýbajúcich rodových krúžkov a preukazov je potrebné zaslať na
sekretariát SZ CHPH do 31.03.2014.

V Nitre 03.01.2014

v.r.
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

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

Prehlásenie
Týmto prehlasujem, že počas pretekovej sezóny umožním na to určeným
kontrolným orgánom SZ CHPH vykonať na svojom holubníku kontrolu chovu,
doletu holubov a určeným spôsobom odber vzoriek na vykonanie
antidopingových testov. Súčasne prehlasujem, že som si plne vedomý, že
nesplnenie tejto povinnosti je disciplinárnym previnením v zmysle platných
predpisov SZ CHPH.
ZO CHPH:
P. Priezvisko a meno
č.
člena SZ CHPH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22.

OZ CHPH:
Poštová adresa

Tel. číslo

Podpis

V ......................................, dňa ..................2014
Podpis štatutára ZO CHPH: .................................................

