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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SZ CHPH
konaného dňa 26. marca 2011
Prítomní:

Prezident Zväzu – Ing. Juraj Kurek
Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH
Predseda ÚKK – Dušan Kasan a členovia ÚKK
Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
V bode 8 aj chovatelia, ktorých holuby reprezentovali na olympiáde v Poznani
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. Privítanie a voľba orgánov Valného zhromaždenia (prezident Zväzu)
2. Kontrola plnenia uznesení (Ing. Kurek)
3. Správa o činnosti Zväzu za rok 2010 (prezident Zväzu)
4. Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie (predseda ÚKK)
5. Správa o hospodárení Zväzu za rok 2010 (Ing. Chytil)
6. Návrh rozpočtu Zväzu na rok 2011 (Ing. Chytil)
7. Žiadosť o schválenie nového Oblastného združenia SZ CHPH
8. Ocenenie chovateľov za reprezentáciu na Olympiáde FCI v Poznani
9. Prijatie uznesenia a záver
Priebeh rokovania:
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia prezident SZ
CHPH Ing. Juraj Kurek.
Program bol doplnený o bod: Doplnenie pretekového poriadku. Návrh bol jednomyseľne prijatý a bol
zaradený v programe ako siedmy bod rokovania s tým, že nasledujúce body sa posunuli.
Jednomyseľne boli schválené orgány VZ:
 Zapisovatelia z rokovania a spracovatelia zápisnice:
RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Daniel Krajčík PhD.
 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení :
Mgr. Milan Blahovský, Vladimír Sudor
 Návrhová komisia: Vladimír Šiška, Ing. Peter Grék, Alojz Šimurka
Potvrdení boli noví členovia VZ SZ CHPH:
1. Ladislav Csernok
OZ CHPH Fiľakovo
2. Anton Óváry
OZ CHPH Komárno
3. Marián Guniš
OZ CHPH Topoľčany
4. Ing. Jaroslav Vereš
OZ CHPH Levice
5. Štefan Šutý
OZ CHPH Dlhé Pole
6. Ing. Jaroslav Seliga
OZ CHPH Košice
7. Ing. Anton Chovan
OZ CHPH Terchová
8. Peter Záhorský
OZ CHPH Nitra
K bodu 2:
Kontrolu plnenia uznesení z VZ SZ CHPH konaného dňa 27. marca 2010 v Nitre
vykonal Ing. Juraj Kurek a konštatoval, že úlohy prijaté vo forme uznesení sú splnené
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alebo majú dlhodobý charakter a sa priebežne plnia. Ustanovené komisie a zvolený
disciplinárny senát majú za sebou už rok aktívnej činnosti.
K bodu 3:
Podrobnú správu o činnosti Zväzu za rok 2010 predniesol prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek.
Postupne zhodnotil prácu Prezídia SZ CHPH, skonštatoval zvyšujúcu sa úroveň CV a NP. Informoval
o príprave i vyhodnotení MS 2010, o školení a skúškach nových posudzovateľov, o materiálnom
a personálnom zabezpečení činnosti školských holubníkov. Vyhodnotil našu účasť na olympiáde v
Poznani, činnosť Medzinárodného testovacieho centra v Nitre, oboznámil členov prezídia
s ťažkosťami, ktoré bolo potrebné riešiť pri sťahovaní holubníkov z Dolných Krškan.
Poukázal na úlohy, ktoré nás čakajú pri príprave Olympiády v Nitre, ktorá sa bude konať v januári
2013. Predstavil návrh na predbežné zloženie organizačného výboru. Podal informáciu o záveroch
kongresu FCI, ktorý sa konal v Poznani. Skonštatoval, že zatiaľ nemáme z rokovania oficiálnu
zápisnicu. Podľa záverov z kongresu, dôjde k zjednoteniu výpočtu koeficientov vo všetkých
kategóriách, t. j kategóriách Šport „A, B“ sa prejde na pôvodný výpočet. V kategórii „E“ by nemal
byť obmedzený počet holubov. Vecne informoval o diskusií, ktorá sa na kongrese viedla o výrobe
rodových krúžkov a čipov. Krátko sa vo svojom vystúpení dotkol rokovaní výkonného výboru FCI.
Poukázal na problémy, ktoré boli pri zabezpečovaní výroby rodových krúžkov. Podal aj predbežnú
informáciu o príprave a konaní CV 2012. Predbežne bolo dohodnuté, že CV v roku 2012 bude 6. – 7.
01. 2012.
K bodu 4:
Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie predniesol jej predseda p. Dušan Kasan.
Informoval o vykonaných kontrolách, ktoré boli zamerané na športovú činnosť a hospodárenie Zväzu.
Vo svojej správe sa zameral aj na postup pri riešení sťažnosti a kontroly dodržiavania pretekového
poriadku. Konštatoval, že členovia ÚKK nezistili vážnejšie porušenia pretekového poriadku, ak sa
zistili drobné chyby, boli riešené napomenutím, resp. vysvetlením ako to správne robiť.
Za veľmi pozitívne považuje, že sa podarilo zabezpečiť štartérov z ČR a stabilné súradnice miest
štartov. Podobne to treba zabezpečiť aj u nás.
Poukázal na zlé medziľudské vzťahy medzi členmi v ZO a OZ CHPH. Tieto situácie sa potom
riešia „turistikou členov a organizácií“ čo je neprípustné.
V oblasti kontroly hospodárenia boli vykonané kontroly: hospodárenie testovacej stanice, kontrola
pokladničnej knihy a zúčtovanie CV.
V závere poďakoval za prácu členom ÚKK i členom kontrolných komisií v nižších organizačných
zložkách.
K bodu 5:
Správu o hospodárení Zväzu za rok 2010 predniesol Ing. Peter Chytil. Správu členovia VZ SZ
CHPH obdŕžali v písomnej podobe spolu s pozvánkou. Poukázal na to, že je tam veľký prebytok
finančných prostriedkov, ktorý je spôsobený tým, že v jeseni roku 2010 sme neplatili za rodové
krúžky, nakoľko boli dodané neskôr.

K bodu 6:
Ing. Peter Chytil zároveň predniesol návrh rozpočtu na rok 2011, ktorý členovia podobne ako
správu o hospodárení dostali vopred v písomnej podobe.



Následne k bodom k bodom 3. až 6. predsedajúci otvoril diskusiu.
Ing. J. Kurek reagoval na poznámku Ing. Chytila, o potrebe podania daňového priznania za SZ
CHPH. Vysvetlil, že aj vytvorený zisk ide na ďalší rozvoj Zväzu a podľa platnej legislatívy
(odcitoval zákon) nie sme povinní podať daňové priznanie. Samostatne v daňovom priznaní sú si
povinní uviesť finančné príjmy chovatelia, ktoré môžu mať z výhier v súťažiach alebo z dražieb
holubov.
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D. Kasan – Pre OZ CHPH, ktoré majú vypúšťacie miesta na Slovensku, treba vytvoriť rovnaké
podmienky ako sú pri štartoch holubov z ČR. Stanoviť v jednotlivých miestach štartu štartérov,
zamerať súradnice miest štartu a dať vyrobiť štartérom pečiatky.
Ing. P. Grék – Žiadal podrobne vysvetliť bod 22 zo správy o hospodárení SZ CHPH. Žiadal
zadefinovať štart holubov – kto aké má povinnosti pri štarte, stanoviť štartovacie miesta na
Slovensku, vydať zoznam štartérov. Odpovedali: p. Dušan Kasan a Ing. P. Javorček.
Ing. M. Vidhold – Prečo je potom vo výdavkovej časti uvedená položka DPH? Odpovedal: Ing.
J. Kurek – Zväz dováža rodové obrúčky zo zahraničia (nie cestou obchodnej inštitúcie), preto
musíme za nich zaplatiť DPH.
Ing. Hlavatý – Žiadal, aby pri predaji (dražbe) holubov, ktoré sa predávajú po dolete z finálového
preteku a umiestnili sa po 30. mieste dostali chovatelia 50% podiel tak ako u holubov, ktoré sa
umiestnili na 1. až 30. mieste. Odpovedal: Ing. Kurek – Táto zmena pripadá do úvahy až pre rok
2013. Na budúci rok v testovacom centre budú Majstrovstvá sveta FCI a prijímať rozhodnutie pre
rok 2013 je zavčasu.
P. Jakubčák – Čo je s novým programom na spracovanie pretekových výsledkov, kedy ho budú
môcť výpočtári využívať ? Požadoval od prezidenta vysvetlenie, ako sa splnilo uznesenie, ktoré
má zabrániť svojvoľným prechodom členov z OZ do OZ a zo ZO do ZO CHPH. Navrhol, aby
všetci členovia SZ CHPH, ktorí majú súradnice holubníkov do 15 km od sídla OZ CHPH tam
povinne patrili a rokovanie VZ sa konalo v jesennom termíne.
M. Petruš – Podporil požiadavku urýchleného dokončenia výpočtového programu. Navrhol, aby
sme sa do spracovania pretekových podľa nového programu pustili aj keď v pol sezóne.
K predchádzajúcej požiadavke sa s pripomienkami vyjadrili: Ing. P. Javorček, Ing. M. Vidhold
a Mgr. M. Blahovský.
Ing. A. Chovan  Vyjadril sa, že pani RNDr. Paterová by program na spracovanie a výpočet
pretekových výsledkov urobila lacnejšie a určite aj rýchlejšie. Predniesol požiadavku aby sa
zverejnili: 1. Požiadavky na vypracovanie programu na výpočet pretekových výsledkov. 2. Vzorce
na výpočet vzdialenosti, ktoré sa v súčasnosti používajú.
V. Šiška, vysvetlil prečo Zväz nie je platcom DPH.
Ľ. Drgáň – Rozobral otázku racionalizácie vo vzťahu k Majstrovstvám Slovenska. Poukázal na
možnosti organizovania pretekov PH spoločne s chovateľmi zo susedných štátov, tieto podmienky
majú hlavne OZ CHPH v pohraničných oblastiach. Zaoberal sa aj myšlienkou využitia výsledkov
z týchto pretekov do MS.
Ing. M. Vidhold – Položil otázku: Čo je to centrum oblasti. Poukázal na to, že veľa oblasti sa
izoluje, trhajú sa kluby. Z toho dôvodu je potrebné urobiť na Slovensku racionalizáciu. Stanoviť
minimálny počet chovateľov v jednotlivých zložkách.
Ing. P. Chytil – Potrebné je rešpektovať uznesenia posledného zjazdu a poukázal na uznesenia
v bode IV.
V. Šiška – Navrhol ustanoviť komisiu na vypracovanie rajonizácie.
P. Cvaško – Navrhol do podmienok MS stanoviť počet lietajúcich členov, čo by viedlo
k vytváraniu väčších celkov.
Ing. L. Bartošek – podporil myšlienku stanovenia počtu členov.
Ing. M. Vidhold – MS túto otázku nerieši, nakoľko niektorí MS bojkotujú.
Ing. P. Chytil – Poukázal na to, že k rozpadu OZ chovateľov vedú doterajšie podmienky MS.
Hlavne to, že sa nadajú započítavať výsledky z VS.
Mgr. M. Blahovský – Vyzval prítomných aby sa hlasovaním vyjadrili k podpore rajonizácie,
ktorú pripraví prezídium, pretože pri neskoršom hlasovaní o nej, ich hlasovanie bude proti nej.
Rajonizácia potom neprejde, nikto ju neschváli.
Ing. M. Vidhold – Pri rajonizácií sa nemožno zaoberať s každým názorom.. Nie je však možné
robiť rajonizáciu (pásma) „na seba“.
Diskusné príspevky ktoré odzneli pri schvaľovaní Doplnkov pretekového poriadku, ale
svojim obsahom patria do tejto rozpravy:
L. Kováč – Predniesol požiadavku zrušenia označenia ZO (ZO), veľmi ľahko sa dá zistiť komu
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holuby patria, na to doplácajú hlavne špičkoví chovatelia a preto radšej používajú krúžky
s označením 0999. Zväz by sa mal zaoberať reguláciou dravých vtákov, treba požadovať ich
reguláciu. Vytvárať podmienky, aby chovatelia mohli splniť podmienky na dlhých tratiach.
V. Šiška zaujal stanovisko k regulácií dravých vtákov. Poukázal na to, že v spolupráci s inými
inštitúciami by sa mohla požadovať regulácia Jastraba veľkého, ale pokiaľ ide o sokolov je otázka
regulácie beznádejná.

K bodu 7:
Návrh na zmenu pretekového poriadku v písomnej podobe predložil predseda výcvikovej komisie
SZ CHPH Ing. J. Seliga. Doplnky k týmto návrhom v písomnej forme predložil aj predseda
výpočtovej komisie Mg. M. Blahovský. Pri predkladaní jednotlivých zmien dochádzalo
k nejasnostiam a množstvu faktických poznámok a pripomienok z pléna.
Z toho dôvodu predsedajúci – prezident SZ CHPH, prerušil rozpravu o tomto bode programu.
Požiadal Ing. Seligu a Mgr. Blahovského, aby počas obeda a odovzdávania ocenení chovateľom, ktorí
nás reprezentovali v Poznani svoje návrhy zjednotili a predložili spoločný návrh na zmeny a doplnky
pretekového poriadku.
K bodu 8:
Vladimír Šiška predniesol návrh na schválenie nového OZ CHPH – Dunajská Streda. Prečítal aj
odporúčanie Prezídia SZ CHPH, ktoré odporúča schváliť OZ CHPH Dunajská Streda s účinnosťou od
28. 02. 2011. Odôvodnenie: Prípravný výbor podal žiadosť 17. 12. 2010. OZ CHPH Komárno
a Sereď, v ktorých doteraz ZO CHPH a členovia, ktorí sa rozhodli vytvoriť nové OZ boli registrovaní,
dali písomný súhlas na prechod ZO CHPH i členov do nového OZ. Napriek tomu požiadal
o vyjadrenie členov VZ SZ CHPH.
P. Jakubčák – Povolením vzniku nového OZ dôjde k porušeniu Stanov SZ CHPH.
F. Navrátil – Opýtal sa, či boli vzaté do úvahy disciplinárne tresty, ktoré boli chovateľom udelené
v OZ CHPH Sereď za porušenie Pretekového poriadku SZ CHPH.
p. Boroš, zástupca prípravného výboru OZ CHPH Dunajská Streda – Nemáme informácie komu boli
udelené disciplinárne tresty.
Ing. P. Javorček, sekretár SZ CHPH – tresty udelené chovateľom v OZ CHPH Sereď sú v evidencií
sekretariátu SZ CHPH.
F. Navrátil, ozrejmil plénu, za čo boli disciplinárne tresty uložené.
V. Šiška dal hlasovať o povolení na vznik OZ CHPH Dunajská Streda.
Za vznik hlasovalo OZ CHPH Dunajská Streda – 21 prítomných členov VZ SZ CHPH.
OZ CHPH Dunajská Streda vzniklo s účinnosťou od 28. februára 2011.
VZ SZ CHPH uložilo výboru OZ CHPH Dunajská Streda vykonať opatrenia, aby disciplinárne
potrestaní chovatelia v OZ CHPH Sereď nemohli vykonávať športovú činnosť, resp., aby sa dodržali
všetky ustanovenia Disciplinárneho poriadku vzťahujúce sa na disciplinárne potrestaných chovateľov.
K bodu 9:
Ocenenie chovateľov za reprezentáciu na Olympiáde FCI v Poznani.
Prezident SZ CHPH, Ing. Juraj Kurek privítal chovateľov, ktorých holuby reprezentovali náš Zväz
a Slovensko na XXXII. Olympiáde poštových holubov v Poznani. Poďakoval im za dlhoročnú
svedomitú chovateľskú prácu, prípravu holubov, vzornú prípravu pretekovej dokumentácie a včasný
prívoz holubov na miesta sústredení. Poukázal aj a na to, že vďaka obetavosti a veľkému
chovateľskému umeniu si náš Zväz i Slovensko drží svoje dobré pozície a meno v holubárskom svete.
Následne všetkým chovateľom, ktorých holuby nás reprezentovali bol odovzdaný diplom FCI za
účasť na olympiáde a medaila XXXII. Olympiády FCI. Po skončení oficiálnej časti bol podaný
slávnostný obed a vďaka iniciatíve p. Ivana Brnčala bola táto slávnostná chvíľa doplnená hudobným
programom.
Pokračovanie k bodu 7:
Po slávnostnej časti predniesol Ing. Jaroslav Seliga návrh na zmeny a doplnky Pretekového
poriadku SZ CHPH. K dopracovanému návrhu boli už iba drobné pripomienky a bol pomerne rýchlo
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz26032011.htm
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po jednotlivých bodoch schválený.
Schválené zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice.
Prijatie uznesenia a záver
Návrh na závery a uznesenia z rokovania VZ SZ CHPH predniesol člen návrhovej komisie p.
Vladimír Šiška. Po doplnení boli závery a uznesenia z rokovania VZ SZ CHPH jednomyseľne
schválené.
Prezident SZ CHPH, Ing. Juraj Kurek poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK a členom
prezídia za aktívnu účasť na VZ, poprial všetkým bezpečný návrat domov a úspešnú chovnú
a pretekovú sezónu. Vyzval zároveň všetkých na budovanie korektných a priateľských vzťahov.
V Nitre 26. 03. 2011

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik
Ing. Daniel Krajčík PhD.

Správnosť zápisu overili:
Vladimír Sudor

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

Mgr. Milan Blahovský .....................................................

prezident Zväzu Ing. Juraj Kurek

UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH
konaného dňa 26. marca 2010
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje:
1. Program rokovania, doplnený o bod: „Doplnky a zmeny Pretekového poriadku“,
zaradený ako siedmy bod programu.
2. Zapisovateľov z rokovania – RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Daniel Krajčík PhD.
3. Overovateľov zápisnice – Vladimír Sudor, Mgr. Milan Blahovský.
4. Návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Šiška, Ing. Peter Grék a Alojz Šimurka.
5. Správu o činnosti SZ CHPH za rok 2010.
6. Správu o hospodárení Zväzu za rok 2010.
7. Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2010 s prebytkom hospodárenia 55.758,83 eur.
8. Rozpočet SZ CHPH na rok 2011 vo výške, schodok  11.506, eur.
9. Založenie nového OZ CHPH Dunajská Streda, s tým, že výbor nového OZ musí dodržať
Stanovy SZ CHPH. Chovatelia, ktorí boli vylúčení výborom OZ CHPH Sereď nemôžu
byť členmi novovzniknutého OZ a vzťahujú sa na nich všetky ustanovenia dokumentov
SZ CHPH pojednávajúce o disciplinárne potrestaných členoch.
10. Zmeny Pretekového poriadku SZ CHPH v hlave II., III. a IV. Podľa predloženého
návrhu.
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie:
1. Správu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia VZ SZ CHPH.
2. Správu o činnosti ÚKK za rok 2010..
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III. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje:
1. Doplnenie členov VZ SZ CHPH v zmysle Stanov SZ CHPH
1. Ladislav Csernok
2. Anton Óváry
3. Marián Guniš
4. Ing. Jaroslav Vereš
5. Štefan Šutý
6. Ing. Jaroslav Seliga
7. Ing. Anton Chovan
8. Peter Záhorský

OZ CHPH Fiľakovo
OZ CHPH Komárno
OZ CHPH Topoľčany
OZ CHPH Levice
OZ CHPH Dlhé Pole
OZ CHPH Košice
OZ CHPH Terchová
OZ CHPH Nitra

IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá:
1. Pretekovej komisií SZ CHPH vypracovať štatút štartéra, zoznam vypúšťacích miest na
území Slovenska, súradnice týchto vypúšťacích miest a zoznam štartérov.
Termín: 20. 04. 2011
Zodp.: Ing. Jaroslav Seliga
2. Vyrobiť pečiatky pre štartérov s číselným označením.
Termín: 20. 04. 2011
Zodp.: sekretár SZ CHPH
3. Organizačne zabezpečiť dokončenie nového výpočtového programu na výpočet
a spracovanie pretekových výsledkov. Zabezpečiť, aby program bol zhotovený podľa
objednávky a zmluvy. Predmet zmluvy – požiadavku na program zverejniť na webovej
stránke SZ CHPH.
Termín: 31. 05. 2011
Zodp.: Mgr. Milan Blahovský
4.

5.

V zmysle záverov VIII. Zjazdu SZ CHPH vypracovať návrh územného členenia a pôsobenia OZ
CHPH a regiónov.
Termín: 31. 10. 2011
Zodp.: Prezídium SZ CHPH
Zverejniť vzorce na výpočet vzdialenosti na holubníky chovateľov, ktoré sa v súčasnosti
používajú.
Termín: 20. 04. 2011
Zodp.:Mgr. Milan Blahovský

6.

Pripraviť a zverejniť na webovej stránke SZ CHPH:
a/ Požiadavky na predpretekovú dokumentáciu, ktorú majú OZ CHPH zaslať na
sekretariát SZ CHPH.
b/ Pokyny a odporučenia pre prácu vedúcich NS.
c/ Požiadavky na spracovanie zasielanie pretekovej dokumentácie.
Termín: 20. 04. 2011
Zodp.: Ing. Jaroslav Seliga

V Nitre 26. 03. 2011

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik
Ing. Daniel Krajčík PhD.

Správnosť zápisu overili:
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz26032011.htm
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Vladimír Sudor

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

Mgr. Milan Blahovský .....................................................

prezident Zväzu Ing. Juraj Kurek

Prílohy: 1. Správa o činnosti SZ CHPH za rok 2010
2. Správa o činnosti ÚKK za rok 2010
3. Správa o hospodárení Zväzu za rok 2010
4. Rozpočet SZ CHPH na rok 2011
5. Schválené zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH
Schválené zmeny a doplnky Pretekového poriadku .
Hlava II.
3. Holub môže byť nasadený na pretek v tom istom roku len u jedného chovateľa. Chovateľ sa však
môže zúčastniť pretekov u viacerých usporiadateľov za podmienok nimi vydaného štatútu pretekov.
Organizátor pretekov môže umožniť účasť na vlastnom preteku aj iným členom SZ po odsúhlasení
výborom OZ za podmienok, že poloha holubníka „hosťujúceho“ chovateľa nespôsobí z daného
smeru poškodenie účastníkov vlastného OZ. Povinnosťou organizátora takéhoto „otvoreného
preteku“ je zaradiť „hosťujúceho“ člena do pretekovej listiny.S holubmi chovateľa, ktorému bol
udelený trest zákazu pretekania alebo vylúčenia, môže pretekať iný chovateľ iba v prípade, ak holuby
kúpil alebo získal darom a premiestnil ich na svoj vlastný holubník a to v okruhu viac ako tisíc metrov
od pôvodného holubníka. Z pôvodného miesta, t. j. z holubníka potrestaného chovateľa, nemôžu
pretekať holuby, počas celej doby trvania trestu zákazu pretekania.
7. Usporiadateľ preteku musí čas a miesto štartu holubov z každého preteku zverejniť na
internetovej stránke SZ CHPH do 1 hodiny od štartu. V prípade poruchy internetu na sekretariát
zväzu alebo predsedovi pretekovej komisie alebo predsedovi KK.
8. Potvrdzovanie protokolu o štarte v prípade nedostavenia sa štartéra je povolené vzájomne za
dodržania podmienok – spoločného preteku sa zúčastnia 2 a viac OZ so samostatnými dopravnými
prostriedkami, spoločný pretek – miesto a čas štartu. V takomto prípade je nevyhnutné uviesť na
protokol o štarte príčinu a túto skutočnosť oznámiť predsedovi pretekovej komisie do 1 hodiny
a zároveň aj zverejniť na webovej stránke SZ
11. Z jedného vypúšťacieho miesta sa môže použiť v jednom roku iba jedna súradnica štartu.
V prípade posunu auta z miesta štartu zo súhlasom štartéra z objektívnych príčin( podmočená
pôda, porast obilia, ...) uviesť štartovacie miesto ako núdzové – v hlavičke preteku doplniť
poznámku napr. Přerov – východ. Pre výpočet vzdialenosti je povinný výpočtár použiť nové
súradnice, ktoré budú uvedené v protokole o štarte a túto situáciu zmeny súradníc nahlásiť do 1
hodiny od štartu holubov predsedovi pretekovej komisie SZ a zverejniť na webovej stránke SZ.
Hlava III.
14. Nakrúžkované holuby sa môžu prepravovať len v riadne zaplombovaných košoch bez možnosti
prístupu k holubom za účasti troch členov preteku.
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz26032011.htm
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15. Na preteky PH, ktoré sú zaradené do súťaží FCI a SZ môžu byť v prepravnom aute
prepravované iba holuby s pretekovým krúžkom riadne zapísaným v kontrolnom liste chovateľa. Je
neprípustné aby sa na tieto preteky prepravovali holuby bez pretekového označenia.
Hlava VI.
l. Dobu otvárania najmenej päť hodín vrátane elektronických konštatovacích systémov stanovuje,
resp. schvaľuje na návrh nasadzovacieho strediska usporiadateľ preteku. V prípade konania viacerých
pretekov u rôznych organizátorov pretekov je otváranie platné za dodržania podmienok: otvárania
sa musí zúčastniť najmenej sedem chovateľov, zástupcovia zúčastnených družstiev, minimálne 5
ktorí dovŕšili 18. rok života. Účastník nasadzovania holubov u iného organizátora preteku nesmie
byť diskriminovaný pri otváraní hodín. Hodiny prinesené na otváranie po stanovenej dobe v
mimoriadnych zdôvodnených prípadoch, môže otváracia komisia (pokiaľ je ešte prítomná) otvoriť, o
čom urobí zápis (ide o mimoriadne  havarijné situácie, nezavinené chovateľom). V takomto prípade
je potrebné vykonať kontrolný odtlačok podľa časového signálu, kvôli zisteniu rozchodu hodín.
Chovateľ nesmie v žiadnom prípade otvoriť hodiny, ktoré uzatvorila komisia. V opačnom prípade je z
preteku vyradený. Chovateľovi, ktorý používa v jednom preteku viacero hodín, musia byť všetky
hodiny vyhodnotené i v tom prípade, ak do nich nebolo konštatované, v opačnom prípade je z preteku
vyradený.

Vykonávacie predpisy

Elektronické konštatovanie systémom TauRIS , Tipes , ATIS , BRICON , MEGA ,
VIZION.
3. Záverečné ustanovenia
Pre kontrolu EKS je treba zabezpečiť dodanie protokolov riadne vyplnených, zodpovednými
chovateľmi podpísané a v termíne dodané. Všetky protokoly tlačené na EKS sú archivované 2 roky.
Pokiaľ nastane porucha pri prenose dát na tlačiareň/ havarijný stav / a potrebný protokol nie je možné
vytlačiť v NS je možné protokol vytlačiť v inej najbližšej ZO, aj inej OZ za dodržania PP. Každá
zmena zásad EKS musí byť vydaná ako doplnok k Pretekovému poriadku. Pri používaní hodinového
zariadenia, ktorým sa odsúhlasuje SEČ, komisia nepoužíva rádiový časový signál. Na EKS sa
nevzťahujú zásady pretekového poriadku v hlave III – VI v oblasti nasadzovania, konštatovania,
vyhodnocovania a otvárania hodín, ktoré sú popísané a upravené týmto doplnkom.
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