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

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SZ CHPH
konaného dňa 29. novembra 2014
Prítomní:

Prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH
Predseda ÚKK – Sudor Vladimír a členovia ÚKK
Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Člen veterinárnej komisie – MVDr. Miloslav Struhár
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania

Program rokovania:
1. Otvorenie, potvrdenie novo delegovaných členov VZ SZCHPH
2. Schválenie zapisovateľov z rokovania, overovateľov a návrhovej
komisie VZ SZCHPH
3. Správa prezidenta SZ CHPH o plnení úloh plánovaných na rok 2014,
o plnení uznesení VZ SZCHPH v nadväznosti na závery IX. Zjazdu,
o činnosti prezídia
4. Správa predsedu ÚKK za rok 2014
5. Informácia o stave prípravy regiónov, štatút regiónov
6. Diskusia
7. Prijatie mladých úspešných reprezentantov na MS vo Váci
8. Zoo veterinárne opatrenia v chovoch poštových holubov
9. Schválenie výšky členského príspevku pre rok 2015
10. Diskusia k bodom 3, 4 a 5
11. Uznesenia
12. Uznesenia a záver

Priebeh rokovania:
K bodu 1:
1. Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia prezident
SZ CHPH RNDr. Dudzik Daniel. Na úvod si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku
členov Zväzu, ktorí naše rady navždy opustili v roku 2014. Predložil návrh na vypustenie
z rokovania VZ, bodu 12, časť uznesenia, sú samostatne v bode 11. Návrh bol vzápätí
odsúhlasený. Oboznámil plénum so zmenami delegovaných členov VZ SZCHPH.
Podľa §12 Stanov SZ CHPH boli potvrdení delegovaní členovia VZ SZ CHPH:
OZ CHPH Terchová:
Viktor Holúbek (nárast členskej základne nad 150 členov)
Na jedno zasadnutie podľa §12, odsek jedna Stanov SZ CHPH:
OZ CHPH Bardejov:
OZ CHPH Brezno:
OZ CHPH Levice:

MVDr. Tibor Gornaľ – štatutár, s hlasom rozhodujúcim
Roman Baran namiesto Ota Kolesára, s hlasom poradným

Stanislav Maľa miesto p. Vereša, s hlasom poradným

OZ CHPH L. Mikuláš:
OZ CHPH Tvrdošín:

Jaroslav Klonga (štatutár) miesto p. Tisoňa,
s hlasom rozhodujúcim
Jozef Kováč (štatutár) miesto p. E. Bučeka, s hlasom
rozhodujúcim

Zmena v počte členov VZ SZCHPH:
OZ CHPH Žilina už iba Jozef Moravčík, pokles členov pod 150 v OZ CHPH.
OZ CHPH Tvrdošín už iba Eduard Buček, pokles členov pod 150 v OZ CHPH.
K bodu 2:
Jednomyseľne boli schválené orgány VZ SZCHPH:
- Zapisovatelia z rokovania a spracovatelia zápisnice: Pavol Javorček a Tomáš Fiala.
- Overovatelia zápisnice: Alojz Barbirík a Tibor Gornaľ
- Návrhová komisia: Peter Grék, Jozef Brzý, Peter Záhorský
Návrhová komisia konštatovala, že VZ uznášania schopné. Prítomných na zasadnutí je
38 delegátov s hlasom rozhodujúcim a dvaja delegáti s hlasom poradným.
Okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zasadnutia zúčastnili s hlasom poradným
členovia ÚKK SZ CHPH, členovia prezídia, ktorí nie sú delegátmi VZ SZCHPH a sekretár
Zväzu.
K bodu 3:
Správa prezidenta SZ CHPH o plnení úloh plánovaných na rok 2014, o plnení
uznesení VZ SZCHPH v nadväznosti na závery IX. Zjazdu, o činnosti prezídia.
Správu predniesol prezident SZ CHPH.
Obšírne sa dotkol mnohých tém. V úvode skonštatoval súčasný stav členskej základne
a organizačných zložiek Zväzu. Poukázal na to, že nám alarmujúco klesá počet chovateľov
poštových holubov. Zvyšuje sa priemerný vek členov a evidenčné čísla nám neraz skresľujú
skutočnosť. Často evidujeme veľký počet rodinných príslušníkov chovateľov a členov, ktorí
nie sú chovateľmi poštových holubov.
Vyhodnotil činnosť prezídia, počet zorganizovaných zasadnutí, dochádzku jednotlivých
členov na zasadnutia, plnenie si povinnosti pri zabezpečovaní kontrolnej činnosti, čo je
jednou z prioritných úloh prezídia, ktorá vyplýva z uznesení IX. zjazdu SZ CHPH.
Zaoberal sa migráciou členov medzi OZ CHPH, poukázal na to, že tento vleklý problém síce
riešia Stanovy SZ CHPH v § 8, ale členovia a funkcionári organizačných zložiek sa často
snažia stanovy obchádzať. Pre jednoduchosť by pomohlo vytvoriť manuál na postup pri
prestupoch členov a prijať uznesenia ktoré by zabraňovali obchádzať pri prestupoch Stanovy
SZ CHPH.
Podal rozsiahlu informáciu o vykonaných kontrolách počas pretekovej sezóny a pretekovej
dokumentácie. Na kontrolu pretekovej dokumentácie boli vybrané OZ CHPH –Sereď, Martin,
Ružomberok, Gemer, Liptovský Mikuláš a Zvolen. Cieľom kontroly bolo zistiť stav
predpretekovej a pretekovej dokumentácie a jej usporiadanie. OZ CHPH Sereď a OZ CHPH
Liptovský Mikuláš vedeli, že ich dokumentácia bude kontrolovaná rok dopredu.
Prekontrolovaná bola aj pretekovú dokumentácia chovateľov umiestnených na prvých piatich
miestach v každej kategórii MS 2014.
Navrhol potvrdiť už používané doplnky všeobecných ustanovení Majstrovstiev Slovenska...
Vyhodnotil prácu zväzového MTS v Nitre, zhodnotil jej poslanie i ekonomické výsledky.
Informoval aj o pripravovaných zmenách na rok 2015, ktoré sa premietnu do propozícií

v nasledujúcom roku. Zhodnotil aj podiel členov Zväzu pri zabezpečovaní činností MTC
a stále pozitívnom ekonomickom výsledku. Navrhol, aby podľa §12, odsek 12 VZ udelilo
tým ktorí sa najviac zaslúžili o dobrý výsledok MTC mimoriadnu odmenu.
Podal informáciu o vykonaných antidopingových kontrolách i problémoch, ktoré boli spojené
so splnením tejto úlohy. Vo vykonávaní antidopingových kontrol sa bude pokračovať aj
v sezóne 2015.
Ako veľmi pozitívne vyhodnotil uzavretie zmluvy s p. Konečným o využívaní nim
pripraveného programu na spracovanie pretekových výsledkov. Informoval aj o príprave
zjednotenie webových stránok www.postoveholuby.sk a www.mypigeons.eu.
Podal informáciu o zabezpečovaní materiálu pre chovateľov, potrebného k pretekovej a
chovateľskej činnosti. Rodové krúžky na rok 2015 budú dovezené na Slovensko v decembri.
Vyjadril sa k cenám pretekových gumičiek. Pôvodne Zväz nakupoval pretekové gumičky
v cene 45€/1000 kusov. V súčasností sa nakupujú za 60€/1000 kusov. Na základe prieskumu
trhu je to v danej chvíli najnižšia cena, lebo gumičky sa bežne predávajú v cenách 90 – 100
€/1000 kusov. Zväz pri predaji gumičiek nič nezarába, resp. vytvára stratu za dopravu
a distribúciu.
Informoval aj o uzatvorenej zmluve na základe ktorej bude Zväzu poskytnutá dotácia
Ministerstvom pôdohospodárstva SR
Navrhol vypracovať termínovník úloh pre nasledujúcu pretekovú sezónu. Informoval vydaní
záznamníka chovateľa vo formáte A4. Záznamník sa bude chovateľom podľa záujmu
predávať. Záujemcovia si ho budú môcť kúpiť prostredníctvom OZ CHPH.
V krátkosti vyhodnotil plnenie uznesení, ktoré boli prijaté na rokovaní VZ SZ CHPH.
Podal podrobnú informáciu o plnení záverov IX. zjazdu SZ CHPH. V prvom bode
venovanom pripomienkam delegátov poukázal na nasledovné body:
* Zabrániť migrácii členov – navrhol plénu prijať opatrenia, ktoré by tomuto javu zabránili,
resp. výrazne by túto skutočnosť obmedzili.
* Potreba kvalifikovaných funkcionárov – poukázal na to, že kvalifikovaní funkcionári, ktorí
by vedeli fundovane riadiť organizácie a pretekovú činnosť chýbajú. Zvlášť chýbajú v malých
oblastných združeniach. Poukázal na to, že buď si organizačné zložky dokážu pripraviť
odborne zdatných funkcionárov alebo nemôžu samostatne existovať.
Z uznesení, ktoré boli IX zjazdom uložené prezídiu sú okrem jedného všetky rozpracované
a prezídium ich plní.
Neplní sa uznesenie o zakúpení objektu v Kežmarku pre potreby SZ CHPH. Je to dôsledok
toho, že sa situácia zmenila. Tesne okolo budovy sa naplánoval diaľničný privádzač. Druhou
skutočnosťou je, čo budeme robiť s budovou po odkúpení a rekonštrukcii. Stálo by nás to viac
ako 100 tisíc eur a vôbec nie je isté, či by sme tam chceli mať sekretariát alebo testovaciu
stanicu. Poukázal tiež na to, že túto skutočnosť je potrebné vnímať v kontexte
s predpokladaným znížením členskej základne. Navrhol, aby sa časť nakumulovaných
prostriedkov vrátila súčasnej generácií členov v podobe zníženia členských príspevkov,
bezplatnou distribúciou spravodaja, prípadne v inej forme.
Poukázal na to, že závery IX. zjazdu pravdepodobne najmenej rozpracovali OZ CHPH, lebo
ich zápisnice o tejto skutočnosti neposkytujú takmer žiadne informácie. Upriamil pozornosť
na to, že OZ CHPH by sa mali vo zvýšenej miere venovať kontrolnej činnosti u vytváraniu
dobrých medziľudských vzťahov.
V závere svojho vystúpenia poďakoval všetkým funkcionárom všetkých organizačných
zložiek za prácu vykonanú v roku 2014 a vyzval ich k tomu, aby ich činnosť v roku 2015 bola
ešte kvalitnejšia.

K bodu 4:
Správa predsedu ÚKK za rok 2014
Predseda ÚKK resp. členovia ÚKK sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Prezídia.
Vykonali sa kontroly u pretekov starých holubov ako aj mladých holubov. V OZ Prievidza a
Martin pri nasadzovaní, v ZO Sereď pri nasadzovaní i pri dolete pána Navrátila.
Na telefonický podnet bola vykonaná kontrola doletu mláďat z posledného preteku u pána
Wiedermanna.
Členovia ÚKK sa zúčastnili taktiež celkovej kontroly predpretekovej a pretekovej
dokumentácie OZ CHPH ako aj kontroly poradia MS 2014.
V mesiaci september bola členmi ÚKK vykonaná kontrola hospodárenia a vedenia
pokladničného denníka na Zväze. Konkrétne čísla a výsledky hospodárenia budú prednesené
po uzávierke roka 2014 na jarnom VZ.
ÚKK obdŕžala odvolací list od p. Navrátila resp. OZ CHPH Sereď. Po telefonickom dohovore
medzi členmi ÚKK sme rozhodli, že na VZ bude ÚKK iniciovať stretnutie Prezídia, členov
ÚKK a členov výboru OZ CHPH Sereď, ak tomu po VZ nebude inak.

K bodu 5:
Informácia o stave prípravy regiónov, štatút regiónov. V rozprave bolo objasnené prečo je
potrebné vytvoriť stabilné celky.
Zatiaľ sú dohodnuté tieto regióny:
Šarišsko -Zemplinský – OZ CHPH Bardejov, Prešov, Košice, Michalovce
Spišský – OZ CHPH Spišská Nová Ves, Kežmarok, Sabinov
Sever – OZ CHPH Čadca, Bytča, Dlhé Pole, Kysucké Nové Mesto, Martin,,
Prievidza, Terchová, Žilina
Zvolensko-Hontianský – OZ CHPH Brezno, Detva, Gemer
Levice+Komárno+Šurany – OZ CHPH Levice, Komárno, Šurany
Západoslovenský – OZ CHPH Bratislava, Nitra, Trnava, Pezinok
Považský – OZ CHPH Považská Bystrica, Trenčín
Nezaradené – nedoriešené: OZ CHPH Senica, Topoľčany, Zvolen,
Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš
Taktiež je pripravený štatút regiónov a vzor zakladacej listiny, obidva dokumenty budú
zverejnené na webovej stránke SZ CHPH.
K bodu 6: Diskusia
Vidhold Miroslav – vystúpil ku konštalácii regiónov na Slovensku, predostrel svoj názor na
prednesenú rajonizáciu a usporiadanie regiónov a taktiež úlohu členov prezídia pri
koordinácii tvorby regiónov. Odpovedali – Dudzik a Kasan.
Poništiak Jakub – predostrel názor za OZ CHPH Topoľčany a nelogické zaradenie do
považského regiónu. Taktiež prezentoval názor, kde by malo byť OZ Topoľčany zaradené.
Odpovedal – Kasan.
Klonga Jaroslav – prezentoval názor za OZ Liptovský Mikuláš k tvorbe regiónu, kde by
malo byť OZ zaradené.
Zubaj Ladislav – hovoril o možnosti priradenia OZ Ružomberok do Regiónu sever a objasnil
bývalé vzťahy s týmto regiónom. Taktiež odprezentoval názor na nový Oravský región.
O 12, 10 bola diskusia prerušená, aby podľa časového harmonogramu mohli byť ocenení
mladí reprezentanti SZ CHPH, ktorí nás reprezentovali na MS vo Váci.

K bodu 7:
Prijatie mladých úspešných reprezentantov na MS vo Váci. Bolo prizvaných šesť
mladých chovateľov vrátane zástupcu školského holubníka v Spišskom Podhradí. Z rúk
prezidenta im bol odovzdaný diplom a medaila za vzornú reprezentáciu SZ CHPH na tomto
podujatí.
K bodu 8:
Zooveterinárne opatrenia v chovoch poštových holubov – predniesol MVDr. Struhár.
Informoval a objasnil niektoré aktuálne a často diskutované témy v zdravovede a veterinárnej
klinike. Taktiež spomenul dôležitosť vykonávania zooveterinárnych opatrení pri eliminácii
niektorých ochorení. Nakoniec vyzval, aby chovatelia neobchádzali veterinárnych lekárov pri
stanovovaní správnej diagnózy a svojvoľne nepoužívali najmä antibiotické prípravky vo
svojich chovoch bez veterinárneho predpisu.
V tomto bode informoval Krajčík Daniel o stave spracovávania dotazníka pre FCI –
choroba mladých holubov.
V závere opísal základné chyby pri tvorbe pretekových plánov pre mladé holuby
Chytil Peter.
K bodu 9:
Schválenie výšky členského príspevku pre rok 2015. Bol prednesený návrh členského
príspevku na rok 2015 pánom Dudzikom, ktorý počítal so znížením členského príspevku.
K návrhu sa nikto nevyjadril, preto dal hlasovať o pôvodnej výške členského príspevku.
Návrh nemeniť výšku členského príspevku vo výške 4 eura na rok 2014 bol schválený.
K bodu 10:
Diskusia k bodom 3, 4 a 5
Daniel Dudzik, prezident Zväzu predniesol uznesenie Prezídia SZ CHPH z 18. 10. 2014 bod
V, odsek 1, bod b: predložiť a zdôvodniť návrh na zrušenie OZ CHPH Sereď k 31. 12. 2014.
V návrhu poukázal na to, že sústavným porušovaním pretekového poriadku OZ CHPH Sereď
ako organizátor pretekov nerešpektuje závery IX. zjazdu SZ CHPH. Zdôraznil tiež
skutočnosť, že návrh nie je namierený proti chovateľom členom OZ CHPH, práve naopak
v ich prospech. Na zlú prácu doplácajú členovia OZ, že nemajú uznané pretekové výsledky
a ich práca a námaha je zbytočná. Ak budú ZO CHPH súčasného OZ CHPH Sereď
v budúcnosti v iných OZ CHPH, budú mať určite menej problémov s uznaním dosiahnutých
pretekových výsledkov. Povedal, že o návrhu nikoho nepresviedča, vyzval členov VZ, aby sa
poradili so svojim svedomím a podľa toho hlasovali.
K návrhu sa faktickými poznámkami vyjadrili p. Vidhold a p. Čmarada.
Hlasovanie: za zrušenie OZ CHPH Sereď 26, zdržali sa hlasovania 6, proti 2.
Peter Chytil – pri vytváraní regiónov by mali mať všetci rovnaké podmienky a každé OZ,
člen by mal byť zaradený do regiónu. Poukázal na skutočnosť, že OZ CHPH Senica má
záujem byť v Západoslovenskom regióne, ale z istých dôvodov ju prijať nechcú. Tým sa cítia
byť členovia OZ Senica diskriminovaní.
Brnčal Ivan – vystúpil k tvorbe regiónov a členom Prezídia zohrávajúcich úlohu
koordinátorov pre tvorbu regiónov. Na záver svojho vystúpenia pozval všetkých členov SZ
CHPH na CV 2015, ktorá sa uskutoční v Trenčíne.
Šiška Vladimír – vyjadril svoj názor na tvorbu regiónov.

Vincze Géza – apeloval na to aby výboru OZ CHPH Gemer bol zaslaný dokument, v ktorom
by potrebovali vedieť, čo malo OZ v pretekovej dokumentácii chybné. Odpovedal Dudzik
a Kasan.
Chytil Peter – tabuľky poradia MS po vyhodnotení sú zverejňované neskoro po kontrole
pretekovou komisiou a navrhuje, aby bol stanovený termín do ktorého bude prezídium
povinné toto poradie schváliť a uverejniť. Odpovedal Seliga.
Grék Peter – predostrel otázky prestupov členov.
K bodu 11:
Prijatie uznesenia a záver
Návrh uznesení z rokovania VZ SZ CHPH predložila návrhová komisia.
- hlasovanie: za / zdržal sa / proti 31 / 5 / 0 – schválené
Prezident SZ CHPH poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK a členom
Prezídia za účasť na zasadnutí VZ.

V Nitre, dňa 29. novembra 2014

Zapísal: Javorček Pavol
Fiala Tomáš

Správnosť zápisu overili:
Barbirík Alojz

v.r.

Gornaľ Tibor

v.r.

v.r.
RNDr. Dudzik Daniel
Prezident SZ CHPH

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH
konaného dňa 29. novembra 2014

I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

s pripomienkami a úpravami – vypustiť z bodu 12 uznesenia, sú
samostatne v bode 11
Zapisovateľov z rokovania: Ing. Javorček Pavol a Tomáš Fiala
Overovateľov zápisnice: pán Alojz Barbirik, MVDr. Tibor Gornaľ
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Grék, Ing. Jozef Brzý, p. Peter Záhorský
Členský príspevok na rok 2015 vo výške 4 eura.
Podľa § 12, odsek 12 Stanov SZ CHPH mimoriadnu odmenu Ing. Pavlovi Javorčekovi
250 eur a Ing. Jurajovi Kurekovi 250 eur za kvalitne vykonanú prácu v MTC.
Program rokovania

II. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie:
1. Správu prezidenta o plnení úloh stanovených uzneseniami IX. zjazdu SZ CHPH a činnosti
prezídia za rok 2014. Bez pripomienok.
2. Informáciu predsedu ÚKK o činnosti za rok 2014
3. Informáciu veterinárnej komisie SZ CHPH o potrebe vykonávanie pravidelných
zooveterinárnych opatrení v chovoch poštových holubov.
4. Informáciu o stave prípravy tvorby regiónov podľa Stanov SZ CHPH § 16
Šarišsko -Zemplinský – OZ CHPH Bardejov, Prešov, Košice, Michalovce
Spišský – OZ CHPH Spišská Nová Ves, Kežmarok, Sabinov
Sever – OZ CHPH Čadca, Bytča, Dlhé Pole, Kysucké Nové Mesto, Martin,,
Prievidza, Terchová, Žilina
Zvolensko-Hontianský – OZ CHPH Brezno, Detva, Gemer
Levice+Komárno+Šurany – OZ CHPH Levice, Komárno, Šurany
Západoslovenský – OZ CHPH Bratislava, Nitra, Trnava, Pezinok
Považský – OZ CHPH Považská Bystrica, Trenčín
Nezaradené – nedoriešené: OZ CHPH Senica, Topoľčany, Zvolen,
Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

III. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje:
1. V zmysle §12 Stanov SZ CHPH potvrdzuje novo - delegovaných členov VZ SZ CHPH:
OZ CHPH Terchová:
Viktor Holúbek (nárast členskej základne)
Na jedno zasadnutie podľa §12, odsek jedna Stanov SZ CHPH
OZ CHPH Bardejov:
MVDr. Tibor Gornaľ – štatutár, s hlasom rozhodujúcim
OZ CHPH Brezno:
Roman Baran namiesto Ota Kolesára, nie je štatutár,
s hlasom poradným
OZ CHPH Levice:
Stanislav Maľa miesto p. Vereša, s hlasom poradným
OZ CHPH L. Mikuláš: Jaroslav Klonga miesto p. Tisoňa, štatutár s hlasom

rozhodujúcim
Jozef Kováč miesto p. E. Bučeka, s hlasom rozhodujúcim

OZ CHPH Tvrdošín:
Zmena v počte členov VZ:
OZ CHPH Žilina už iba Jozef Moravčík, pokles členov pod 150 v OZ CHPH
OZ CHPH Tvrdošín už iba Eduard Buček, pokles členov pod 150 v OZ CHPH
2. Doplnky všeobecných ustanovení Majstrovstva Slovenska
Do bodu 1: Posledná veta bude znieť - Preteky môžu byť konané v termíne: od posledného
aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane) a v termíne štátnych
sviatkov.
Samostatný bod: Usporiadateľ preteku v dôsledku nepriaznivého počasia môže pretek
deklarovaný v Majstrovstve Slovenska vymeniť. ( Jeden za druhý, pretek za
pretek.).

IV. Valné zhromaždenie ruší
Na základe návrhu prezídia SZ CHPH ruší k 31. decembru 2014 OZ CHPH Sereď pre
sústavné neplnenie a porušovanie uznesení IX zjazdu SZ CHPH, nedodržiavaním záväzných
právnych noriem.
V. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá:
1. Prezidentovi SZ CHPH zabezpečiť, aby v písomnej podobe do 30. januára 2015 boli
doručené oblastným združeniam zásady vedenia pretekovej dokumentácie a vzor pre
spracovanie predpretekovej dokumentácie.
Termín: v texte

Zodp.: RNDr. Daniel Dudzik, prezident Zväzu

2. Vypracovať termínovník všetkých úloh na rok 2015, pokynov, obežníkov potrebných pre
zabezpečenie bezproblémového zabezpečenia pretekovej sezóny.
Termín: 15. 02. 2015

Zodp.: Dušan Kasan, viceprezident SZ CHPH

3. Pripraviť inovované vzory priraďovacích, nasadzovacích a doletových kontrolných listov
všetkých EKS systémov používaných členmi SZ CHPH. Vzory budú zverejnené na webovej
stránke SZ CHPH.
Termín: 15. 02. 2015

Zodp.: Ľubomír Drgáň a komisia pre EKS

4. Organizačne podľa platnej legislatívy pripraviť vykonanie 3 - 5 antidopingových kontrol
v pretekovej sezóne 2015.
Termín: v texte

Zodp.: MVDr. Tibor Gornaľ a vet. komisia

5. Organizačne zabezpečiť činnosť testovacej stanice SZ CHPH v Nitre roku 2015.
Termín: február – október 2015

Zodp.: Prezídium SZ CHPH

6. Po schvaľovacom procese na konferenciách OZ CHPH zaslať za každý región na
sekretariát Zväzu zakladacie listiny regiónov a štatút regiónov.
Termín: 10. marec 2015

Zodp.: predsedovia regionálnych združení

7. Z jednej parcely, holubníka, súradníc môže súťažiť, pretekať s holubmi viacero
chovateľov, ale všetci musia pretekať v jednej OZ CHPH.
Termín: stály

Zodp.: organizátori pretekov

8. V prípade, že za člena ZO CHPH je prijatý chovateľ z iného OZ CHPH, ktorý má
spoločný holubník (na identickej parcele a súradniciach) s iným chovateľom, členom iného
OZ CHPH, môže pretekať z týchto súradníc až po uplynutí štyroch rokov od skončenia
členstva(súťaženia) člena, ktorý pôvodne pretekal z týchto súradníc.
Termín: stály

Zodp.: organizátori pretekov

9. OZ CHPH nemôže povoliť vznik ZO CHPH v sídle, kde už má funkčnú základnú
organizáciu iné oblastné združenie.
Termín: stály

Zodp.: štatutári OZ CHPH

10. Výbor OZ CHPH povoľuje vznik nasadzovacích stredísk. Podľa § 20, odsek 6 v plnom
rozsahu zodpovedá za dodržiavanie Pretekového poriadku v NS.
Termín: stály

Zodp.: štatutári OZ CHPH

11. OZ CHPH môže povoliť vytvorenie viacerých NS členom jednej ZO CHPH. Nemôže
však povoliť vznik NS členom ZO CHPH v sídle kde má vytvorené NS miestna ZO CHPH.
Termín: stály

Zodp.: štatutári OZ CHPH

12. Výboru OZ CHPH Sereď zvolať mimoriadnu konferenciu OZ CHPH a do 31. 12. 2014
podať prezídiu správu o konaní konferencie a začlenení členov do iných OZ CHPH. Súčasné
ZO CHPH začlenené v OZ CHPH Sereď a ich členovia môžu mimoriadne prestupovať do
susediacich OZ CHPH do 28. 02. 2015.
Termín: v texte
Zodpovední: v texte
13. Zriadiť na webovej stránke SZ CHPH záložku, podobnú ako hlásenie štartov pretekov,
kde by povinne do 10 dní od uskutočnenia boli zverejňované všetky vykonané kontroly,
kontrolnými orgánmi OZ CHPH, Pretekovou komisiou SZ, ÚKK a Prezídiom SZ CHPH.
Termín: 20. apríl 2015
Zodp.: Prezídium SZ CHPH
14. V záujme transparentného postupu vypracovať manuál postihov za porušovanie
jednotlivých ustanovení Pretekového poriadku SZ CHPH.
Termín: 20. apríl 2015
Zodp.: Prezídium SZ CHPH

15. Vypracovať a zverejniť manuál postupu, podľa ktorého by mal postupovať člen alebo ZO
CHPH v prípade, že chce prestúpi do inej ZO resp. OZ CHPH.
Termín: 24. apríl 2015
Zodp.: Prezident SZ CHPH

16. Po dohode s p. Konečným dopracovať výstavné karty pre CV v Trenčíne a zverejniť ich
na webovej stránke.
Termín: 10. decembra 2014
Zodp.: Ing. Seliga

V Nitre 29. 11. 2014

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
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