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ZÁPISNICA Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA, ÚKK SZCHPH
A ORGANIZAČNÉHO VÝBORU VI. SEV,
konaného dňa 17. júla 2017 v Nitre
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil,
Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír
Valíček, Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak
členovia ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko, Stanislav Zelenský, Peter Psotný
Ondrej Bjalončík
prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček, Dr. Marián Dubaj podpredseda org. výboru SEV
ospravedlnený: Ing. Kurek Juraj
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie cenových ponúk o prenajatie výstavných priestorov na
VI. Stredoeurópsku výstavu v priestoroch Agrokomplexu v Nitre a výstaviska
Expo-Center v Trenčíne
3. Organizačné záležitosti prípravy VI. Stredoeurópskej výstavy PH
4. Pretek Inter-Brusel 2017- príprava
5. Výroba výstavných klietok pre VI. SEV
6. Aktuálne úlohy a došlá pošta
7. Uznesenia a záver
Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik a vysvetlil dôvody zvolania
tohto mimoriadneho rokovania Prezídia SZ CHPH. Navrhnutý a následne bol schválený
zapisovateľ z rokovania a overovatelia zápisnice.
2. Prerokovanie cenových ponúk o prenajatie výstavných priestorov pre VI. SEV v Nitre
a Trenčíne:
Obšírnu informáciu o kompletnej aktuálnej cenovej ponuke na výstavisku v Nitre predniesol
p. Dubaj. Cenovú ponuku predložil v písomnej podobe a začala krátka diskusia k tejto
problematike. Predostrel výhody organizovania výstavy v Nitre, ako aj výsledky doterajších
jednaní a taktiež závery zo stretnutí organizačného výboru SEV. Následne bola p. Krajčíkom
prezentovaná cenová ponuka z výstaviska v Trenčíne, ako aj miesta organizovania
spoločenského večierka v neďalekom Piano Clube. Ďalej podal informáciu o možnostiach
ubytovania pre delegácie, Prezídium, ÚKK SZ CHPH a návštevníkov výstavy. Svoj výklad
doplnil premietnutím video prezentácie.
Po prezentácií možnosti na konanie SEV sa hlasovaním jednomyseľne rozhodlo, že VI. SEV
ktorú organizuje SZ CHPH sa bude konať v Trenčíne.

3. Organizačné záležitosti prípravy VI. Stredoeurópskej výstavy PH:
Na základe hlasovania o mieste konania sa SEV je potrebné upraviť už schválenú smernicu
CV 2017 a VI. SEV, ako aj logo výstavy.
Navrhlo a schválilo sa doplniť užší organizačný výbor VI. SEV o člena Petra Psotného.
Taktiež sa dohodlo, že p. Dudzik, Valíček a Krajčík budú participovať pri tvorbe zmlúv na
prenájom výstavných priestorov, organizovanie spoločenského večierka a komplexné
ubytovanie delegácii, členov Prezídia a ÚKK v Trenčíne.
4. Pretek Inter-Brusel 2017 - príprava:
Informáciu o organizačnom zabezpečení preteku podal p. Pazúr. V štádiu riešenia je doprava
holubov na tento pretek. Na základe dohody prezídium rozhodlo, že prepravu zabezpečí auto
OZ CHPH Trenčín, pričom konečnú cenovú ponuku dohodne p. Psotný. Potrebné je
zabezpečiť niektoré položky – t.j. diéty do zahraničia pre šoférov, nákup krmiva a vlnitého
papieru pod holuby do prepravných boxov. Bc. Milan Pazúr dostal za úlohu dopracovať
a zverejniť na webe smernicu pre časové a technické zabezpečenie zberu holubov
v jednotlivých NS (zberné miesta a časový harmonogram, rozdelenie boxov pre NS).
5. Výroba výstavných klietok na VI. SEV:
Pre SEV je potrebné zabezpečiť 500 ks výstavných klietok so zabezpečením proti odcudzeniu
holuba. Dohodlo sa, že prieskum trhu s možnosťou zakúpenia tohto materiálu pre potreby
zväzu zabezpečí p. Kristiňak.
6. Aktuálne úlohy a došlá pošta, rôzne
 Predseda pretekovej komisie podal informáciu o priebehu pretekovej sezóny. Vyskytlo
sa niekoľko pochybení funkcionármi OZ pri nahlásení zmeny dátumu preteku , ako aj
o neskorom nahlásení štartu holubov. Informoval o žiadosti odomknutia pretekov OZ
CHPH Tvrdošín z dôvodov zrušenia výsledkov Športových pásiem OZ.. Pri
posudzovaní nedostatkov bude prihliadané v zmysle Základných dokumentov SZ.
 Boli vyžiadané pretekové dokumentácie a obálky z auta prvých piatich chovateľov
podľa hlásených doletov z Veľkej ceny Slovenska - Gotha 9.7.2017 v rámci SR.
Následne boli komisionálne otvorené a prekontrolované. Pri kontrole boli zistené
viaceré závažné porušenia Pretekového poriadku v OZ Komárno - NS Čalovec:
na protokole o krúžkovaní holubov iba jeden podpis, na protokole o zatváraní hodín
iba jeden podpis, obálka umiestnená v aute neprelepená iba zospinkovaná a
nepodpísaná, Š. Nochta nezosúladený čas pri nasadzovaní pomocou satelitných hodín
(CAN - DCF ....), v obálke umiestnenej v aute protokol o krúžkovaní s podpismi bez
predtlačených mien (ťažko identifikovateľné), protokol o krúžkovaní mierne odlišný
od protokolu v NS.
Podľa Prezídiom schváleného dokumentu 27.4.2015 vo Višňovom – Postihy za
porušenie pretekového poriadku, Hlava IV. – uzatváranie konštatovacích hodín
a poslednej state tohto článku – Protokol o zatváraní a otváraní hodín ktorý nemá
predpísané údaje, resp. je nepodpísaný – Vyradenie všetkých účastníkov preteku,
organizátor to rieši s vedúcim NS. Na základe týchto nedostatkov zistených
pretekovou komisiou SZ CHPH prezídium schvaľuje vyradenie ZO CHPH Čalovec
(OZ CHPH Komárno) z výsledkov preteku Gotha 9. 7. 2017.
 Sťažnosť proti svojvoľnému konaniu a prekračovaniu právomocí chovateľa
a výcvikového referenta OZ CHPH Komárno. Po kompletnom prečítaní tohto listu
prezídium vydáva stanovisko:

Pretekový poriadok SZ CHPH, Hlava I. – ORGANIZAĆNÉ USTANOVENIA,
bod 5 hovorí:
5. Povinnosťou usporiadateľa pretekov je predovšetkým zabezpečiť:
A/ vyhlásiť štatút preteku - kto pretek organizuje, zaradenie preteku, pre koho je
organizovaný, kto je zostavovateľom a vydavateľom pretekových výsledkov;
B/ regulárnosť pretekov dodržiavaním pretekového poriadku;
C/ vykonávanie kontrol celej činnosti spojenej s pretekmi a po každej kontrole do 7
dní zaslať na sekretariát Zväzu protokoly o vykonaných kontrolách vrátane vykonania
kontroly konštatovacích hodín pred začiatkom pretekovej sezóny;
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že právom i povinnosťou výboru OZ CHPH je
vykonávanie kontrol všetkej činnosti spojenej s pretekmi poštových holubov, ktorú
organizuje a zabezpečuje príslušné OZ CHPH. Kontrolu pretekovej činnosti nie je
možné zamieňať s kontrolou PRETEKOVEJ DOKUMENTÁCIE. Právo kontroly
pretekovej dokumentácie majú členovia výboru OZ CHPH, ak sa 48 hodín vopred
nahlásia na kontrolu v ZO CHPH.
 List p. Františka Krála Prezídium odstúpilo ÚKK SZ CHPH na preskúmanie.
 Pozvánka na finálový deň Majstrovstiev sveta v Mire – Portugalsko pre delegátov SZ
CHPH. Finálového dňa sa delegáti SZ CHPH nezúčastnia.
11. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené.

UZNESENIA Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 17. júla 2017 v Nitre
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Blahovský a Ľubomír
Valíček.
Organizovanie VI. Stredoeurópskej výstavy a Celoštátnej výstavy poštových holubov
na výstavisku Expo-center v Trenčíne a zorganizovanie spoločenského večierka
v podniku Piano Club.
Doplnenie užšieho organizačného výboru VI. SEV o Petra Psotného.
Výber prepravcu holubov na pretek Inter-Brusel – OZ CHPH Trenčín.
Na základe nedostatkov zistených v pretekovej dokumentácií NS Čalovec – OZ CHPH
Komárno pri preteku VCS Gotha 9.7.2017 schvaľuje vyradenie všetkých chovateľov
z výsledkov tohto preteku, ktorí nasadzovali holuby v NS Čalovec.
Odstúpenie listu a ucelenej korešpondencie p. Františka Krála ÚKK so žiadosťou o
preskúmanie a vypracovanie stanoviska k danej sťažnosti ÚKK SZCHPH.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.

Informáciu o organizačnom zabezpečení preteku Inter-Brusel.
Informácie predsedu pretekovej komisie k priebehu pretekovej sezóny 2017.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Sekretariátu SZ CHPH uhradiť náklady na prepravu, diéty pre vodičov, poplatok pre
štartovacieho komisára, vlnitý papier a krmivo pre pretek Inter-Brusel.
Termín: 30.7.2017
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

2.

Zverejniť na webovej stránke SZ CHPH zberné miesta, ich súradnice, telefonické
kontakty na vedúcich nasadzovacích stredísk a časový harmonogram zberu holubov na
pretek Inter-Brusel.
Termín: do 19.7.2017
Zodpovedný: Bc. Milan Pazúr

3.

Urobiť prieskum trhu za účelom nákupu 500 ks výstavných klietok so zabezpečením
proti odcudzeniu holuba.
Termín: 30.9.2017
Zodpovední: Ing.Peter Kristiňak, Ing. Daniel Krajčík PhD.

4.

Upraviť už schválenú Smernicu VI. Stredoeurópskej výstavy a Celoštátnej výstavy
poštových holubov 2018 a logo výstavy.
Termín: 31.7.2017
Zodpovedný: užší organizačný výbor VI. SEV

5.

Vyradiť z pretekových výsledkov chovateľov, ktorí na pretek CVS Gotha 2017
nasadzovali holuby v NS Čalovec.
Termín: ihneď
Zodpovední: Štatutári OZ CHPH Komárno

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:
Mgr. Milan Blahovský:
Ľubomír Valíček:

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

V Nitre, dňa 17. 07. 2017

..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

