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ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH a ÚKK SZCHPH,
konaného dňa 16. – 17. februára 2018 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
za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko, Peter Psotný, Stanislav Zelenský
prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Neprítomní: Ing. Juraj Kurek, Ondrej Bjalončík
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

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

Otvorenie rokovania, príprava osláv 95. výročia založenia 1. spolku chovateľov
poštových holubov na Slovensku
Scenár budovania pamätnej siene v Liptovskom Mikuláši
Prerokovanie situácie v OZ CHPH Šurany za účasti štatutárov ZO CHPH a
OZ CHPH
Účtovná uzávierka 2017
Príprava rozpočtu na rok 2018
Prerokovanie vydávania Informačného spravodaja PH v roku 2018
Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia SZ CHPH – 21.10.2017 a 15.1.2018
Kontrola rozpracovania záverov VZ SZ CHPH z 25.11.2017
Vyhodnotenie CV a Stredoeurópskej výstavy
Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH
Prerokovanie požiadaviek p. Petra Filarského za jeho účasti
Aktuálne úlohy a pošta
Uznesenia a záver

Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik. Po prezentácii členov a schválení
programu navrhol a dal schváliť: zapisovateľa z rokovania – Pavol Javorček a overovateľov
zápisnice – Milan Pazúr a Jaroslav Seliga. Taktiež bol predložený nový plán zasadnutí Prezídia
a VZ SZ CHPH na ďalší rok, ktorý bol schválený bez zmien.
K bodu prípravy osláv 95 výročia založenia 1. spolku chovateľov poštových holubov na
Slovensku: pán Včela sa zo zdravotných dôvodov tohto jednania nezúčastnil, čo v predstihu
oznámil.
Členovia prezídia rozhodli, že na oslavy 95. výročia založenia prvého spolku chovateľov poštových
holubov, ktoré sa budú konať v Liptovskom Mikuláši pod záštitou primátora mesta Zväz prispeje
sumou 250 eur. Oficiálnymi delegátmi SZ CHPH na akcii budú p. Dudzik a p. Blahovský.
2. Scenár budovania pamätnej siene v Liptovskom Mikuláši – prizvaný riaditeľ Múzea Janka
Krála v Liptovskom Mikuláši p. Hric ako aj p. Včela sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnili, čo
v predstihu oznámili. Prezídium poverilo p. Dudzika a p. Blahovského dohodnúť si stretnutie
s riaditeľom Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a dohodnúť podmienky vybudovanie
pamätnej siene holubárskeho športu.

3. Prerokovanie situácie v OZ CHPH Šurany za účasti štatutárov ZO CHPH a OZ CHPH:
Na rokovanie prezídia boli pozvaní štatutári OZ CHPH Šurany a štatutári všetkých ZO CHPH v OZ
CHPH Šurany. Rokovania sa pozvaní zúčastnili. Členovia prezídia si postupne vypočuli zástupcov
výboru OZ CHPH a všetkých ZO CHPH. Účastníci vo svojich vystúpeniach často zachádzali
k starým problémom, ktoré mala už dávno vyriešiť KK a výbor OZ CHPH Šurany. Nebolo tiež
jasné, či na záležitosti na ktoré rečníci upozorňovali boli podané podnety a spísané záznamy
o priestupkoch na ktoré vo svojich vystúpeniach poukazovali. Základným problémom na ktorom sa
všetci zhodli je vytvorenie výcvikových stredísk v OZ CHPH Šurany a predovšetkým zaradenie
pánov Ondreja Dudáka st. a ml. a tiež pána Jána Schvarcza.
Prezident Zväzu i členovia prezídia upozornili prítomných na nasledovné state Stanov SZ CHPH:
A/ § 5 Zánik členstva
1.
Členstvo vo Zväze zaniká:
a/ vystúpením
b/ vylúčením
c/ nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote
d/ úmrtím člena
e/ zrušením rozhodnutia o prijatí kolektívneho člena (právnickej osoby)
Výklad: Ak uvedení členovia neukončili členstvo jedným z uvedených spôsobov sú stále členmi
ZO CHPH a funkcionári od nich musia prijať členské príspevky a vytvoriť im rovnaké podmienky
pre športovú činnosť ako vytvárajú ostatným členom základnej organizácie.
Upozornenie funkcionárov ZO CHPH na § 8, odsek 6: Žiadna organizačná zložka SZ CHPH,
funkcionári, členovia nesmú z akýchkoľvek dôvodov vyvíjať na člena Zväzu nátlak k prestupu do
inej ZO CHPH alebo OZ CHPH.
V prípade preukázania takého postupu bude prezídium SZ CHPH postupovať podľa
Disciplinárneho poriadku SZ CHPH.
B/ § 17, odsek 5:
OZ CHPH môže na základe rozhodnutia výboru OZ CHPH, vytvárať pre účely pretekov
a spracovanie výsledkov výcvikové strediska (ďalej len VS) a väčšie pretekové celky – regionálne
združenia (ďalej len RZ).
Výklad: Vytvorenie výcvikových stredísk je plne v kompetencii výboru OZ CHPH. Výcvikové
strediska môžu byť vytvorené podľa ZO CHPH alebo podľa vzdialenosti (podľa súradníc). Do VS
musia byť zaradené všetky ZO CHPH a všetci členovia OZ CHPH.
Upozornenie: Prezídium SZ CHPH upozorňuje výbor OZ CHPH Šurany, aby pri vytváraní VS plne
rešpektoval Stanovy SZ CHPH a Pretekový poriadok SZ CHPH.
Vyzýva výbor OZ CHPH Šurany a KK OZ CHPH Šurany, aby viac pozornosti venovali
dodržiavaniu Pretekového poriadku SZ CHPH pri organizácií pretekov.
4. Účtovná uzávierka 2017 - predseda ekonomickej komisie – Ing. Kristiňak predložil
vypracovanú ročnú ekonomickú uzávierku za rok 2017. Po rozprave a zodpovedaní otázok
k jednotlivým položkám sa rozhodlo, že účtovná uzávierka bude zaslaná delegátom VZ SZ CHPH
spolu s pozvánkou ako rokovací materiál.
5. Príprava rozpočtu na rok 2018 – predložený bol návrh rozpočtu na rok 2018. Po diskusii
členov prezídia a čiastočnej úprave niektorých bodov a položiek rozpočtu sa nakoniec pripravil
návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu bude zaslaný delegátom VZ SZ CHPH.
6. Prerokovanie vydávania Informačného spravodaja PH v roku 2018
V úvode tohto bodu sekretár informoval, že sa nikto neprihlásil do tendra na vydávanie
Informačného spravodaja PH pre ďalšie obdobie 2018 - 2021. Následne dlhoročný vydavateľ
prisľúbil, že bude pokračovať s vydávaním tohto spravodaja aj v roku 2018. Súčasný vydavateľ
požiadal prezídium, aby pre nasledujúce obdobie hľadali nového spracovateľa a vydavateľa
spravodaja. Zároveň požiadal, aby sa aj na webe zverejnila výzva na objednávanie spravodaja

oblastnými združeniami i jednotlivými členmi. Nutné je zverejniť aj Zväzové číslo účtu na ktoré
majú objednávatelia za spravodaj platiť.
7. Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia SZ CHPH – 21.10.2017 a 15.1.2018:
Kontrolu uznesení vykonal p. Dudzik. Po prekontrolovaní jednotlivých bodov uznesení sa dospelo
k záveru, že všetky uznesenia sú splnené a uznesenia s neskorším termínom splnenia sú v stave
plnenia. V tomto bode sa prebrala otázka prístupu do DF na stránke SZ CHPH. Odsúhlasilo sa
v zmysle dohody ponechať prístup dvom členom prezídia ČMS CHPH a prevádzkovateľom TS
Talent Quatro a TS Řečany nad Labem.
8. Kontrola rozpracovania záverov VZ SZ CHPH z 25.11.2017
V bode VI. VZ SZ CHPH ukladá boli prijaté tri uznesenia:
1.
Úloha zlikvidovať TS Nitra – úloha bola splnená na základe zmluvy. Testovaciu stanicu
zlikvidoval člen VZ SZ CHPH, bez toho, aby Zväz na likvidáciu vynaložil vlastné prostriedky.
2.
Zorganizovať školenie štatutárov a pokladníkov OZ CHPH – termín, do 15. 04. 2018.
Školenie bude dňa 07. 04. 2018 v Stráňavách.
3.
Zaslať objednávku na spracovanie projektu stálej expozície projektu histórie chovateľstva
poštových holubov v Liptovskom Mikuláši. Záver – viď. uznesenia z rokovania.
9. Vyhodnotenie CV a Stredoeurópskej výstavy – Prezident Zväzu vysvetlil prečo organizátorom
výstavy bol SZ CHPH a aké sú ďalšie perspektívy spolupráce medzi zväzmi chovateľov poštových
holubov v Stredoeurópskom regióne. Podrobne rozobral prípravu výstavy, rozdelenie úloh medzi
členov prezídia a ÚKK. Skonštatoval, že na základe vyjadrení domácich i zahraničných
návštevníkov výstava mala veľmi dobrú úroveň. Podľa viacerých účastníkov bolo hodnotené
kladne, že vystavené holuby boli oddelené od predajných stánkov a aj od haly s občerstvením.
Výstava nebola finančne stratová. Bol dosiahnutý malý zisk. Všetky príjmy boli odvedené na účet
SZ CPH a väčšina platieb sa realizovala tiež priamo z účtu SZ CHPH.
Prezident zväzu poďakoval členom Prezídia SZ CHPH, ÚKK, ako aj členom OZ CHPH Trenčín za
vykonanú prácu pri organizovaní VI. Stredoeurópskej výstavy.
Na záver poukázal aj na negatívne skúsenosti. Napríklad, viacero chovateľov (domácich
i zahraničných) si objednalo lístky na spoločenský večierok (dokonca ich urgovali v deň konania)
a nakoniec si lístky večer neprevzali, ale organizačný výbor musel objednané veci zaplatiť.
Predložené bolo ekonomické vyúčtovanie SEV 2018, ktoré bude súčasťou pozvánky pre delegátov
VZ SZ CHPH.
10. Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH:
Úlohou sekretariátu bude zabezpečiť včasné rozposlanie pozvánok delegátom VZ SZ CHPH aj
s rokovacími materiálmi. Preto je potrebné na sekretariát zaslať potrebné materiály, ktoré budú
súčasťou pozvánky do 22. februára 2018.
Rozhodlo sa pozvať na slávnostný obed počas VZ SZ CHPH chovateľov umiestnených v prvej
trojke vo vyhodnotení SEV 2018 v Trenčíne.
11. Prerokovanie požiadaviek p. Petra Filarského za jeho účasti: p. Filarský sa zasadnutia
nezúčastnil. Pozvaný svoju neúčasť ospravedlnil e-mailom zaslaným počas zasadnutia prezídia.
V nadväznosti na žiadosť p. Filarského a diskusiu na DF sa zriaďuje komisia pre mapovanie škôd
na poštových holuboch dravými vtákmi v zložení: Peter Filarský, Vladimír Vernarský, Jaroslav
Seliga.
12. Aktuálne úlohy a pošta:
Ø Odpredaj EKS Tauris aj s príslušenstvom a prepravného vozíka TS Nitra. Dohodlo sa
vypísať tender a jeho zverejnenie na webovej stránke SZ CHPH, ktorého zverejnenie
zabezpečí predseda ekonomickej komisie – p. Kristiňak.

Ø Už bolo na VZ SZCHPH schválené odkúpiť časť nákladu knihy MVDr. Struhára – Holuby
a ich zdravie, diel druhý a teraz sa rozhodlo o určení konkrétnej sumy na zakúpenie
publikácie vo výške 1000 eur. Taktiež p. Struhár zažiadal o zverejnenie reklamy tejto
publikácie na webovej stránke SZ CHPH, pričom sa dohodlo o bezodplatnom uverejnení
tejto reklamy.
Ø Pripravený a tu prednesený výklad k rozporu k vydaným podmienkam MS 2018 až 2021
prednesie na VZ SZCHPH predseda pretekovej komisie p. Milan Blahovský.
Ø Prebrala sa aj téma posudzovania štandardných holubov pri výberoch OZ CHPH, na
výstavách OZ CHPH a regionálnych výstavách. V zmysle výstavného poriadku bod 8., je
potrebné pre kategóriu štandard vybrať /zo zoznamu na web stránke SZ CHPH/ minimálne
dvoch certifikovaných posudzovateľov štandardných holubov. Spolu so zverejnením
termínu a miesta konania výberov a výstav na webovej stránke SZ CHPH v kolónke výstavy
sa taktiež uvedú aj vybraní a dohodnutí posudzovatelia štandardných holubov výstavy
Po nesplnení tejto požiadavky nebude možné takéto holuby bez posúdenia certifikovanými
posudzovateľmi prihlásiť a vystaviť na CV.
V prípade, že organizátor výberu, alebo výstavy nevie zabezpečiť posudzovateľov, nahlási
túto skutočnosť na sekretariát SZ CHPH ako aj predsedovi komisie štandard, ktorý následne
zabezpečí posudzovateľov výstavy (výberu).
Ø Schvaľovanie používania konštatovacieho systému TOPIGEON. Systém predložil a fyzicky
predviedol p. Blahovský. Je potrebné ešte odstrániť nedostatky úpravy výstupných zostáv
distribútorom systému (žiadateľom o schválenie).
Ø Sekretár informoval o záujme OZ CHPH zakúpiť obálky s potlačou ako aj Záznamník
chovateľa. Rozhodlo sa dať vyrobiť 9000 ks obálok s potlačou a 1500 ks záznamníkov, kde
je možnosť zverejnenia reklamy za poplatok: formát A4 za 100 eur a A5 za 50 eur
s termínom objednávania reklamy na sekretariáte SZ CHPH do 1.3.2018.
Ø Prednesený bol návrh navýšenia platu pracovníka sekretariátu SZ CHPH, ktorý bol po
krátkej diskusii odsúhlasený.
Ø Majstrovstvá sveta mladých holubov 2018 – organizovaných FCI v Portugalsku - MIRA.
Informáciu podal p. Krajčík. Vytvorenie kritérií s prihláškou, ktoré budú zverejnené na
webovej stránke SZ CHPH a takisto vykonanie výberu holubov na Majstrovstvá sveta 2018
pripraví Krajčík.
Ø Informácia sekretariátu SZ CHPH o zaslaní listu OZ CHPH Bratislava o vzdaní sa
usporiadania CV v roku 2019.
Ø Antidopingové kontroly – pre zabezpečenie kontrol v roku 2018 sa navrhuje zabezpečiť FCI
certifikované laboratórium, sety pre odber vzoriek ako aj zistenie aktuálnych cien za
vykonanie rozborov vzoriek.
Ø Informácie z FCI – pri najbližšom kongrese FCI sa bude schvaľovať návrh novej výstavnej
kategórie, kde bude v jednom roku potrebné u holuba umiestniť 3 preteky nad 500 km
s celkovým súčtom nad 1800 km a taktiež alternatíva minimálnej účasti pri preteku 40
chovateľov a 500 holubov. Ako majú delegáti SZ CHPH hlasovať na kongrese, by bolo
vhodné odsúhlasiť na najbližšom zasadnutí VZ SZ CHPH.
Ø Preprava holubov na národné preteky – schválil sa návrh, že je potrebné, aby športová
komisia mala vopred prehľad o prepravcoch poštových holuboch na NP, voľnú kapacitu v
prepravných prostriedkoch a nahlásené počty zo strany jednotlivých OZ CHPH
i chovateľov. Tieto informácie bude potrebné dopredu zosumarizovať. Z uvedeného dôvodu
sa budú tieto informácie zasielať na e-mailovú adresu: romulus2777@gmail.com. Takýmto
spôsobom bude možné zosúladiť prepravu holubov na tieto preteky.
13. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 16. – 17. februára 2018 v Nitre
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Pazúr a Jaroslav Seliga.
Príspevok SZ CHPH vo výške 250 eur na oslavy 95. výročia vzniku 1. organizovaného
spolku na Slovensku vo Vrbici.
Delegátov SZ CHPH – p. Dudzik a p. Blahovský na oslavy 95. výročia založenia
1. organizovaného spolku na Slovensku vo Vrbici.
Odpredanie EKS Tauris aj s príslušenstvom a prepravného vozíka z MTS Nitra.
Sumu 1000 eur na nákup knihy MVDr. Struhára - Holuby a ich zdravie
II.diel a zverejnenie reklamy zdarma na túto publikáciu na webovej stránke SZ CHPH.
OZ CHPH a regionálne združenia v zmysle Výstavného poriadku SZ CHPH
bod 8., pri výstavách a výberoch holubov pre kategóriu štandard nahlásia minimálne
dvoch certifikovaných posudzovateľov štandardných holubov a taktiež ich uvedú
na webovej stránke pri nahlasovaní výstavy v kolónke nahlasovania výstav. Po nesplnení
tejto požiadavky nie je možné takéto holuby bez posúdenia certifikovanými posudzovateľmi
prihlásiť a vystaviť na CV.
V prípade, že organizátor výberu alebo výstavy nevie zabezpečiť posudzovateľov, nahlási
túto skutočnosť na sekretariát SZ CHPH ako aj predsedovi komisie štandard p. Valíčkovi,
ktorý následne zabezpečí posudzovateľov pre výstavu.
Používanie systému TOPIGEON za predpokladu odstránenia nedostatkov po úprave
výstupných zostáv distribútorom (výrobcom) systému.
Výrobu obálok s potlačou v počte 9000 ks.
Výrobu Záznamníka chovateľa v náklade 1500 ks s možnosťou zadania reklamy
v tejto chovateľskej brožúre v cene 100 eur pre formát A4 a 50 eur pre formát A5,
s termínom objednania a zaslania reklamy na sekretariát SZ CHPH do 1.3.2018.
Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZCHPH na rok 2018 a začiatok roka 2019.
Komisiu pre mapovanie škôd na poštových holuboch dravými vtákmi v zložení:
Ing. Filarský Peter, Vernarský Vladimír, Ing. Seliga Jaroslav.
Ponechať prístup do DF na stránke SZ CHPH dvom členom Prezídia ČMS CHPH
a prevádzkovateľom TS Talent Quatro a TS Rěčany nad Labem.
Pozvať na slávnostný obed počas VZ SZCHPH chovateľov umiestnených v prvej trojke vo
vyhodnotení SEV 2018 v Trenčíne.
Úpravu platu zamestnanca sekretariátu SZ CHPH.
Účasť SZ CHPH na Majstrovstvách sveta mladých holubov 2018, organizovaných FCI
v Portugalsku - MIRA a odvoz holubov na podujatie.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.

Oznam sekretariátu a o tom, že nebola doručená na sekretariát žiadna ponuka k výberovému
konaniu pre vydávanie Informačného spravodaja „Poštový holub“ na roky 2018 - 2021.
Oznam OZ CHPH Bratislava o vzdaní sa organizovania CV 2019.
Podrobnú správu prezidenta SZ CHPH z organizácie SEV a CV 2018 v Trenčíne.
Správu o vyúčtovaní SEV 2018.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Zaslať pozvánky delegátom VZ SZCHP aj s rokovacími materiálmi.
Termín: 23. 02. 2018
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

2.

Predložiť účtovnú uzávierku hospodárenia Zväzu za rok 2017 a návrh rozpočtu pre rok 2018
na rokovaní VZ SZCHPH a zaslať ju s pozvánkou ako rokovací materiál.
Termín: do 24. 02. 2018
Zodpovedný: Kristiňak

3.

Spropagovanie vydávania Informačného spravodaja „Poštový holub“ na webovej stránke SZ
CHPH a jeho objednávanie na rok 2018.
Termín: 28. 02. 2018
Zodpovedný: Kristiňak

4.

Pripraviť doplnky k Pretekovému poriadku na rokovanie VZ SZ CHPH a predložiť ich
v písomnej podobe delegátom na rokovaní VZ SZ CHPH.
Termín: 24. 03. 2018
Zodpovední: Blahovský, Krajčík

5.

Predsedovi pretekovej komisie SZ CHPH podať výklad k Majstrovstvám Slovenska pre rok
2018 na zasadnutí VZ SZ CHPH.
Termín: 24. 03. 2018
Zodpovedný: v texte

6.

Predsedovi pretekovej komisie vydať smernicu k Národným pretekom a zverejniť ju na
webovej stránke SZ CHPH.
Termín: 15. 03. 2018
Zodpovedný: v texte

7.

Vytvoriť kritéria na výber holubov na Majstrovstvá sveta mladých holubov v Mire –
Portugalsko a ich zverejnenie na webovej stránke SZ CHPH a následne vykonať výber.
Termín: 15. 03. 2018
Zodpovedný: Krajčík

8.

Zabezpečiť laboratórium na zasielanie vzoriek na antidopingové kontroly, sety na
odoberanie vzoriek, ako aj zistenie aktuálnych cien za vykonanie rozborov.
Termín: 31. 03. 2018
Zodpovedný: Krajčík

9.

Dohodnúť si stretnutie s riaditeľom Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
p. Mgr. Jaroslavom Hricom a p. Jánom Včelom. Na rokovaní dohodnúť podmienky
a postupnosť krokov vybudovania pamätnej siene holubárskeho športu v Liptovskom
Mikuláši.
Termín: 20. 03. 2018
Zodpovední: Blahovský, Dudzik

10.

Komisii pre mapovanie škôd na poštových holuboch spôsobených dravými vtákmi
zverejniť na webovej stránke SZ CHPH oznam o tom, kde a ako majú chovatelia
zasielať informácie o škodách na poštových holuboch spôsobených najmä pernatými
dravcami. Triediť a sumarizovať došlé informácie. Na spôsobené škody poukázať
v médiách.
Termín: 20. 03. 2018
Zodpovední: Ing. Filarský, Vernarský, Ing. Seliga

11.

Organizátori oblastných a regionálnych výstav, na ktorých budú posudzované
štandardné holuby a pri výberoch štandardných holubov OZ CHPH v zmysle
Výstavného poriadku SZ CHPH, bod 8. sú organizátori povinní zabezpečiť minimálne
dvoch certifikovaných posudzovateľov, ktorí budú výstavu štandardných holubov
posudzovať alebo štandardné holuby vyberať
Termín: výstavy 2018 a trvalý
Zodpovední: v texte

12.

Pripraviť a zverejniť na webovej stránke SZ CHPH tender na odpredaj EKS Tauris
s príslušenstvom a prepravný vozík s nadstavbou z MTS Nitra.
Termín: 31. 03. 2018
Zodpovedný: Kristiňak

13.

Bezpodmienečne začať dodržiavať stanovy a pretekový poriadok v OZ CHPH Šurany.
Termín: stály
Zodpovedný: štatutári OZ CHPH a ZO CHPH

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Bc. Milan Pazúr:

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

Ing. Jaroslav Seliga:

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

V Nitre, dňa 17. 02. 2018
..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

Príloha: Plán zasadnutí Prezídia SZ CHPH

Prezídium Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov

Plán zasadnutí Prezídia SZ CHPH
Apríl

09. 04. 2018 pondelok – 17.00
Stráňavy
Program: 1. Rozpracovanie úloh zo zasadnutia VZ SZ CHPH
2. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH
športových a športových klubov
3. Aktuálne otázky
4. Plány kontrolnej činnosti členov prezídia

Máj

21. 05. 2018, pondelok – 17.00
Liptovský Mikuláš
Program: 1. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 2018
2. Príprava VCS, NP a preteku Inter-Brusel
3. Budovanie siene holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši
4. Príprava antidopingových kontrol
5. Aktuálne úlohy

September

03. 09. 2018 pondelok - 17.00
Nitra
Program: 1 Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov
2. Príprava na vyhodnotenie MS 2018
3. Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie
4. Príprava otvorenia siene holubárskeho športu
5. Aktuálne úlohy

Október

20. - 21. 10. 2018
sobota – 10.00, nedeľa do 12.00
Nitra
Program: 1 Kontrola pretekovej, predpretekovej dokumentácie, zápisníc z rokovaní
výborov OZ CHPH.
2. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH.
3. Príprava výstavníckej činnosti.
4. Príprava stretnutia predstaviteľov národných zväzov CHPH
Vyšehradského regiónu a verifikácia výsledkov Intermajstrovstva
5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia.
6. Prerokovanie správ predsedov odborných komisií
7. Aktuálne úlohy

Január

Február

1. deň CV 2019
V mieste konania CV
Program: 1 Rozpracovanie záverov z rokovania VZ SZ CHPH
2. Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav
3. Príprava na Olympiádu FCI v Poznani
4. Aktuálne úlohy
16. 02. 2019
sobota -10,00
Nitra
Program: 1 Vyhodnotenie účasti na Olympiáde FCI v Poznani
2. Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH
3. Účtovná uzávierka roku 2018
4. Príprava rozpočtu na rok 2019
5. Aktuálne úlohy

Zasadnutia VZ SZ CHPH:
24. 11. 2018
Nitra
10.00 hod.
Zasadnutie bude zvolané iba v prípade nevyhnutných záležitostí.
30. 03. 2019
Nitra
10.00 hod.
1. Prerokovanie správy prezídia SZ CHPH o plnení hlavných úloh v roku 2018
a účasti na Olympiáde FCI v Poznani
2. Správa o činnosti ÚKK za rok 2018
3. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
4. Schválenie rozpočtu na rok 2019
5. Zmeny a doplnky poriadkov
6. Rôzne
Poznámka: členovia prezídia sa pred rokovaním VZ SZ CHPH stretnú o 9.00 hod.

