
 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra 
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503 

 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA,  

konaného dňa 21. októbra 2019 v Nitre 
 

Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jaroslav Seliga, 

Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček, Bc. Milan Pazúr, 

Ing. Peter Kristiňak, Ing. Peter Chytil 

za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko 

 prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček a Ing. Rastislav Vincenty 

 Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1.  Kontrola pretekovej, predpretekovej dokumentácie, zápisníc z rokovaní výborov OZ CHPH  

      Michalovce, OZ CHPH Kysucké Nové Mesto a OZ CHPH Nitra 

2.   Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH 

3.   Príprava výstavníckej činnosti 

4.   Uzatvorenie kontroly pretekovej dokumentácie OZ CHPH Gemer a plnenie uznesení  

      Prezídia SZ CHPH výborom OZ CHPH Gemer 

5.   Príprava stretnutia predstaviteľov národných Zväzov CHPH a verifikácia výsledkov  

      Intermajstrovstva pre rok 2019 

6.   Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia 

7. Prerokovanie správ predsedov odborných komisií 

8.   Aktuálne úlohy, došlá pošta 

9.   Uznesenia a záver 

  

Priebeh rokovania: 
 

Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Po prezentácii členov a schválení 

programu sa schválil: zapisovateľ z rokovania – Pavol Javorček a overovatelia zápisnice: 

Ľubomír Valíček a Vladimír Vernarský.  

Nasledovala kontrola plnenia uznesení Prezídia zo dňa 2.9.2019. Viacerými OZ CHPH nebolo 

splnené uznesenie v bode III. Prezídium SZ CHPH ukladá, bod č.10 - týkajúce sa zaslania 

hodnovernej informácie o získaní certifikátov GDPR štatutármi OZ CHPH na sekretariát SZ.  

Ostatné body uznesení boli splnené, alebo sú s termínom neskoršieho splnenia. Preto Prezídium 

opätovne žiada štatutárov OZ CHPH, aby splnili toto uznesenie.   
 

1. Kontrola pretekovej, predpretekovej dokumentácie, zápisníc z rokovaní výborov OZ 

CHPH Michalovce, OZ CHPH Kysucké Nové Mesto a OZ CHPH Nitra 

 

Dokumentácia OZ CHPH Michalovce:   

ZO CHPH Hencovce chýbajú razítka a podpisy na obálke do auta. 

ZO CHPH Trebišov chýbajúce razítka a podpisy na obálke do auta. 

ZO CHPH Strážske chýbajú razítka a podpisy na obálke do auta. 

Predpreteková dokumentácia 2019: 

V obežníku OZ o otváraní hodín musí byt uvedené, že otvárania hodín či EKS sa zúčastní min. 5 

účastníkov preteku s 5 ks EKS alebo konštatovacích hodín nie 3 /tri/ EKS čo je vážna chyba za 

ktorú je opodstatnené zrušenie preteku danej ZO CHPH. 

 

http://www.postoveholuby.sk/


Opatrenia: upozorniť štatutárov OZ, výcvikára OZ ako aj vedúcich nasadzovacích stredísk na 

nedostatky a prerobiť obežník v predpretekovej dokumentácií v zmysle Hlava VI., ods. 1. 

Pretekového poriadku. 

 

Dokumentácia OZ CHPH Kysucké Nové Mesto: Úplne chaotická a neusporiadaná preteková 

dokumentácia. Nerozlíšené obálky, zmiešaná dokumentácia starých a mladých holubov, rovnako 

obálky do auta i určené výcvikárovi OZ. Obálky určené výcvikárovi neboli ani pootvárané. Časť 

dokumentácie nebola ani v obálkach, iba zopnutá spínacím strojčekom. Niektoré obálky prázdne. 

Bez usporiadania dokumentácie sa seriózna kontrola urobiť nedala. 

OZ zaslalo jednu krátku zápisnicu z konferencie OZ, neboli v nej uvedené žiadne uznesenia. 

Náhodne sa niektoré obálky skontrolovali, zistili sa tieto skutočnosti: 

NS Nesluša – priraďovacie zostavy komisia podpisovala dodatočne. 

14. 5. 2019 – priraďovací protokol L. Malik, nepodpísaný chovateľom. 

M. Majčin, J. Krasňan a S. Berešík (4. 5. 2019) – priraďovacie protokoly neopečiatkované 

nepodpísané chovateľom. 

Preteky Šlapanice, Třebíč (máj), Milevsko 7 – Rudinská, nasadzovacia komisia nekontrolovala 

nasadzovanie holubov na pretek. Rozdiely medzi nasadzovanými holubmi sú aj 1, 2 sekundy. (Š. 

Mallik, J. Malík, M. Fristl, L. Malik, Čavajda). 

Zistili sa chýbajúce pečiatky, podpisy a pravdepodobne i protokoly. Neúplne vypísané protokoly 

o zatváraní a otváraní konšt. hodín (napr. Milevsko 8). Vedúci NS si mýlia číslo hodín s kódom 

preteku.   

Komisionálne bola otvorená jedna obálka do auta – pretek Milevsko 8. Spoločne nasadzovali Kys. 

Lieskovec, Lodno a KNM. Na protokole nenapísané čísla použitých pretekových gumičiek. 

Chovatelia pracovali v rovnakom čase v dvoch komisiách (napr. p. Bielek). 

Dokumentáciu je potrebné roztriediť a usporiadať!  

 

Dokumentácia OZ CHPH Nitra:   
Priebeh kontroly: vzhľadom na prehľadné usporiadanie predloženej dokumentácie prebehla 

kontrola bez problémov.  

Počas kontroly boli zistené nedostatky administratívneho charakteru, ktoré sú obsahom 

spracovaného protokolu o kontrole. Ich závažnosť však nezakladá dôvod na vyradenie niektorého 

chovateľa, resp. zrušenie preteku v podmienkach OZ. Pre funkcionárov OZ však vyvstáva úloha na 

ich odstránenie v nasledujúcich sezónach. Návrh opatrení k zjednoteniu aplikácie PP u OZ Nitra  je 

uvedený taktiež v samotnom protokole o kontrole, ktorý bude doručený OZ CHPH. 

 

2. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH: 

Na sekretariáte SZ CHPH boli zaevidované dve žiadosti o založenie nových OZ CHPH. Prezídium 

žiadosti prekontrolovalo, či spĺňajú všetky formálne záležitosti pre založenie nových OZ CHPH. 
 

Žiadosť o založenie OZ CHPH Žiar nad Hronom je po formálnej stránke spracovaná správne.  

Prípravný výbor materiál spracoval prehľadne. V žiadosti sa uvádza, že hlavným dôvodom pre 

podanie žiadosti sú napäté vzťahy v OZ CHPH Zvolen, ktoré vyplývajú z  rozdielnych názorov na 

organizáciu pretekovej činnosti. 

Nedostatkom žiadosti je, že uvoľnenie ZO CHPH podpísal iba jeden štatutár i keď podľa podpisov 

členov výboru OZ CHPH Zvolen uvoľnenie bolo vo výbore schválené. 

Žiadosť bude predostretá na prerokovanie VZ SZ CHPH.  
   

Žiadosť o schválenie rozdelenia terajšieho OZ CHPH Spišská Nová Ves na OZ CHPH Spišská 

Nová Ves a OZ CHPH Spiš k 1. januáru 2020. Z materiálov, ktoré boli zaslané, je zreteľné, že na 

rokovaní výboru OZ za prítomnosti štatutárov ZO CHPH k dohode o rozdelení OZ CHPH Spišská 

Nová Ves došlo. Dohodli sa tiež na rozdelení majetku OZ CHPH. Nedostatkom žiadosti sú 

neprehľadné podpisové hárky.  

Prezídium rozhodlo, že tento nedostatok musí prípravný výbor pre založenie OZ CHPH Spiš do 31. 



10. 2019 odstrániť a zaslať nové prehľadné podpisové hárky. Musí byť vopred zreteľné, ktorí 

doterajší členovia OZ CHPH Spišská Nová Ves chcú byť členmi nového OZ CHPH Spiš. 

Ak nové podpisové hárky budú správne spracované a v uvedenom termíne zaslané na sekretariát SZ 

CHPH, bude žiadosť o založenie OZ Spiš zaradená do programu VZ SZ CHPH. 

Zasadnutie VZ SZ CHPH na jarnom zasadnutí VZ SZ CHPH bolo rozhodnuté, že jesenné 

zasadnutie sa bude konať iba v prípade ak bude potrebné rozhodnúť o neodkladných a dôležitých 

záležitostiach. Podľa § 17 Stanov SZ CHPH súhlas na vznik OZ CHPH dáva VZ preto o uvedených 

žiadostiach musí rozhodnúť VZ.  

Žiadosti boli v stanovenom termíne podané a preto je potrebné zvolať zasadnutie VZ SZ CHPH. Po 

viacerých návrhoch na termín i formu rokovania sa prezídium rozhodlo, že rokovanie VZ bude 

zvolané na 11. januára 2020 na 10.00 hod. Teda rokovanie VZ bude v čase konania CV, aby 

členovia VZ kvôli prerokovaniu žiadosti na niekoľko minút nemuseli cestovať do Nitry.  

 

3. Príprava výstavníckej činnosti: 
 

Zazneli informácie o príprave CV 2020. Schválilo sa, že dohodnutý poplatok v Zmluve 

o organizovaní CV 2020 za pridelenie výstavy, prenájom klietok a materiálu uhradí OZ CHPH 

Poprad až po zorganizovaní CV 2020.   

Pán Valíček navrhol, aby zoznam aktívnych posudzovateľov štandardných holubov bol zverejnený 

na webovej stránke SZ CHPH, aby si mohli organizátori výstav ľahšie vyberať vhodných aktívnych 

posudzovateľov štandardných holubov pre svoje výstavy. 
 

Taktiež sa dohodlo, že záujemcovia o zorganizovanie CV 2021 si môžu zaslať žiadosť na 

sekretariát SZ CHPH do 31.12.2019. 
 

Schválilo sa zapožičanie výstavných klietok a podstavcov ČMSCHPH pre organizovanie SEV 

v Brne na základe doručenej žiadosti o zapožičanie. 

 

4. Uzatvorenie kontroly pretekovej dokumentácie OZ CHPH Gemer a plnenie uznesení  

Prezídia SZ CHPH výborom OZ CHPH Gemer: 
 

Na zasadnutie prezídia sa dostavil predseda OZ CHPH Gemer p. Vincenty a p. Altman. Po krátkom 

objasnení príčin prizvania na zasadnutie prebehlo zhodnotenie výsledkov kontroly dokumentácie 

OZ CHPH Gemer p. Dudzikom. Taktiež predseda športovej komisie vyzdvihol OZ CHPH za 

tohtoročnú dobrú prácu pri vedení a spracovávaní pretekovej dokumentácie. Na záver popriali 

členovia prezídia prizvaným hosťom, aby pretrvala pohoda v práci funkcionárov a pretekoch 

holubov v rozlohovo rozsiahlom a chovateľmi riedko osídlenom OZ CHPH. Nakoniec bola 

štatutárovi OZ odovzdaná preteková dokumentácie predložená ku kontrole na SZ. 

 

5. Príprava stretnutia predstaviteľov národných Zväzov CHPH a verifikácia výsledkov 

Intermajstrovstva pre rok 2019: 
       

Dokumentácia chovateľov je pripravená ku kontrole. Pozvánka na medzinárodnú verifikáciu 

výsledkov IM 2019 nám bola doručená. Verifikácia sa napokon uskutoční na sekretariáte Poľského 

zväzu v dňoch 8.-9. november 2019 a nie v ČR ako sme predpokladali. Delegátmi za SZ CHPH sú 

Daniel Dudzik (alebo p. Valíček), Milan Pazúr a Pavol Javorček. Tak isto sa schvaľuje delegátom 

služobná cesta pre túto akciu.  

 

6. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia: 
 

Bolo prednesené a predložené k nahliadnutiu v písomnej podobe sekretárom Zväzu. Protokoly 

z kontrol sú zaevidované na sekretariáte SZ CHPH. 

 

7. Prerokovanie správ predsedov odborných komisií: 
 

Prednesené boli krátke správy o činnosti, organizovaných akciách jednotlivými predsedami 

odborných komisií.  



 

Najočakávanejšia bola správa predsedu športovej komisie Mgr. Milana Blahovského. Informoval 

o vykonaných kontrolách dokumentácie MS 2019 za staré a taktiež mladé holuby. Našli sa chyby 

v dokumentáciách menšieho významu, ktoré neviedli k vylúčeniu chovateľov z poradia MS. Tiež 

boli prekontrolované protokoly o vykonaných štartoch holubov. Po týchto kontrolách podal návrh 

na schválenie poradia MS 2019 vo všetkých kategóriách, so zhodnými poradiami v jednotlivých 

kategóriách MS ako sú zverejnené na webovej stránke mypigeons.benzig.live. Dokumentácia Petra 

Záhorského, Ondreja Koprivňanského, Alexandra a Tomáša Fialu, Andreja Jankuru, Michala 

Gajdúška, Ľubomíra Peráčka, Milana Blahovského, Františka Gaška, Ľubomíra Valíčka  - bez chýb. 

Ostatné dokumentácie - nedostatky zistené kontrolou doručenej dokumentácie budú prediskutované 

a riešenia vysvetlené pri najbližšom školení výcvikových referentov OZ.  

Následne poradie Majstrovstiev Slovenska pre rok 2019 bolo schválené. 
 

Podrobnú správu podal Ing. Daniel Krajčík, predseda veterinárnej komisie. Okrem iného poukázal 

na zaletené holuby z pohľadu ochrany prírody a hlavne živočíchov. Konštatoval, že tejto záležitosti 

chovatelia poštových holubov a členovia Zväzu venujú málo pozornosti. Vyzerá to tak, že o vlastné 

holuby nemáme záujem. Zaletené holuby riešia poväčšine členovia prezídia, ktorých kontakty sú na 

webovej stránke. Pre zaletené holuby by sa v každom kraji malo zriadiť záchytné miesto v zmysle 

požiadaviek veterinárnych a ochranárskych spoločností na Slovensku. Do jarného VZ je potrebné 

pripraviť nový systém hlásenia zaletených holubov. 
 

Predseda Ekonomickej komisie SZ CHPH Ing. Peter Kristiňak podal krátku informáciu o čerpaní 

rozpočtu v tomto kalendárnom roku. Poukázal na to, že OZ CHPH Považská Bystrica sa rozhodlo 

nečerpať pôžičku, ktorá im bola schválená. 
 

Krátku správu o činnosti ÚKK predniesol jej predseda p. Július Mlátko. Predovšetkým informoval 

o prešetrovaní podnetov a sťažností.   

 

8. Aktuálne úlohy a došlá pošta: 
 

Aktuálne úlohy a rôzne:  
 

 Daniel Krajčík podal informácie o Majstrovstvách sveta mladých holubov v Portugalsku a 

Číne. Takisto hovoril o výsledkoch a úspechoch našej reprezentácie v Portugalsku. 
 

 Július Mlátko za ÚKK informoval prezídium a uskutočnenej dnešnej kontrole hospodárenia 

Zväzu ako aj zasadnutí ÚKK dňa 20.10.2019, kde sa prebrali prezídiom odstúpené listy 

zaslané D. Jánošíkom (OZ CHPH Spišská Nová Ves) a p. Galovičom (OZ CHPH Sabinov) 

za prítomnosti p. Jendrichovského. Zápis bude doručený na sekretariát SZ CHPH po 

vyhotovení zápisu a podpísaní. 
 

 Prezident SZCHPH po predchádzajúcej porade s viceprezidentom a predsedom ÚKK 

predniesol návrh odmien členov prezídia, ÚKK a pracovníka sekretariátu za rok 2019. Tento 

návrh bol schválený. 

 VII. SEV Brno – doručená bola pozvánka ako aj prihlasovacie formuláre, ktoré je potrebné 

zaslať vyplnené organizátorovi do 30.10.2019. Za delegátov sú nominovaní: Daniel Dudzik, 

Daniel Krajčík. Zvoz holubov zo Západoslovenského regiónu bude mať na starosti Pavol 

Javorček. Nominovanými posudzovateľmi sú Daniel Dudzik a Ľubomír Valíček. SZ CHPH 

vystaví na podujatí kompletnú kolekciu športových aj štandardných holubov. Zároveň sa 

schvaľuje služobná cesta pre delegáciu a posudzovateľa na toto podujatie. 

 Súťaž najlepší holub sveta (World Best Pigeon), prvých päť holubov aj s koeficientmi 

v každej kategórii po vyfiltrovaní do jedného dokumentu bude zaslané p. Krajčíkom na 

sekretariát FCI. 

 Odomknutie pretekov pre OZ CHPH, ktoré dodatočne riešili porušenie PP v ich OZ 

a požiadali si o odomknutie pretekov – schvaľuje sa. Odomknutie pretekov vykoná p. 

Blahovský. 

 
 



Z došlej pošty: 

 List zaslaný výborom OZ CHPH Spišská Nová Ves – Správa o usporiadaní vzťahov členskej 

základne. 

 List zaslaný p. Jánom Hudranom zo dňa 18.8.2019. 

 List p. Miroslava Znoja – Žiadosť o kópiu protokolov zaevidovaných na sekretariáte SZ 

CHPH z vykonaných kontrol v ZO CHPH Stropkov a u chovateľov tejto organizácie.  

 ZO CHPH Vrbové (OZ CHPH Trnava) – Odvolanie. V liste okrem iného žiadajú 

vysvetlenie od Prezídia SZ CHPH, z akých dôvodov rozhodovalo o porušení Pretekového 

poriadku pred vynesením rozhodnutia disciplinárneho orgánu 1. stupňa, t.j. výboru OZ 

CHPH Trnava, pričom majú za to, že bol porušený § 5, odsek b. Disciplinárneho poriadku, 

pričom poukazujú na pochybenie. 

Prezídium SZ CHPH podľa § 13, odsek 13 riadi pretekovú a výstavnícku činnosť. 

Organizuje, riadi a kontroluje športové súťaže. Z toho titulu rieši a posudzuje športové 

priestupky a porušenia Pretekového poriadku SZ CHPH. Prezídium SZ CHPH v dotyčnom 

prípade riešilo športové priestupky a nie disciplinárne. Rozhodlo o vylúčení zo súťaží, resp. 

o pozastavení a obmedzení športovej činnosti. 

 List zaslaný p. Júliusom Martonom – Stanovisko predsedu ZO CHPH Dubnica nad Váhom.   

            Fotokópia listu bola odovzdaná p. Krajčíkovi. 

 

7. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené. 

 

 

 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 21. októbra 2019 v Nitre 
 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ľubomír Valíček a Vladimír 

Vernarský.   

3. Oficiálnych delegátov za SZ CHPH: Daniel Dudzik (alebo Ľ Valíček), Milan Pazúr a Pavol 

Javorček na zasadnutie Interkomisie, na ktorej sa vykoná taktiež verifikácia výsledkov 

Intermajstrovstva 2019. Zároveň sa schvaľuje pracovná cesta na toto pracovné zasadnutie 

komisie v Poľsku. 

4. Poradie chovateľov vo všetkých kategóriách Majstrovstiev Slovenska 2019 starých 

a mladých holubov so zhodnými poradiami v jednotlivých kategóriách, tak ako sú 

zverejnené na webovej stránke mypigeons.benzig.live. 

5. OZ CHPH Poprad uhradí poplatok za pridelenie výstavy, prenájom klietok a materiálu až po 

zorganizovaní CV 2020. 

6. Zapožičanie výstavných klietok, podstavcov a ďalšieho materiálu ČMSCHPH pre 

organizovanie SEV v Brne. 

7. Odmeny členom Prezídia, ÚKK a pracovníkovi sekretariátu. 

8. Služobnú cestu pre delegátov a posudzovateľa za SZ CHPH na VII. SEV v Brne (CZ). 

9. Odomknutie pretekov p. Blahovským pre OZ CHPH, ktoré dodatočne riešili porušenie PP v 

ich OZ a požiadali si o odomknutie pretekov. 

10.  Termín zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH na 11.1.2020 so začiatkom rokovania 

o 10.00 hod. na výstavisku v Trenčíne s programom zasadnutia - schvaľovanie OZ CHPH 



Žiar nad Hronom a rozdelenie OZ CHPH Spišská Nová Ves na OZ CHPH Spišská Nová 

Ves a OZ CHPH Spiš. 

 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Správu k vyhodnoteniu kontrolnej činnosti členov prezídia za rok 2019.  

2.  Správy z kontroly vyžiadanej pretekovej dokumentácie a predpretekovej dokumentácie od 

OZ CHPH Michalovce, OZ CHPH Kysucké Nové Mesto a OZ CHPH Nitra za staré a mladé 

holuby. 

3.  Správu z kontrol pretekovej dokumentácie všetkých kategórií Majstrovstiev Slovenska 2019 

za staré a mladé holuby, kontroly protokolov o vykonanom štarte PH prednesené p. 

Blahovským. 

4. Správy predsedov Ekonomickej a Veterinárnej komisie SZ CHPH. 

5. Informácie prednesené p. Mlátkom zo zasadnutia ÚKK dňa 20.10.2019 a z kontroly 

hospodárenia SZ CHPH vykonanej na sekretariáte dňa 21.10.2019 za mesiace január až 

september 2019.  

6. Správu výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves o usporiadaní vzťahov členskej základne. 

7. List zaslaný p. Jánom Hudranom zo dňa 18.8.2019. 

8.  List zaslaný predsedom ZO CHPH Dubnica nad Váhom, Júliusom Martonom – Stanovisko 

predsedu ZO CHPH Dubnica nad Váhom. 

 

III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko: 

 

1. K listu ZO CHPH Vrbové (OZ CHPH Trnava) – Odvolanie. Prezídium SZ CHPH 

organizuje, riadi a kontroluje športové súťaže. V NS Vrbové došlo k vážnemu porušeniu 

Pretekového poriadku SZ CHPH, viacerí členovia NS si neplnili povinnosti. Aby sa situácia 

neopakovala prezídium rozhodlo, že v NS Vrbove sa na istý čas nebudú môcť nasadzovať 

poštové holuby na preteky.  

 

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá: 

 

1.  Pripraviť a zverejniť na webovej stránke SZ CHPH zoznam aktívnych posudzovateľov 

štandardných holubov.  

Termín: 25.10.2019                           Zodpovedný: Valíček 

 

2.  Záujemcom zo strany OZ CHPH o zorganizovanie CV 2021, aby zaslali svoje žiadosti na 

sekretariát SZ CHPH najneskôr do termínu 31.12.2019. 

Termín: v texte                 Zodpovedný: štatutár OZ CHPH 

 

3. Zaslať vyplnené prihlasovacie formuláre za SZ CHPH organizátorovi VII. SEV, ktorá sa 

organizuje v Brne (CZ). 

Termín: 30. 10. 2019    Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 

4.  Zaslať prihlášku do súťaže World Best Pigeon na sekretariát FCI s vykázaním koeficientov 

prvých piatich holubov v každej kategórii.   

Termín: 31. 10. 2019     Zodpovedný: Krajčík 

 



5. Zaslať p. Znojovi preskenované protokoly z vykonaných kontrol v ZO CHPH Stropkov 

a u chovateľov tejto organizácie za rok 2019. 

Termín: 25. 10. 2019    Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 

6.       Zodpovední funkcionári OZ CHPH Kysucké Nové Mesto prídu na sekretariát SZ CHPH  

            usporiadať a vytriediť pretekovú dokumentáciu za rok 2019. 

Termín: 20. 12. 2019    Zodpovedný: štatutári OZ CHPH KNM 

 

7. Do jarného zasadnutia VZ CHPH pripraviť nový systém hlásenia zaletených holubov. 

Termín: v texte     Zodpovedný: Krajčík 

 

8. V informačnom spravodaji Poštový holub zverejniť výsledky, ktoré dosiahli naši chovatelia  

            na Majstrovstvách sveta mladých holubov v Portugalskú a Číne. 

Termín: 31. 12. 2019     Zodpovedný: Dudzik 

 

9. Prerokovať s predstaviteľmi národných zväzov susedných štátov možnosti zapojenia sa  

   našich členov do súťaží v okolitých štátoch a opačne. 

Termín: 15. 02. 2020     Zodpovedný: Dudzik, Krajčík, Valíček 

 

 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

Správnosť zápisu overili:  Ľubomír Valíček:             .......................................... 

 

    Vladimír Vernarský:         .......................................... 

V Nitre, dňa 21. 10. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 

           prezident SZ CHPH 

 

 

 


