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ZÁPISNICA Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, 

konaného dňa 24. mája 2016 vo Višňovom pri Žiline 
 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 
                   členovia prezídia SZ CHPH – Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík, PhD., 
                        Dušan Kasan, Ľubomír Valíček 
  sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania VZ 

Neprítomní: Ľubomír Drgáň, MVDr. Tibor Gornaľ, Ing. Jaroslav Mojzeš, Mgr. Milan  
Blahovský 
                         

Program rokovania: 
                             
1/ Riešenie situácie na MTC v Nitre 
2/ Uznesenia a záver 
 
Priebeh rokovania 
 
Bod 1.:  Zasadnutie prezídia otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH p. Dudzik. Stanovil sa 
zapisovateľ a overovatelia zápisnice.   
Hlavným bodom rokovania bola mimoriadna udalosť, ktorá sa udiala na MTC Nitra v noci z 21. na 
22. mája 2016. Pravdepodobne kuny (tchory) vytrhali v pletive dieru a usmrtili väčšie množstvo 
dodaných holúbät. Po vyzbieraní rodových krúžkov z usmrtených holubov bol pripravený zoznam 
usmrtených holubov a zoznam poškodených chovateľov. Po krátkej diskusii sa dospelo k názoru, že 
osobný list všetkým poškodeným chovateľom pripraví a zašle prezident SZ CHPH v súčinnosti sa 
sekretariátom SZ CHPH. Dohodlo sa, že chovateľom sa umožní rozhodnúť, či dodajú náhradné 
holuby, alebo sa im vráti súťažný vklad, ktorý bude zaslaný na účet poškodeného. U chovateľov 
Junior CUP a reprezentáciách OZ CHPH je možnosť dodania náhradných holubov. Tak isto sa 
dohodla možnosť zozbierania (zvozu) náhradných holubov členmi prezídia a následne ich odvoz na 
MTC. Táto záležitosť sa operačne dorieši pri nahlásení záujmu dodania náhradných holubov. Zvoz 
by sa uskutočnil dňa 9. 6.2016. Holubníky boli následne zabezpečené novými zvarovanými 
pletivami. 
 

Sekretár SZ oboznámil prítomných s listom zaslaným p. Kurekom a jeho odstúpením z funkcie 
predsedu výboru riadenia MTS Nitra a ukončením činností pri testovaní holubov. 
 

Na zasadnutí predniesol p. Valíček cenovú ponuku na výrobu návlekov na podstavce pod výstavné 
klietky. Cena práce pri výrobe návlekov by bola 5 eur za kus, pričom kompletný materiál na výrobu 
dodá SZ CHPH. 
 

Taktiež bola prednesená myšlienka ešte počas školského roku zorganizovať návštevu školských 
holubníkov v Kvačanoch a Spišskom Podhradí, prezidentom SZ CHPH, resp. predsedom Komisie 
pre propagáciu, kultúru a prácu s mládežou. 
 

K bodu 2: Uznesenia z rokovania boli jednomyseľne prijaté 



UZNESENIA Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, 
konaného dňa 24. mája 2016 vo Višňovom pri Žiline 

  
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1.    Zapisovateľa Pavla Javorčeka a overovateľov zápisnice – Daniela Krajčíka a Dušana Kasana. 
2.    Výrobu návlekov na podstavce pod  výstavné klietky pri cene práce 5 eur za ks. 
3.   Pracovnú cestu pre prezidenta SZ CHPH, resp. predsedu komisie pre propagáciu, kultúru a prácu    
      s mládežou na návštevu školských holubníkov v Kvačanoch a Spišskom Podhradí do konca tohto   
      školského roku. 
 
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 
  
1.    List p. Juraja Kureka o odstúpení z funkcie predsedu výboru riadenia MTS Nitra 
 
III. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 
1.  Prezidentovi Zväzu v súčinnosti so sekretariátom SZ CHPH, pripraviť osobné listy pre 
     poškodených chovateľov a rozposlať ich  poškodeným chovateľom a OZ CHPH. 
            Termín: 26. 05. 2016                                   Zodpovedný: v texte 
 
2.   List zaslaný členom Zväzu p. Miroslavom Vavrekom  prezidentovi SZ CHPH, odstúpiť  
      predsedovi ÚKK p. Sudorovi.       
            Termín: 31. 05. 2016                                      Zodpovedný: prezident SZ CHPH  
 
 
V Nitre, dňa. 24. 05. 2016                                                      
       
                                                                                             Zapísal: Ing. Pavol Javorček 
 

 
 

Overovatelia zápisnice:     Ing. Daniel Krajčík, PhD. .................................................. 
                                           
                                           Dušan Kasan                    ................................................... 
 
                                            
                                           RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH .........................................       

 
 

 
 

 


