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ZÁPISNICA Z MIMORIADNÉHO  ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, 
konaného dňa 27. apríla 2015 vo Višňovom 

 

 

 

Prítomní:  prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 

                    členovia prezídia SZ CHPH –Dušan Kasan,  Ing. Daniel Krajčík, PhD., Ing. Jaroslav     

                             Seliga, Ľubomír Valíček, MVDr. Tibor Gornaľ, Ing. Jaroslav Mojzeš,  Mgr. Milan   

                            Blahovský, Ľubomír Drgáň                

    Prizvaný: Vladimír Sudor predseda ÚKK  

                                        

                      

Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania      
                          2. Informácia o kontrole pretekových plánov      

3. Otvorené preteky – súlad s legislatívou           
4. Vypracovanie manuálu postihov za porušenie  jednotlivých ustanovení Pretekového   
    poriadku SZ CHPH.                            
5. Vzorové dokumenty EKS – zverejnenie          
6. Prijatie uznesení a záver               

Priebeh rokovania 

Bod  1:   Rokovanie otvoril  a prítomných privítal  viceprezident  SZ CHPH  – p. Dušan Kasan, nakoľko 

prezident Zväzu bol iba na ceste z Nitry, kde sa preberali holuby na MS do Aradu. 

 

K bodu 2: Informáciu o kontrole pretekových plánov podal predseda pretekovej komisie p. Jaroslav 

Seliga. Vo svojej správe podrobne informoval o nedostatkoch, resp. rozporoch plánov s pretekovým 

poriadkom a všeobecnými podmienkami MS. Prezídium rozhodlo, že organizátori pretekov (OZ 

CHPH)  budú mať do konca týždňa možnosť opraviť pretekové plány. Z toho dôvodu budú 

organizátori pretekov obratom informovaní prostredníctvom telefonátov a hlavne tým, že informácia 

bude zverejnená na webovej stránke SZ CHPH.  

 

K bodu  3:  Členovia  prezídia  po  podrobnom  preštudovaní  materiálov  SZ  CHPH,  ktoré  súvisia 

s pretekovou  činnosťou  skonštatovali,  že  „open“  preteky  nie  sú  v legislatíve  SZ  CHPH.  Na  druhej 

strane nikto nebráni organizačným  zložkám preteky  takého  typu organizovať,  ich  výsledky  sa  však 

nebudú  dať  použiť  do  súťaží,  ktoré  organizuje  Zväz.  Zväz  nebude  „open“  preteky  evidovať  ani 

kontrolovať. Tieto preteky sú súkromnou záležitosťou organizátora a účastníkov pretekov. 

 

K bodu 4: Vypracovanie manuálu postihov za porušenie  jednotlivých ustanovení Pretekového   
poriadku SZ CHPH. 



Prerokovanie  toho  bodu  už  riadil  prezident  Zväzu,  pred  jeho  prerokovaním  navrhol  overovateľov 

zápisnice  –  p.  Dušan  Kasan,  MVDr.  Tibor  Gornaľ.  Overovatelia  boli  schválení.  Členovia  zároveň 

rozhodli, že zápisnicu z rokovania napíše Daniel Dudzik. 

Členovia  prezídia  postupne  prechádzali  pripravený  návrh  postihov  za  porušenia  pretekového 

poriadku. Každý bod porovnávali s ustanoveniami pretekového poriadku. Dohodlo sa, že dohodnuté 

zmeny do materiálu zapracuje p. Gornaľ ako overovateľ zápisnice. Takto upravený materiál zašle p. 

Dudzikovi a ten ho prepošle ostatným  členom prezídia. Ak k materiálu nebudú pripomienky odošle 

ho p. Konečnému na zverejnenie. 

Po zverejnení bude materiál slúžiť ako štandard pri riešení porušení pretekového poriadku a zároveň 

bude aj exaktnou informáciou pre tých čo pretekový poriadok nerešpektujú.   

 

K bodu 5: Vzorové dokumenty EKS – zverejnenie. Prezident Zväzu vyzval p. Ľubomíra Drgaňa, aby 
sa postaral o zverejnenie základných dokumentov všetkých typov EKS používaných na Slovensku. 
Pán Drgáň sa zaviazal, že do konca mesiaca budú dokumenty na webovej stránke SZ CHPH.           
 

K bodu 6: Rôzne 

Členovia  prezídia  prerokovali  možnosť  nákupu  čítačiek  čipov  ,  ktoré  sú  potrebné  ku  kontrolnej 

činnosti. 

Prezídium si vypočulo informáciu predsedu OZ CHPH Žilina o mieste a termíne konania CV 2016.  

K bodu 7: Prijatie uznesení a záver  

Navrhnuté uznesenia boli jednomyseľne schválené. 

Prezident  Zväzu  poďakoval  všetkým  za  aktívnu  účasť  na  rokovaní  a zaželal  všetkým  prítomným 

šťastný návrat domov a dobrý začiatok pretekovej sezóny. 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 27. apríla 2015 
  

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1.  Zapisovateľa z rokovania – Daniel Dudzik,  

              overovateľov zápisnice – p. Dušan Kasan, MVDr. Tibor Gornaľ.   

2.  Materiál: „Manuál postihov za porušenie  jednotlivých ustanovení Pretekového   
             poriadku SZ CHPH.   

4.  Miesto a termín konania CV 2016, ktorú bude organizovať OZ CHPH Žilina. 

              Termín : 8. – 9. január 2016, miesto konania: Trenčín 

 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:  

 

1.          Informáciu predsedu pretekovej komisie SZ CHPH o nedostatkoch v podaných pretekových  

              plánoch na rok 2015. 

 

 

 



III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko: 

  

1.     Platný  Pretekový poriadok SZ CHPH nepozná pojem „open“ preteky.  Zväz nebráni organizačným  

        zložkám preteky takého typu (a pod týmto názvom) organizovať a nebude však „open“ preteky   

        evidovať ani kontrolovať. Tieto preteky sú súkromnou záležitosťou organizátora a účastníkov     

        pretekov. 

 

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá: 

 

1.     Informovať organizátorov pretekov o chybách a nedostatkoch zistených v pretekových plánoch.  

        Zvlášť upozorniť na nesprávnu a nepresnú deklaráciu pretekov. 

            Termín: 1. máj 2015                                                 Zodpovední: Ing. Seliga, Dušan Kasan 

 

2.     Doplniť manuál postihov za porušenie pretekového poriadku. 

            Termín: 29. apríl 2015                                                 Zodpovedný: MVDr. Gornaľ 

 

3.    Zabezpečiť zverejnenie manuálu postihov za porušenie pretekového poriadku na webovej   

       stránke SZ CHPH  

Termín:  5. máj 2015        Zodpovedný: Daniel Dudzik 

 

4.   Zverejniť vzorové dokumenty všetkých typov EKS na webovej stránke SZ CHPH. 

            Termín: 30. apríl 2015                                                 Zodpovedný: Ľubomír Drgáň 

 

5.    Preveriť možnosti kúpenia čítačiek čipov v zahraničí, zvlášť v Nemecku a Belgicku. 

            Termín: 18. máj 2015                                                 Zodpovedný: Ing. D. Krajčík 

 

 

 

Správnosť zápisu overil:   Dušan Kasan:                      ......................................................... 

 

        MVDr. Tibor Gornaľ:      ........................................................ 

 

Vo Višňovom, dňa 27. apríla 2015                                                      

                         

 

                                                                                                       RNDr. Daniel Dudzik 

                   prezident SZ CHPH 

 

 


