
 
Zápisnica zo zasadnutia ÚKK SZ CHPH 

konanej dňa 23.12.2013 
 

 
 
 
Prítomní:       Sudor Vladimír, Ing. Jozef Fekiač, Mlatko Július, Zelenský Stanislav 
Ospravedlnený:  František Jacenko 

 
 

Program rokovania: 
  

1. Otvorenie a prezentácia 
2. Podnet na preskúmanie a zrušenie rozhodnutia Pretekovej komisie SZ CHPH 
3. Kontrola výstavných kariet pre CV 2014  
4. Záver 
 

 
1. Rokovanie otvoril predseda ÚKK SZCHPH – p. Sudor Vladimír. 

 
2. Po preskúmaní doručeného podnetu od p. Gornala Tibora, komisia ÚKK SZ CHPH 

dospela k tomuto záveru: 
a,- podnet na preskúmanie zloženia tzv. pretekovej komisie, ktorá zasadala 9.9.2013  

 V tomto bode je rozhodnutie tzv. pretekovej komisie, ktorá nemala mandát pretekovej 
komisie a nebola právoplatne zvolená VZ SZCHPH podľa § 12, bod 14 platných Stanov 
a taktiež nemala podľa Smernice na kontrolnú činnosť zo dňa 1.4.2006 podľa bodu 2, 
odsek 2.4. platné dočasné písomné poverenie s vyhradením časového poverenia na 
kontrolu a pôsobenie v danej komisii.  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že preteková komisia v zložení Seliga Jaroslav, Krajčík 

Daniel, Mojzeš Jaroslav a Valíček Ľubomír zasadala bez kompetencie a poverenia VZ SZ 
CHPH, považujeme ich rozhodnutie za nulitné. 

Podľa § 15, bod 7, ÚKK pozastavuje rozhodnutie tzv. pretekovej komisie a vracia 
podnet o porušení PP novozvolenej pretekovej komisii zvolenej na VZ CHPH 23.11.2013 
a prezídiu na opätovné prešetrenie. 

 
b,- po požiadaní OZ CHPH Bardejov  o vyjadrenie ÚKK k danej veci a po preskúmaní 

predložených faktov, ÚKK SZ CHPH v zmysle § 15, bod 6, zistila porušenie pretekového 
poriadku Hlava 8., článok 2, bod 3, v OZ CHPH Bardejov. Na základe týchto zistení a 
porušení PP v OZ CHPH Bardejov ÚKK SZ CHPH odporúča Prezídiu SZ CHPH 
 opätovné prešetrenie porušenia pretekového poriadku a pretekov konaných dňa  6.7.2013 
Neubrandenburg 2 a Byczyna (čas kontroly hodín- zosúladenie času, odsúhlasenie SEČ). 
Nakoľko holuby OZ CHPH Bardejov sú nominované a zaradené v reprezentačnej kolekcií 
CV Nitra 2014. 

 
 



3. Podľa vydaných platných propozícií usporiadateľom CV2014 Nitra, ÚKK SZCHPH 
skontrolovala prvých päť výstavných kariet z každej kategórie. Neboli zistené žiadne 
nezrovnalosti alebo nedostatky v predložených zoznamoch a výstavných kartách. 

 
 
 
 
 

Uznesenie zo zasadnutia ÚKK SZCHPH zo dňa 23.12.2013 Nitra 
 
     

1. ÚKK SZCHPH  ruší rozhodnutie tzv. Pretekovej komisie konanej dňa 9.9.2013 
v Poprade- Matejovciach, nakoľko zloženie komisie bolo v rozpore zo stanovami 
SZCHPH 
 

2. ÚKK SZCHPH ruší bod uznesenia zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH konanej dňa 
9.9.2013 v Poprade –Matejovciach a to v hl. I , bod 10, nakoľko Prezídium rozhodovalo 
z dodaných podkladov hore uvedenej komisie. 

 
      

3. ÚKK ukladá Pretekovej komisii a Prezídiu SZ CHPH aby neodkladne a promptne 
iniciovalo zasadnutie a opätovne daný problém preskúmal a prešetril v medziach PP.  

 
 

    4. ÚKK potvrdzuje správnosť poradia pre CV 2014 na prvých 5 miestach vo všetkých                  
        športových kategóriách. 

 
 

 
    
    
Zapísal: Mlatko Július 
V Nitre dňa 23.12.2013 
         Sudor Vladimír 
                                                 predseda ÚKK SZ CHPH 

 
 


