Zápisnica OZCHPH Pezinok o vykonaní školenia vedúcich NS a ich zástupcov pre rok
2016, konané v Dolnej Krupej dňa 15.4.2016.

Školenie vedúcich NS-OZCHPH Pezinok organizované na základe PP a SZCHPH a uznesenia
zo schôdze výboru OZ CHPH z 8.4.2016
Program:
1.Prezentácia ( viď, prezentačná listina)
2.Pretekový poriadok SZCHPH
-prideľovanie čipov + zasielanie na OZ
-kontrola konštatovacích hodín
-nasádzanie PH na preteky
-vyhodnocovanie pretekov
-havarijná komisia OZ
-zasielanie pretekovej dokumentácie
-vykonávacie predpisy pre EKS
3.Iné
1.Účasť na školení vedúcich NS – 100% , viď. Prezentačná listina
2.Školenie vedúcich NS zahájil a viedol výcvikár OZ CHPH p. Pernecký
- Účastníkov školenia oboznámil zo spôsobom pridelovania čipov PH a systémom zasielania na
OZ CHPH.
-Nariadil vykonať kontrolu konštatovacích hodín a plomb EKS vedúcim NS vo svojich ZO
CHPH. Dokumentáciu s kontroly zaslať výcvikárovi OZ CHPH do prvého preteku.
-Vykonať kontrolu veterinárnych preukazov chovateľom vo svojích ZO CHPH.
-Vysvetlil spôsob činnosti pri nasádzaní PH na preteky a systém vedenia dokumentácie pri ňom.
-Vysvetlil spôsob činnosti pri vyhodnocovaní preteku a systém vedenia dokumetácie z preteku.
- Zriadenie pretekovej komisie OZCHPH Pezinok a komisie podľa PP hlava 1/11(Jury) pre rok
2016 v tomto zložení.
Vedúci komisie: Pernecký Ľudovít
ZO Kúty
Členovia komisie: Kardoš Miroslav
ZO Malacky
Čupaj Branislav
ZO Budmerice
Zelenský Stanislav ZO Zvončín
Szutányi Tibor
ZO Galanta
Oravec Ivan
ZO Chtelnica
Konečný Martin
ZO Dolná Krupá
-NS pre preteky Nienburg 1.-3. ZO Zvončín kde budú nasádzané všetky ph OZCHPH
bez možnosti dovozu už nakošovaných ph do NS.

-Nariaďuje Viesť kompletnú predpretekovú a pretekovú dokumentáciu v jednotlivých NS –ZO
CHPH podľa pretekového poriadku SZCHPH.
- Používať a správne vyplnovať tlačivá schválené SZCHPH (protokol o štarte, otváranie a
zatváranie hodín, nasádzaní ph, veterinárne osvedčenia,...), ktoré sa nachádzajú na stránke
SZCHP.
-Nariaďuje používať obálky na zasielanie dokumentácie s potlačov podľa SZCHPH
Čas otvárania konštatovacích hodín sa stanovuje pre jednotlivé ZO CHPH na 19 00 hod. okrem ZO
CHPH Chtelnica na 18 00 hod.

Pre školenie vedúcich NS a ich zástupcov OZCHPH Pezinok bola použitá táto
dokumentácia: Pretekový poriadok SZCHPH schválený 1.3.2014 + dodatky
Vykonávacie predpisy pre EKS + dodatky a prácu s nimi
Dokument o pretekovej dokumentácii vypracovaný p. Dzúdzikom
Manuál pretekovej a predpretekovej dokumentácie
Príloha : prezentačná listina učastníkov školenia
Zapísal : Pernecký Ľudovít

Overili: Havlíček Anton
Oravec Ivan
Danihel Karol
Čupaj Branislav
Silný Ján
Zelenský Stanislav
Szutányi Tibor
Konečný Martin

V Budmericiach dňa 15.04.2016

