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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 4. septembra 2017 v Nitre
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil,
Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír
Valíček, Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak
predseda ÚKK SZ CHPH – Ing. Juraj Kurek
prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
ospravedlnený: Ing. Kurek Juraj
prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, kontrola uznesení
Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov
Príprava na vyhodnotenie MS 2017
Prerokovanie návrhu nového MS na roky 2018 - 2021
Prerokovanie návrhu VCS a NP na roky 2018 - 2021
Prerokovanie návrhu superdlhých tratí na roky 2018 - 2021
Stredoeurópska výstava – informácie o príprave
Príprava návrhov a materiálov do siene tradícii SZ CHPH
Aktuálne úlohy
Uznesenia a záver

Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik a dal schváliť program
rokovania. Navrhol a dal schváliť zapisovateľa z rokovania – Pavol Javorček a overovateľov
zápisnice – Jaroslav Seliga a Vladimír Vernarský. Zablahoželal a poďakoval školským
holubníkom za úspešnú reprezentáciu na MS mladých chovateľov v Portugalsku. Následne
bola vykonaná kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia prezídia konaného dňa 15. 5.
2017 a mimoriadneho zasadnutia ktoré sa konalo dňa 17. 7. 2017. Úlohy číslo 1., 3. a 7.
z bodu V. uznesení z 15. 5. 2017 neboli splnené všetkými členmi prezídia. Pri úlohách zo
17. 7. 2017 nebola splnená úloha č.1. bodu III. uznesení, nakoľko faktúru zašle štatutár OZ
CHPH Trenčín v priebehu niekoľkých dní. Následne bude faktúra uhradená.
2. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov – predseda pretekovej komisie
predniesol informáciu o vyhodnotení priebehu pretekovej sezóny 2017. Zatiaľ nie sú zaslané
žiadne podnety a sťažnosti od chovateľov k priebehu pretekovej sezóny starých holubov
2017. Nastali však problémy v pretekovej sezóne mladých holubov a to najmä komplikácie
s presunmi pretekov organizátormi, hlavne pre chorobu mladých holubov a z toho dôvodu
dochádza k zmenám pretekových plánov.

3. Príprava na vyhodnotenie MS 2017: Vyhodnocovacie tabuľky stiahnuté zo stránky
mypigeons.live pre jednotlivé kategórie MS, vyplnené v súlade so všeobecnými podmienkami
MS je potrebné zaslať na sekretariát SZ CHPH do termínu 15. 9. 2017 za staré holuby a do
30. 10. 2017 za mladé holuby. Tabuľky sa po zaslaní chovateľmi urýchlene zosumarizujú
a urobí sa prvotné poradie chovateľov. Sekretariát operatívne zašle tabuľky Športovej komisii
na kontrolu a vyžiada od prvých piatich chovateľov všetkých kategórii MS 2017 starých
holubov kompletnú pretekovú dokumentáciu ku kontrole. Po kontrole tabuliek a pretekových
dokumentácii sa zverejní poradie MS 2017 starých holubov na webovej stránke do 1. 10.
2017.
4. Prerokovanie návrhu nového Majstrovstva Slovenska na roky 2018 - 2021:
Predseda pretekovej komisie predložil návrh nového MS v písomnej podobe. Po dlhšej
diskusii a po vyjadreniach všetkých členov prezídia sa urobili určité korektúry a zmeny
návrhu, ktoré sa cez diskusné fórum dostanú na pripomienkovanie celej členskej základni. Po
pripomienkach sa predložený návrh na októbrovom zasadnutí prezídia dopracuje a na
jesennom zasadnutí VZ SZ CHPH bude predložený na prerokovanie a schválenie.
5. Prerokovanie návrhu VCS a NP na roky 2018 – 2021.
Predbežne sa dohodlo zorganizovať 6 pretekov nad 665 km (2x Marburg, 2x Neubrandenburg
a 2x vypúšťacie miesto v blízkosti Nienburgu) a VCS Gotha.
6. Prerokovanie návrhu superdlhých tratí na roky 2018 - 2021
V nadväznosti na odsúhlasené NP a VCS sa dopracovala aj nová súťaž (MS) z národných
pretekov. Do tejto súťaže sa budú započítavať dva holuby s dvoma koeficientmi z národných
pretekov, pričom budú môcť byť použité výsledky OZ, Regiónu, pásma v rámci SR a
celoslovenské výsledky.
7. Stredoeurópska výstava –informácie o príprave:
Krátku informáciu o príprave SEV v Trenčíne predniesol p. Dudzik. Vyzval členov OV
k promptnému splneniu úloh, potrebných pre ďalšie napredovanie prípravných prác pre túto
akciu. Ďalej sa riešil problém zaobstarania výstavných stolov a klietok pre SEV ako aj ďalšie
body. Navrhol, aby sa OV SEV stretol ešte v mesiaci september. Potrebné je zaslať Smernicu
Stredoeurópskej výstavy pre pozývané národné zväzy aj s veterinárnymi podmienkami
stanovenými pre toto podujatie. Prerokovalo sa tiež elektronické zasielanie výstavných kariet,
Táto úloha bola zverená Mgr. Milanovi Blahovskému. D. Dudzik dostal za úlohu zistiť
cenové relácie tlače plnofarebného katalógu. Na základe ceny katalógu sa stanovia ceny za
reklamu v katalógu. Do konca septembra je potrebné doriešiť pozvanie zástupcu mesta a
VÚC v Trenčíne na otvárací ceremoniál a niektoré sprievodné akcie programu SEV.
8. Príprava návrhov a materiálov do siene tradícii SZ CHPH
Úlohy uložené členom prezídia na spracovanie tematických celkov do siene tradícií zatiaľ
splnené neboli. Do konca októbra každý člen prezídia predloží ucelený návrh za stanovený
celok, aby sa mohlo spracovať celkové rozvrhnutie expozície
9. Aktuálne úlohy
 Sekretár SZ CHPH informoval, že do výberového konania na prenajímateľa MTC,
zverejneného na web. stránke sa nikto neprihlásil. Potrebné je hľadať riešenia na
ďalšie využívanie MTC alebo objekt MTC predať.

 Ďalej informoval, že pretekové gumičky firma Savic NV nevie zabezpečiť a preto je
nutné hľadať nového dodávateľa pretekových gumičiek na ďalšie obdobie.
 Dodatočne sa schválilo udelenie bronzovej medaily za rozvoj chovu PH na Slovensku
p. Tiborovi Cvachovi z OZ CHPH Terchová.
 Z doručenej pošty: výbor OZ CHPH Rimavská Sobota žiada o preskúmanie porušenia
stanov SZ CHPH bývalými členmi ZO CHPH Kokava nad Rimavicou a ich začlenenie
do ZO CHPH Brezno v OZ CHPH Brezno. Vysvetlenie k danému podnetu podal
predseda Komisie starostlivosti o členskú základňu a mládež p. Jaroslav Seliga.
 Uhradenie ocenení NP a VCS v zmysle propozícii chovateľom.
11. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 4. septembra 2017 v Nitre
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Jaroslav Seliga a Vladimír
Vernarský.
Organizovanie šiestich Národných pretekov nad 665 km a VCS Gotha v pretekovej
sezóne 2018.
Udelenie bronzovej medaily za rozvoj chovu PH na Slovensku p. Tiborovi Cvachovi z
OZ CHPH Terchová.
Pracovné cesty: Krajčík pre zabezpečenie odvozu holubov do TS Mira pre
Majstrovstvá sveta, Dudzik – Varín, Dudzik – Liptovský Mikuláš.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.

Správu o priebehu pretekovej sezóny 2017 prednesenú p. Blahovským.
Informáciu o stave prípravy SEV p. Dudzikom.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Sekretariátu SZCHPH urýchlene stanoviť predbežné poradie chovateľov
v jednotlivých kategóriách MS podľa výsledkov zaslaných vo vyhodnocovacích
tabuľkách MS 2017. Operatívne zaslať došlé vyhodnocovacie tabuľky i predbežné
poradie chovateľov v jednotlivých kategóriách MS Športovej komisii SZ CHPH na
kontrolu.
Termín: 19. 9. 2017
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

2.

Vyžiadať na kontrolu kompletnú pretekovú dokumentáciu zo všetkých pretekov
sezóny 2017 od prvých piatich chovateľov v predbežnom poradí každej kategórie MS.
Termín: do 20. 9. 2017
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

3.

Zverejniť do 1. októbra 2017 poradie chovateľov vo všetkých kategóriách MS 2017
na webovej stránke SZ CHPH.

Termín: v texte

Zodpovedný: Blahovský

4.

Prvotný návrh nového MS na roky 2018 – 2021 zverejniť na diskusnom fóre,
spravodaji SZ CHPH, aby pred vypracovaním definitívnej verzie, ktorá bude
predložená na jesenné rokovanie VZ SZ CHPH sa mohlo vyjadriť čo najviac členov
Zväzu.
Termín: 12. 9. 2017
Zodpovední: Blahovský, Dudzik

5.

Uhradiť ocenenia NP a VCS v zmysle propozícii chovateľom.
Termín: 30. 9. 2017
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

6.

Hľadanie riešení ďalšieho využitia alebo odpredaja zariadenia MTC.
Termín: 1. 12. 2017
Zodpovední: Ekonomická komisia SZ CHPH

7.

Nájsť dodávateľskú firmu pre zabezpečenie pretekových gumičiek.
Termín: 31.10.2017
Zodpovední: Ekonomická komisia SZ CHPH

8.

Pripraviť v elektronickej podobe výstavné karty pre SEV.
Termín: 20. 10. 2017
Zodpovedný: Blahovský

9.

Zistiť cenu tlače plnofarebného katalógu na SEV.
Termín: do troch dní
Zodpovedný: Dudzik

10.

Rozposlať na národne zväzy, ktoré pozývame na SEV, smernicu výstavy a ponuky na
objednanie predajných stánkov i reklamy do katalógu výstavy.
Termín: 15. 9. 2017
Zodpovedný: Krajčík

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:
Ing. Jaroslav Seliga:

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

Vladimír Vernarský:

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

V Nitre, dňa 4. 09. 2017
..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

Príloha: Návrh propozícii Majstrovstiev Slovenska pre roky 2018 – 2021

Návrh propozícii MS pre roky 2018-2021
1.Majstrovstvo krátkych a stredných tratí
Vyhodnotenie tvorí súčet 25 koeficientov 5 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia
použije 5 koeficientov získaných na tratiach 285-630 km v jedenástich vopred deklarovaných
pretekoch uvedených v pretekových plánoch OZ.
Počet
vyhodnotených
holubov
5

Počet
započítaných
koeficientov u
holuba
5

Spolu
započítaných
koeficientov

Dlžka tratí

Počet
pretekov

Termín
pretekov

výsledky

25

Nad 285
km

11

Podľa
všeobecného
ustanovenia

VS,OZ,Reg,

2. Majstrovstvo dlhých tratí
Vyhodnotenie tvorí súčet 8 koeficientov 4 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije
2 koeficienty získané na tratiach nad 475 km vo vopred deklarovaných pretekoch uvedených
v pretekových plánoch OZ, pričom aspoň 2 koeficienty použité pre konečný súčet musia byť
u holuba dosiahnuté na pretekoch kategórie Šport E.
Počet
vyhodnotených
holubov
4

Počet
započítaných
koeficientov u
holuba
2

Spolu
započítaných
koeficientov
8

Dlžka
tratí

Počet
pretekov

Termín
pretekov

nad 475
km
Min. 2 x
nad 665
km

Podľa
všeobecného
ustanovenia

Podľa
všeobecného
ustanovenia

výsledky

OZ,REG,SZ

3. Majstrovstvo superdlhých tratí
Vyhodnotenie tvorí súčet 4 koeficientov 2 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije
2 koeficienty získané na tratiach nad 665 km vo vopred deklarovaných národných pretekov
uvedených v pretekových plánoch OZ.
Počet
vyhodnotených
holubov
2

Počet
započítaných
koeficientov u
holuba
2

Spolu
započítaných
koeficientov
4

Dlžka
tratí

Počet
pretekov

Termín
pretekov

výsledky

Nad 665
km

Podľa
všeobecného
ustanovenia

Podľa
všeobecného
ustanovenia

OZ,Region,SZ

4. Majstrovstvo ročných holubov

Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov 4 ročných holubov, z ktorých každý do
vyhodnotenia použije 5 koeficientov získaných na 14 vopred deklarovaných pretekoch
uvedených v pretekových plánoch OZ.
Počet
vyhodnotených
holubov
4

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba
5

Spolu
započítaných
koeficientov
20

Dlžka
tratí

Počet
pretekov

Termín
pretekov

výsledky

Nad 95
km

Podľa
všeobecného
ustanovenia

Podľa
všeobecného
ustanovenia

VS,OZ,Region,SZ

5.Majstrovstvo mladých chovateľov do 18 rokov
Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov 4 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia
použije 5 koeficientov získaných na vopred deklarovaných pretekoch uvedených
v pretekových plánoch OZ.
Počet
vyhodnotených
holubov
4

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba
5

Spolu
započítaných
koeficientov
20

Dlžka
tratí

Počet
pretekov

Termín
pretekov

výsledky

Nad 95
km

Podľa
všeobecného
ustanovenia

Podľa
všeobecného
ustanovenia

VS,OZ,Region,SZ

6.Majstrovstvo mladých holubov
Vyhodnotenie tvorí súčet 15 koeficientov 5 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia
použije 3 koeficienty získané vo vopred deklarovaných pretekoch uvedených v pretekových
plánoch OZ.
Počet
vyhodnotených
holubov
5

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba
3

Spolu
započítaných
koeficientov
15

Dlžka
tratí

Počet
pretekov

Termín
pretekov

výsledky

Nad 95
km

Podľa
všeobecného
ustanovenia

Podľa
všeobecného
ustanovenia

VS,OZ,Region,SZ

Všeobecné ustanovenia:
1.Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať
maximálne jedenásť pretekov na tratiach od 285 km do 630 kilometrov. Preteky môžu byť
konané v termíne: od posledného aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane).
Za víkend sa počíta aj deň štátneho sviatku.
2. Počet pretekov organizovaných nad 665 kilometrov sa nestanovuje. O počte pretekov môže
rozhodnúť usporiadateľ podľa vlastného uváženia.
3. Plánovaný pretek môže byť skrátený v dôsledku nepriaznivých podmienok, resp. havarijnej
situácie. Plánovaný pretek z týchto dôvodov môže byť preložený na piatok, sobotu, nedeľu

prípadne pondelok, za dodržania ostatných podmienok MS a pretekového poriadku.Takto
odletený pretek bude zaradený podľa skutočnej dĺžky km.
Plánovaný pretek je možné zameniť v havárijnom prípade s iným pretekom avšak nie je
dovolené navýšiť touto zámenou počet pretekov deklarovaných pre danú kategóriu MS.
4.Pretekový plán mláďat pozostáva z piatich pretekov organizovaných v termínoch prvej
augustovej nedele až prvej októbrovej nedele.
5.Dĺžka a počet pretekov sa inak nestanovujú.
6.Ďalšie preteky môžu usporiadatelia – ZO,VS, OZ, Regióny, Kluby organizovať bez
obmedzenia.
7.Do vyhodnotenia MS možno použiťvšetky výsledky naplánovaných pretekov pri splnení
podmienok FCI. výsledky: VS, OZ, Regiónov 1- x (ktoré neodporujú nabaľovaciemu
systému). Pri pretekoch nad 665 kilometrov aj výsledky dosiahnuté v športových kluboch.
8.Pre výpočet sa používa koeficient vypočítaný z počtu nasadených holubov ( neobm.)
9.Vyhodnotenie jednotlivých pretekov a kategórii MS sa spracuje v programe mypigeons.live
10. Vybraný koeficient holuba z preteku môže chovateľ použiť vo viacerých kategóriach MS.
11. Termín vyhodnotenia tabuliek - staré holuby - do 1 9.; mláďatá- do 15. 10. v príslušnom
kalendárnom roku.
12.Mladý chovateľ do 18 rokov sa po skončení pretekovej sezóny podľa vlastného
rozhodnutia vyhodnotí v súťaží mladých chovateľov alebo v súťažiach dospelých.

