 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 19. októbra 2018 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:

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

Program rokovania:
1. Kontrola pretekovej, predpretekovej dokumentácie a vyhodnotenie MS 2018
2. Príprava zasadnutia VZ SZCHPH a otvorenie expozície holubiarskeho športu
v Liptovskom Mikuláši
3. Príprava výstavníckej činnosti
4. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov Prezídia SZ CHPH
5. Aktuálne úlohy a došlá pošta
6. Uznesenia a záver

Priebeh rokovania:
Rokovanie tradične otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik.
Program zasadnutia bol stanovený podľa harmonogramu zasadnutí Prezídia SZ CHPH, nikto
z prítomných nenavrhol program doplniť, tak sa rokovalo podľa programu, ktorý bol uvedený
v pozvánke. Za zapisovateľa z rokovania bol navrhnutý prezidentom SZ CHPH Ing. Pavol
Javorček a za overovateľov zápisnice – Ing. Daniel Krajčík a Vladimír Vernarský. Návrh bol
bez pripomienok jednomyseľne schválený.
Následne bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania Prezídia SZ CHPH zo dňa 3.
09. 2018. Nebol splnený bod 6. z odseku ukladajúcich úloh. Výbor OZ CHPH Trenčín
v prípise zo dňa 20.09.2018 oznámil, že uznesenie nemôže splniť.
1. Kontrola pretekovej, predpretekovej dokumentácie a vyhodnotenie MS 2018
So závermi z kontroly vyžiadanej pretekovej dokumentácie, ktorá bola vykonaná 5.10.2018
(MS za všetky kategórie starých holubov) a 19.10.2018 (MS – mladých holubov) oboznámil
plénum Milan Blahovský a skonštatoval, že zaslaná dokumentácia bola bez závažnejších
nedostatkov. Navrhol Prezídiu SZ CHPH schváliť poradie MS 2018 vo všetkých kategóriách
bezo zmien, t.j. identické so zverejneným poradím na mypigeons.live. Návrh bol schválený.
Prezídium na základe kontroly pretekovej dokumentácie navrhne doplniť na jarnom zasadnutí
VZ SZ CHPH doplnok do Pretekového poriadku SZ CHPH - Vykonávacie predpisy pre
Elektronické konštatovacie systémy (EKS) a práca s nimi bod: 6. V prípade poškodenia alebo

straty čipu môže chovateľ požiadať o priradenie nového čipu holubovi (dodatočné
priraďovanie). Dodatočné priraďovanie môže vykonať osoba oprávnená a registrovaná na túto
činnosť, resp. nasadzovacia komisia pred nasadzovaním holubov alebo v jeho priebehu.
V novom protokole o priradení čipov musí byť urobený zápis o akú zmenu údajov
v ňom išlo. Protokol o dodatočnom priraďovaní musí byť zástupcovi organizátora preteku
odoslaný pred štartom holubov, najčastejšie v samostatnej obálke s pretekovou
dokumentáciou, ktorá sa vkladá do prepravného auta po nasadení holubov na pretek.
Za kontrolnú komisiu vystúpil p. Mlátko. ÚKK vykonala kontrolu protokolov o prevedených
štartoch poštových holubov a výsledky kontroly zaslali predsedovi pretekovej komisie p.
Blahovskému. Ani jeden protokol o vykonanom štarte holubov nezaslala MDKS. Mnohé OZ
CHPH používajú staršiu verziu protokolu o prevedenom štarte, kde nie je uvedené meno
vodiča a sprievodcu.
Členovia ÚKK SZ CHPH tiež vykonali kontrolu zasielania predpretekovej dokumentácie.
Neúplnú predpretekovú dokumentáciu zaslalo OZ CHPH Kysucké Nové Mesto a žiadna
dokumentácia nebola zaslaná MDKS.
Z dôvodu nezaslania protokolov o štarte holubov na sekretariát SZ CHPH ako aj nedodanej
predpretekovej dokumentácie, prezídium ruší výsledky holubov v pretekoch organizovaných
MDKS pre všetky súťaže SZ CHPH (MS, výstavy atď.).
Prezídium napomína organizátorov pretekov za nedostatky zistené pri kontrole protokolov o
štarte poštových holubov (neuvedené mená sprievodcu a vodiča, chýbajúce súradnice štartu,
ŠPZ a pod.) ako aj za používanie neschválených tlačív, ktoré nie sú zverejnené na webovej
stránke SZ CHPH.
Členovia ÚKK sa tiež oboznámili so všetkými doručenými protokolmi z kontrol (bolo ich
71), ktoré boli zaslané a zaevidované na sekretariáte SZ CHPH.
ÚKK taktiež podala návrh na zrušenie pretekov OZ CHPH Rimavská Sobota - preteku Holíč,
konaný dňa 13.5.2018 a preteku Trnava 10.6.2018, nakoľko vodič/sprievodca bol zároveň aj
účastníkom preteku.
Na základe zistených skutočností a porušenia Pretekového poriadku SZ CHPH HLAVA II:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, bod. 9 organizátorom preteku - OZ CHPH Rimavská
Sobota, prezídium ruší oficiálne výsledky preteku Holíč 13.5.2018 a preteku Trnava
10.6.2018. OZ CHPH Rimavská Sobota môže výsledky z týchto pretekov spracovať iba ako
interné výsledky (pre súťaže OZ CHPH).
V závere svojej správy pán Július Mlátko predniesol návrh ÚKK zabezpečiť uzamykanie
deklarácii pretekových plánov v časti zaradenia ZO CHPH a chovateľov do výcvikových
stredísk. Nie je možné, aby v priebehu pretekovej sezóny prechádzali chovatelia z jedného VS
do druhého VS. Zaslaním pretekového plánu so zaradením chovateľov do VS je pre danú
pretekovú sezónu deklarácia uzatvorená a pre organizátora preteku záväzná.
V sezóne 2019 je potrebné zabezpečiť, aby EKS Benzing Live aj na nasadzovacom liste tlačil
miesto štartu preteku.
2. Príprava zasadnutia VZ SZCHPH a otvorenie expozície holubiarskeho športu
v Liptovskom Mikuláši
Na rokovanie VZ SZCHPH – pracovnú časť prezídium predloží na rozhodnutie dva body,
o ktorých sa bude rokovať na Kongrese FCI v Poznani.

A/ Minimálny počet účastníkov preteku, ktoré sú potrebné pre platnosť pretekov pri súťažiach
FCI. Doteraz to bolo 20 účastníkov preteku, nový návrh je 40 účastníkov preteku.
B/ Preteky kategórie superdlhé trate sú teraz počítané od 700 km, je možné, že nový návrh
bude, aby boli nad 800 kilometrov.
Hlasovaním delegáti VZ SZ CPH rozhodnú o tom, ktoré z návrhov naši delegáti na kongrese
podporia. Výsledok hlasovania bude pre delegátov záväzný pri hlasovaní na kongrese FCI
v januári 2019 v Poznani. Návrh Prezídia SZ CHPH je ponechanie 20 chovateľov a dĺžku
pretekov kategórie E – ponechať nad 700 km.
3. Príprava výstavníckej činnosti
Návrhy a informácie predniesol p. Valíček.
Príprava posudzovateľov CV 2019 prebehne na školení posudzovateľov 2. – 3. novembra
2018 v Lietavskej Svinnej.
Nominácia na posudzovanie CV: Chytil Peter, Šimurka Alojz, Dudzik Daniel, Cingel Jozef,
Juházy Ján, Grék Peter, Jakubčák Peter, Druska Milan, Skaličan Ján, Kasan Jozef, Vincze
Géza a Valíček Ľubomír.
Predložil návrh, aby na školenie boli pozvaní zástupcovia srbského zväzu. Návrh bol
schválený.
Sekretariát SZ CHPH zašle pozvánky nominovaným posudzovateľom.
Ďalej apeloval, aby oznamy o zorganizovaní výstavy alebo výberu OZ CHPH boli zverejnené
minimálne štrnásť dní vopred na webovej stránke SZ CHPH aj s uvedením posudzovateľov
výstavy, pričom posudzovať štandardné holuby môžu iba posudzovatelia s platnými skúškami
posudzovateľov. Návrh bol schválený.
Na CV 2019 do Trenčína Zväz pozve zástupcov Českého, Poľského a Maďarského zväzu
chovateľov poštových holubov.
4. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov Prezídia SZ CHPH
Informáciu predniesol Javorček Pavol. Informoval o stave doručených zápisov z vykonaných
kontrol členmi Prezídia SZ CHPH. Informoval aj o tom, kto žiadnu kontrolu z členov prezídia
v roku 2018 nevykonal.
5. Aktuálne úlohy a doručená pošta:
A) Aktuálne úlohy:
a) Predložená smernica CV 2019 v Trenčíne – schvaľuje sa.
b) Zaslanie objednávky na ubytovanie sekretárom SZ CHPH v penzióne Evergreen Trenčín
pre 21 osôb počas konania CV 2019. Schválené.
c) Objednávku pohárových ocenení k CV 2019 zabezpečí p. Dudzik a Javorček. Schválené.
d) Pozvať oceňovaných chovateľov vo všetkých kategóriách MS 2018, Národných pretekov a
Intermajstrovstva na spoločenský večierok pri CV 2019. Odsúhlasené.
e) Návrh odmien členov Prezídia, ÚKK, pracovníka sekretariátu.
f) Medzinárodná kontrola Intermajstrovstva 2018 a verifikácia výsledkov prebehne dňa 9. až
10. novembra 2018 v Brne. Potrebnú dokumentáciu ku kontrole pripraví športová komisia.
Oficiálnymi delegátmi za SZ CHPH na základe pozvánky budú p. Dudzik, Blahovský
a Vernarský. Schválené.
B) Doručená pošta:
a) Žiadosť o zmenu rozhodnutia zaslanú chovateľom p. Jozefom Roháčekom. Prezídium po
prečítaní žiadosť zamietlo. V tejto veci už prezídium rozhodlo na podchádzajúcom rokovaní.

b) Listy zaslané členmi Júliusom Martonom a Milanom Novákom – Na základe neustálych
konfliktov medzi členmi výboru ZO CHPH Dubnica nad Váhom a členmi výboru OZ CHPH
Trenčín, prezident v súčinnosti s ÚKK zvolá štatutárov ZO CHPH Dubnica nad Váhom a OZ
CHPH Trenčín na spoločné stretnutie a rokovanie, na ktorom sa budú hľadať riešenia
problémov.
c) Žiadosť zaslanú Ing. Petrom Grékom na rozdelenie OZ CHPH Kežmarok, pričom
z južných ZO CHPH by sa vytvorilo nové OZ CHPH. Podľa zaslanej žiadosti sú splnené
všetky podmienky podľa §17 Stanov SZ CHPH na vytvorenie novej funkčnej oblasti.
Členovia prezídia sa so žiadosťou podrobne oboznámili, odôvodnenie rozdelenia OZ CHPH
Kežmarok preštudovali a rozhodli sa žiadosť predložiť na schválenie VZ SZ CHPH.
d) Listy zaslané zo základných organizácii Banská Bystrica, Klenovec, Rožňava - mesto, kde
uvedené ZO CHPH žiadajú o uvoľnenie z OZ CHPH Brezno. Podľa Stanov SZ CHPH, § 8,
odsek 4 súhlas na prestup ZO CHPH do iného OZ CHPH dáva výbor OZ CHPH, v ktorom
doteraz členovia pôsobili. Prezídium nemá právo preradiť ZO CHPH z jedného OZ CHPH do
iného OZ CHPH. Odporučme vnútorné problémy vyriešiť na mimoriadnej konferencii OZ
CHPH Brezno za prítomnosti prizvaného člena Prezídia SZ CHPH.
6. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 19. októbra 2018 v Liptovskom Mikuláši
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Program zasadnutia.
Zapisovateľa – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ing. Daniel Krajčík, Phd.,
Vladimír Vernarský.
Poradie chovateľov vo všetkých kategóriách MS 2018.
Smernicu CV 2019.
Nomináciu posudzovateľov na posudzovanie CV 2019.
Pozvanie srbských zástupcov na školenie posudzovateľov.
Oficiálnych delegátov na medzinárodnú verifikáciu výsledkov Intermajstrovstva 2018
v Brne a ich pracovnú cestu na toto podujatie.
Predloženie návrhov prezídia na rokovanie VZ SZ CHPH 20. 10. 2018.
Odmeny členom Prezídia, ÚKK a pracovníkovi sekretariátu.
Predložiť na jarnom zasadnutí VZ SZCHPH doplnok k Pretekovému poriadku –
Vykonávacie predpisy Elektronické konštatovacie systémy (EKS) a práca s nimi.
„V novom protokole o priradení čipov musí byť urobený zápis o akú zmenu
údajov v ňom išlo“.

II. Prezídium SZ CHPH odporúča:

1.

OZ CHPH Brezno vnútorné problémy vyriešiť na mimoriadnej konferencii
s prizvaním člena Prezídia SZ CHPH.

III. Prezídium SZ CHPH zamieta:
1.

Žiadosť zaslanú p. Jozefom Roháčekom.

IV. Prezídium SZ CHPH ruší:
1.
2.

Výsledky MDKS v pretekoch organizovaných v roku 2018 pre všetky súťaže
SZ CHPH a výstavy.
Oficiálne výsledky preteku Holíč 13. 5. 2018 a preteku Trnava 10. 6. 2018.
OZ CHPH Rimavská Sobota.

V. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.

4.

Správy z kontrol pretekovej dokumentácie MS 2018 za staré a mladé holuby
prednesenú p. Blahovským.
Správu prednesenú p. Mlátkom z kontroly protokolov o vykonanom štarte poštových
holubov, predpretekovej dokumentácie a protokolov z vykonaných kontrol.
Informácie prednesené p. Dudzikom zo stavu prípravy zasadnutia VZ SZ CHPH
a z prípravy otvorenia expozície holubiarskeho športu v Liptovskom Mikuláši dňa 20.
10. 2018.
Informáciu prednesenú sekretárom SZ CHPH o kontrolách vykonaných členmi
Prezídia SZ CHPH.

VI. Prezídium SZ CHPH napomína:
1.

Organizátorov pretekov za nedostatky v kompletizácii Protokolov o prevedenom
štarte, ako aj za používanie tlačiva, ktoré nie je oficiálne uvedeným na webovej
stránke SZ.

VII. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Sekretariátu SZ CHPH objednať ubytovanie počas CV 2019 v Trenčíne pre 21 osôb.
Termín: 31. 10. 2018
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

2.

Objednanie pohárov na ocenenie víťazov MS 2018, CV 2019, Národných pretekov
2018 a národného Intermajstrovstva 2018.
Termín: 31. 10. 2018
Zodpovední: RNDr. Daniel Dudzik a sekretár SZ

3.

Pozvať víťazov MS 2018, VCS, NP a Národného Intermajstrovstva (1. – 3. miesto) na
spoločenský večierok organizovaný pri CV 2019. Pozvánky zaslať s návratkou.
Termín: 30. 11. 2018
Zodpovední: RNDr. Daniel Dudzik a sekretár SZ

4.

Pripraviť podklady k verifikácii výsledkov medzinárodného Intermajstrovstva 2018.
Termín: 09. 11. 2018
Zodpovedný: Športová komisia SZ CHPH

5.

Zaslať pozvánky nominovaným posudzovateľom na školenie posudzovateľov CV
2019 .
Termín: 24. 10. 2018
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

6.

Zorganizovať školenie nominovaných posudzovateľov CV 2019.
Termín: 15. 11. 2018
Zodpovedný: Ľubomír Valíček

7.

Štatutári OZ CHPH a regionálnych združení zabezpečia 14 dní pred konaním výstavy
zverejnenie termínu a miesta konania sa výstavy alebo výberu na webovej stránke SZ
CHPH v kolónke výstavy aj s uvedením posudzovateľov výstavy (výberu), pričom
posudzovať štandardné holuby môžu iba posudzovatelia s platnými skúškami
posudzovateľov.
Termín: v texte
Zodpovední: štatutári OZ CHPH a regionálnych združení

8.

Zaslať usporiadateľovi zoznam vystavovaných holubov na CV 2019 za OZ CHPH
v elektronickej podobe na predpísanom tlačive pre CV 2019.
Termín: 24. 12. 2018.
Zodpovední: štatutári OZ CHPH

9.

Pozvať na CV 2019 zástupcov národných zväzov chovateľov poštových holubov
z Poľska, Česka a Maďarska.
Termín: 30. 11. 2018
Zodpovední: RNDr. Daniel Dudzik a sekretár SZ

10.

Štatutárom OZ CHPH Rimavská Sobota zrušiť oficiálne výsledky pretekov Holíč
13. 5. 2018 a Trnava 10. 6. 2018.
Termín: 31. 10. 2018
Zodpovední: štatutári OZ CHPH Rimavská Sobota

11.

Zvolať v súčinnosti s ÚKK zasadnutie štatutárov OZ CHPH Trenčín a ZO CHPH
Dubnica nad Váhom na hľadanie riešení zo vzniknutých problémov.
Termín: 31. 10. 2018
Zodpovedný: Daniel Dudzik

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Ing. Daniel Krajčík, Phd.:

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

Vladimír Vernarský:

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

V Liptovskom Mikuláši, dňa 19. 10. 2018

..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

