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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, 
konaného dňa 3. septembra 2018 v Nitre 

 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 
                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil, 

Ing. Jaroslav Seliga, Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček, Bc. Milan Pazúr, 
Ing. Peter Kristiňak 
za ÚKK SZ CHPH – Stanislav Zelenský 

                       prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
           ospravedlnený: Ing. Daniel Krajčík PhD., 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 
  

Program rokovania: 
                             

1. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov 
2. Príprava na vyhodnotenie MS 2018                                                   

      3. Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie 
4. Príprava otvorenia siene holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši,  
    Zasadnutie VZ SZCHPH  
5. Aktuálne úlohy a došlá pošta 
6. Uznesenia a záver 
 
  

Priebeh rokovania: 
 
Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Po schválení programu, 
navrhol a dal schváliť zapisovateľa z rokovania – Pavol Javorček a overovateľov zápisnice – 
Ing. Seliga Jaroslav a Ľubomír Valíček.  
Následne bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania Prezídia SZ CHPH zo dňa 21. 
05. 2018. Body 8., 9. a 11. z odseku ukladajúcich úloh sú v štádiu rozpracovanom a ostatné 
úlohy sú splnené alebo sú s neskorším termínom plnenia. 
Kontrola plnenia uznesení u Mimoriadneho zasadnutia prezídia z 23.7.2018. Niektoré úlohy 
týkajúce sa zasielania podkladov pre tvorbu expozície múzea nie sú splnené a prezident 
vyzval, aby tieto úlohy boli v krátkom časovom úseku splnené a výstupy odovzdané múzeu na 
spracovanie. Úloha 11. je v štádiu rozpracovanosti pred dokončením. Treba však doriešiť 
komunikáciu s p. Konečným, prípadne firmou u ktorej máme predplatený program 
mypigeons.live. Ostatné úlohy sú splnené alebo s neskorším termínom plnenia. 
 
1. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov 
Pretekovú sezónu starých holubov vyhodnotil Mgr. Milan Blahovský a skonštatoval, že bola 
bez vážnejších problémov, čo sa týka organizácie či prekladania pretekov. Definitívne 
zhodnotenie sa uskutoční po kontrole protokolov o štartoch či pretekovej dokumentácie 
niektorých OZ.  
Väčšie problémy spojené s pretekovou sezónou boli konštatované chovateľskou verejnosťou 
v spojitosti s výpočtami súťaží majstrovstiev Slovenska prípade s chýbajúcimi holubmi v 



športových kategóriách. Reklamované problémy boli odstránené, sčasti boli zapríčinené aj 
chybnými nastaveniami samotných výpočtárov. 
 
2. Príprava na vyhodnotenie MS 2018                                         
Pre vyhodnotenie MS sa tento rok nebudú zasielať tabuľky a poradie bude spracované na 
stránkach mypigeons.live.  
Ku korektným údajom bude  potrebné, aby výpočtári správne nastavili deklarované preteky k 
jednotlivým kategóriám a vyradili výsledky športových pásiem či ZO z prepojenia na použitie 
koeficientov v tejto súťaži. 
 
3. Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie –  
Do 10 dní po definitívnom spracovaní výsledkov Majstrovstiev Slovenska 2018, zverejnených 
na webovej stránke SZ CHPH, zašlú štatutárni zástupcovia OZ CHPH za každú kategóriu 
dokumentáciu prvých 4 chovateľov v poradí na národnej úrovni, ktorá bude následne 
prekontrolovaná Športovou komisiou v súčinnosti s ÚKK SZ CHPH. 
Dokumentácia prvých štyroch chovateľov v poradí na národnej úrovni Majstrovstiev 
Slovenska mladých holubov bude prekontrolovaná komisiou koncom októbra.  
 
4. Príprava otvorenia siene holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši, zasadnutie VZ 
SZCHPH 
 Prerokoval sa scenár otvorenia expozície holubárskeho športu v Múzeu Janka Kráľa. 
Otvorenie expozície bude 20. októbra 2018 – sobota. Priamo v múzeu bude slávnostné 
zasadnutie VZ SZ CHPH za účasti pozvaných zahraničných hostí hosti. Po zasadnutí bude 
slávnostné otvorenie expozície a slávnostný obed. 
Úlohy, ktoré je potrebné do otvorenia splniť: 
Bezpodmienečne splniť  úlohy stanovené v uzneseniach z mimoriadneho zasadnutia prezídia. 
Prelakovať a olištovať podlahu v obidvoch miestnostiach. 
Dať vyrobiť malý holubníček a tri búdniky.  
Dať vyrobiť informačnú tabuľu ku vchodu do expozície. 
V 3. čísle informačného spravodaja vyčleniť desať strán a venovať ich otvoreniu expozície 
a vydať ho k otvoreniu expozície. 
Do 20. septembra 2018 zaslať pozvánky členom VZ a pozvaným hosťom.   
     
5.  Aktuálne úlohy a doručená pošta:  

 
A.) Aktuálne úlohy:  

a.) Pretekové gumy na rok 2019 sa objednajú opäť u poľského výrobcu S.HUL (tento výrobca 
nám dodal tento materiál aj pre rok 2018). Schválené. 
b.) Rodové obrúčky na rok 2019 – výrobca žiada o úhradu 20% ceny dodávky materiálu 
vopred. Schválené. 
c.) Kontrolné listy pre rok 2019 – navýšenie ceny v cenovej ponuke o 0,20 eur za ks oproti 
vlaňajšiemu roku. Schválené. 
d.) FCI zaslala požiadavku o zaslanie nominácii federácii do komisii FCI. Po krátkej rozprave 
sa dohodlo nominovať p. Krajčíka do komisie Veterinárnej, komisie Informačnej a Komisie 
mládež, p. Valíčka do komisie Štandard a p. Blahovského do komisie Športovej. Nominačné 
formuláre zašle na FCI p. Krajčík. Schválené. 
e.) 36. Olympiáda FCI v Poznani – určili sa oficiálni delegáti za SZ CHPH- p. Dudzik, p. 
Krajčík, posudzovateľ p. Valíček a certifikovaný prepravca holubov na olympiádu p. Seliga. 
Predpokladá sa zaslanie kompletnej kolekcie v športových kategóriách, tak aj v kategóriách 
štandard. Spolu to činí 40 reprezentačných holubov. Schválené. 



Ďalej sa navrhlo za zorganizovanie IV. SEV v Trenčíne formou odmeny pre členov Prezídia 
a ÚKK uhradiť pracovnú cestu cca 8 až 10 miestnym prepravným prostriedkom a ubytovanie 
na jednu noc počas olympiády v Poznani. Schválené. 
f.) Opätovne sa preberal návrh zaslaný z FCI pre minimálny počet účastníkov na preteku 
a s tým súvisiace navýšenie počtov holubov pre pretek (40 chovateľov – 500 holubov). 
Prezídium sa po  rozprave nakoniec dohodlo predložiť pôvodný model, t.j. aby sa nemenili 
podmienky (20 chovateľov  - 250 resp. 150 holubov), na jesenné zasadnutie VZ SZCHPH 
a zaradiť tento bod do programu. Konečným rozhodnutím VZ SZCHPH sa budú riadiť 
delegáti SZCHPH pri hlasovaní na kongrese FCI. Schválené. 
 

 
B.) Doručená pošta:  

a.) Bola doručená pošta zo ZO CHPH Dubnica nad Váhom (OZ CHPH Trenčín).  
List č.1. – Nezaplombovaný nasadzovací box. č. 59. a list č.2. – Stanovy SZ CHPH - §6 odsek 
6, §7 odsek 2. K týmto listom odosielateľ priložil dve prílohy. Po rozprave sa prijalo 
uznesenie odstúpiť predmetnú poštu v celom rozsahu ÚKK SZ CHPH. 
 
b.) List zaslaný členom Júliusom Martonom – Na základe sťažnosti a zaslaní materiálov a 
predložení priraďovacej - čípovacej zostavy vykonanej osobou školenou pred nasadzovaním 
holubov na pretek, prezídium rozhodlo, že chovateľ neurobil žiadnu chybu a preto ukladá 
organizátorovi preteku chovateľa doplniť do výsledkovej listiny z preteku Gotha-3, konaného 
dňa 23.7.2018.  
 
d.) List zaslaný p. Jánom Tóthom, Štefanom Tóthom a Jozefom Keresztesim (ZO CHPH 
Moldava nad Bodvou)  – Sťažnosť na Rastislava  Vincentyho – predsedu ZO CHPH Moldava 
nad Bodvou a prílohy Zánik ZO CHPH Moldava nad Bodvou.  
Prezídium berie na vedomie zrušenie ZO CHPH Moldava nad Bodvou a bude postupovať 
rovnako ako v prípade ZO CHPH Bánov. t. j. chovatelia prejdú do najbližších organizácií, 
teda tak ako sa píše v zápisnici o zániku organizácie a v Moldave nad Bodvou nebude ZO 
CHPH ani nasadzovacie stredisko inej ZO CHPH. 
 
7. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 3. septembra 2018 v Nitre 
 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1. Program zasadnutia. 
2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice –  Ing. Jaroslav Seliga, Ľubomír 

Valíček. 
3. Výrobu pretekových gúm u poľského výrobcu S.HUL., výrobu kontrolných listov v 

Tlačiarni Svidníckej. 
4.        Uhradiť 20% ceny rodových krúžkov dodávateľovi vopred. 
5.        Výrobu informačnej tabule ku vchodu do expozície múzea SZ CHPH v Liptovskom 

Mikuláši. 
6. Oficiálnych delegátov na 36. Olympiádu v Poznani – p. Dudzik a Krajčík, 

posudzovateľ – p. Valíček a certifikovaný prepravca p. Seliga. 
7. Pracovnú cestu na 36. Olympiádu v Poznani pre členov Prezídia a ÚKK. 
8.         Prelakovanie a olištovanie podlahy v obidvoch miestnostiach expozície SZ CHPH. 
9.         Výrobu malého holubníčka a troch búdnikov do expozície SZ CHPH.  
 
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:  
 
1. Vyhodnocovaciu správu predsedu Športovej komisie SZ CHPH p. Blahovského 

o priebehu pretekovej sezóny starých holubov a prípravy na vyhodnotenie MS 2018. 
2.      Informáciu prezidenta SZ CHPH o stave prípravy na otvorenie siene holubárskeho 

športu na Slovensku.  
 
III. Prezídium SZ CHPH ukladá:  
 
1.  Sekretariátu SZ CHPH odstúpiť listovú zásielku ZO CHPH Dubnica nad Váhom 

členom ÚKK SZ CHPH.  
Termín: 05. 09. 2018    Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 
2.  Zaslanie nominácii kandidátov SZ CHPH do komisii FCI. 

Termín: 30.09.2018   Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík, PhD 
 

3.  Zaradiť do programu VZ SZCHPH bod programu - návrh zaslaný FCI na minimálny 
počet účastníkov a holubov pri organizovaní pretekov holubov. 
Termín: v texte   Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 

 
4.  Štatutárnym zástupcom OZ CHPH zaslať do 10 dní od zverejnenia konečného poradia 

MS 2018 za staré holuby kompletnú pretekovú dokumentáciu za chovateľov, ktorí sa 
v MS 2018 umiestnili do 4. miesta na národnej úrovni. 
Termín: v texte   Zodpovední: štatutári OZ CHPH 

 
5.  Športovej komisii v súčinnosti s ÚKK vykonať kontrolu pretekových dokumentácii do 

20 dní po zverejnení konečných výsledkov MS 2018 - staré holuby a do 31.10.2018 za 
mladé holuby. 
Termín: v texte   Zodpovedný: športová komisia 

 



6.  Doplniť vyradeného holuba p. Júliusa Martona do výsledkovej listiny z preteku Gotha-
3, konaného dňa 23.7.2018.  
Termín: 20.09.2018   Zodpovední: štatutári OZ CHPH Trenčín 

 
7.         Do 20. septembra 2018 rozposlať pozvánky na slávnostné zasadnutie VZ CHPH pre    
            členov a hostí. 

Termín: v texte    Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Javorček  
 
Správnosť zápisu overil:  Ing. Jaroslav Seliga:  .......................................... 
 
    Ľubomír Valíček:         .......................................... 
 
V Nitre, dňa 03. 09. 2018            
          
                                                                                                                                                                                
                                                                                              .......................................... 
                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 
           prezident SZ CHPH 
 
 


