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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, 
konaného dňa 15. mája 2017 v Stráňavách 

 
 
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 
prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 
  

Program rokovania: 
                             

1.    Otvorenie, kontrola uznesení  
2.    Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a MDKS  
3.    Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 
4.    Príprava VI. Stredoeurópskej výstavy, propozície výstavy 
5.    Príprava pamätnej siene tradícií SZ CHPH (múzea) v Liptovskom Mikuláši 
6.    Schválenie textu tendra na prenájom MTC Nitra  
7.    Schválenie obežníkov k VCS a NP  
8.    Pokyny k organizácii preteku Inter-Brusel  
9.    Plány kontrolnej činnosti členov prezídia  
10.  Aktuálne úlohy a došlá pošta  
11.  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 Ľubomír Valíček. Následne bola vykonaná kontrola uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia prezídia, ktoré sa konalo dňa 8.4.2017. Úloha číslo 4. z bodu 
V. uznesenia nebola splnená a termín na jej splnenie sa prezídiom rozhodlo predlžiť do 
31.5.2017. 
 
2. Výsledky kontroly podanej evidencie členov, pretekových plánov – sekretár informoval 
o počte OZ CHPH, ZO CHPH a členov SZ CHPH. Podal tiež informáciu o úhradách 
členského, pričom  bude potrebné doriešiť ešte úhrady s OZ CHPH Šurany, kde po 
mimoriadnej konferencii OZ a následnom zaslaní novej evidencie na sekretariát sa zistilo 
zvýšenie členskej základne.  
Predseda pretekovej komisie informoval o vykonanej kontrole pretekových plánov. Vyskytli 
sa menšie problémy s deklaráciami spoločných pretekov a deklaráciami IM  (napr. spojenie 
regiónov Západoslovenský a Považský bez zaradenia OZ Terchová a Tvrdošín, ktoré 
kooperujú s Považským regionom, pretek Blatná 4.6. v OZ Žilina a pod., niektoré OZ 
neuviedli deklaráciu IM prípadne bola chybná v termínoch či počtoch pretekov, MS bolo 



takmer u všetkých správne). Uvedené nedostatky boli prekonzultované so štatutármi OZ 
a postupne odstránené. 
 
3. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny: 
Údaje o EKS (protokoly podľa obežníka č.3/2017) nie sú ešte vyzbierané od všetkých  OZ 
CHPH. Zatiaľ nezaslali OZ CHPH: Senica, Levice, Liptovský Mikuláš. Niektoré OZ CHPH 
zaslali iba čiastočne Trnava, Komárno. Viaceré OZ CHPH zaslali protokoly iba v listovej 
podobe bez elektronického zaslania vo Worde.  
Predseda športovej komisie poukázal na to, že OZ CHPH Sabinov a OZ CHPH Ružomberok 
nenahlásili dobu štartu pretekov (SB) resp. zmenu dňa pretekov (RK) podľa ustanovenia 
Pretekového poriadku SZ CHPH. Po prerokovaní tejto skutočnosti sa rozhodlo o udelení 
napomenutia štatutárom OZ CHPH Sabinov a Ružomberok za porušenie ustanovení 
pretekového poriadku.  
Prezídium schválilo žiadosť OZ CHPH Bytča, Dubeň a Kysucké Nové Mesto  o umožnenie 
dodatočnej  deklarácie pretekov s OZ CHPH, ktoré prepravujú holuby na preteky spoločne 
v jednom aute. To rozhodnutie sa vzťahuje iba na preteky ktoré doteraz neboli uskutočnené. 
 
4. Príprava VI. Stredoeurópskej výstavy, propozície výstavy: 
Predložené boli dva dokumenty: 

 Smernica VI. SEV a CV 2018 – predložený dokument na prerokovanie a doplnenie, 
dokument bol schválený 

 Orientačný rozpočet VI. SEV – dokument predložený na prerokovanie a doplnenie. 
Po diskusii bol schválený rámcový rozpočet. Následne prezídium poverilo prezidenta 
SZ CHPH a predsedu ekonomickej komisie jednať so štatutármi OZ CHPH Nitra 
ohľadom organizovania a financovania SEV a CV 2018. 

 Logo VI. SEV v Nitre 2018 – predložený návrh loga bol jednomyseľne schválený. 
 

5. Príprava pamätnej siene tradícií SZ CHPH (múzea) v Liptovskom Mikuláši 
V písomnej podobe bol na rokovanie predložený návrh tematických okruhov na zriadenie 
expozície pamätnej siene v Liptovskom Mikuláši. Návrh bol spracovaný p. Včelom 
a doplnený o ďalšie okruhy. Prezídium rozhodlo, že za tematickú náplň jednotlivých okruhov 
budú zodpovední konkrétni členovia prezídia a ZO CHPH Vrbica.  Dohodlo sa, že každý člen 
prezídia obsahovú náplň jednotlivých okruhov spracuje do 31. 07. 2017.  
 
6. Schválenie textu tendra na prenájom MTC Nitra 
Predseda ekonomicko-hospodárskej komisie predložil návrh výberového konania na 
prevádzkovateľa MTC Nitra v písomnej podobe. Po krátkej diskusii sa dokument schválil 
a sekretariát zabezpečí jeho zverejnenie na webovej stránke SZ CHPH. 
 
7. Schválenie Obežníkov k VCS a NP 
Schválili sa p. Blahovským odprezentované návrhy propozícii - obežníkov k VCS a NP, ktoré 
boli vyhlásené prezídiom SZ CHPH. Zverejnené budú taktiež na webovej stránke SZ CHPH. 
Ďalej sa diskusia rozšírila na požiadavku organizovania NP bez vyhlásenia prezídia a 
finančného ocenenia zo zväzových prostriedkov, ak sa na štarte stretne minimálne sedem OZ 
CHPH na vzdialenosti nad 700 km. Štatúty takýchto NP si vytvoria regionálne združenia. 
Tento návrh bol po diskusií schválený. 
 
8. Pokyny k organizácii preteku Inter-Brusel 
Prihlásených holubov na tento pretek cca 2400 ks. Schválili sa smernica preteku Inter-Brusel, 
ktorá bude tiež zverejnená na webovej stránke SZ CHPH.  



Koordináciou tohto preteku poveruje prezídium p. Bc. Milana Pazúra.  
Do 15.6.2017 sú povinné OZ CHPH uhradiť poplatok 1 euro za prihláseného holuba a do 
kolónky Informácia pre príjemcu napísať napr.: Brusel – OZ Trnava, prípadne variabilný 
symbol poradové číslo OZ CHPH – 05. 
Tender na výber prepravcu tohto preteku pripraví p. Pazúr a bude zverejnený  na webovej 
stránke SZ CHPH. 
 
9. Plány kontrolnej činnosti členov prezídia 
Bolo schválené, že každý člen prezídia vykoná počas pretekovej sezóny 2017 minimálne dve 
kontroly mimo pôsobnosti vlastného OZ CHPH.  
 
10. Aktuálne úlohy a došlá pošta, rôzne 
 Predsedovia jednotlivých komisií SZ CHPH zašlú do 31.5.2017 zoznam členov 

dočasných komisií, ktoré následne vymenuje prezident SZ CHPH na časovo 
obmedzené obdobie. 

 Prezídium sa zoberalo používaním rodových krúžkov členmi SZ CHP pri krúžkovaní 
holubov a následnou účasťou holubov s týmito krúžkami v pretekoch. Prezídium 
v tejto súvislosti konštatuje známy fakt: „Pretekov poštových holubov a súťaží sa 
môžu zúčastniť iba holuby s rodovými krúžkami vydanými členskými federáciami 
FCI a ktoré sa riadia vydanými predpismi FCI pre tento účel“.  

 Rozhodlo sa o objednaní dopingových setov – zabezpečí sekretariát SZ CHPH. 
 Schválená bola cenová ponúka na výrobu rodových krúžkov, gumičiek, preukazov ku 

krúžkom a kontrolných listov. Ceny nákupu materiálu pre náš zväz sú na úrovni 
predchádzajúceho roku s 10 % znížením ceny na rodové krúžky v roku 2018 
(dodatočná kompenzácia chybnej výroby krúžkov na rok 2017). 

      Prezídium schvaľuje nákup materiálu vo firmách Savic NV a Svidníckej tlačiarne. 
 Benzing live – prezídium sa zaoberalo Žiadosťou p. Konečného Dušana a prišlo 

k záveru, prezídium nemá právo zmeniť pretekový poriadok. 
 Prezídium zobralo na vedomie informáciu predsedu ÚKK p. Ing. Kureka o riešení 

sťažnosti p. Barbiríka Igora v OZ CHPH Nitra. 
 Prezídium prerokovalo žiadosť p. Františka Krála o prešetrenie a zrušenie trestu v OZ 

Kysucké Nové Mesto. Bolo skonštatované, že v evidencii trestov nie je zaevidovaný 
žiadny trest udelený p. Královi a list bude odstúpený výboru OZ CHPH Kysucké 
Nové Mesto. 

 Zaznela informácia z mimoriadnej konferencie OZ CHPH Šurany. Na sekretariát SZ 
CHPH bola zaslaná štatutárom OZ CHPH Šurany nová evidencia členov a zápisnica z 
konferencie. Na základe nejasností v zápise a po dlhotrvajúcich nezhodách budú 
prizvaní na sekretariát SZ CHPH na deň 22.5.2017 - p. Dudák Ondrej st.+ ml., 
predseda ZO CHPH Bánov, predseda ZO CHPH Kolárovo a predseda OZ CHPH 
Šurany na sekretariát SZ CHPH na prerokovanie momentálnych nezhôd. 

 
11. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 15. mája 2017 v Stráňavách 

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

Valíček.   
3. Žiadosť OZ CHPH Bytča o možnosť dodatočnej vzájomnej deklarácie pretekov. 

Dodatočná deklarácia platí iba pre doposiaľ neuskutočnené preteky.  
4.         Smernicu VI. Stredoeurópskej výstavy a Celoštátnej výstavy poštových holubov 2018. 
5.        Rámcový rozpočet pre VI. Stredoeurópsku výstavu a Celoštátnu výstavu poštových 

holubov 2018. 
6. Logo VI. Stredoeurópskej výstavy. 
7. Text vyhlásenia výberového konania na prevádzkovateľa MTC Nitra a jeho 

zverejnenie na webovej stránke SZ CHPH. 
8.         Smernice VCS a NP a preteku Inter-Brusel a ich zverejnenie na webovej stránke SZ 

CHPH. 
9. Organizovanie NP bez vyhlásenia prezídia SZ CHPH a finančného ocenenia zo 

zväzových prostriedkov, ak sa na štarte stretne minimálne sedem OZ CHPH na 
vzdialenosti nad 700 km. Štatúty NP si vytvoria zúčastňujúce sa regionálne združenia. 

10.  Poverenie pre Bc. Milana Pazúra na koordinačné riadenie preteku Inter-Brusel. 
11.  Nákup materiálu pre rok 2018 vo firmách Savic NV a Svidníckej tlačiarni. 
12.       Dodatočne schvaľuje pracovnú cestu Ing. Jaroslavovi Seligovi na mimoriadnu 

konferenciu OZ CHPH Šurany 
13. Odstúpenie listu p. Krála Františka výboru OZ CHPH Kysucké Nové Mesto. 
 
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:  
 
1. Informáciu o stave členskej základne a úhradách členského.  
2. Správu z kontroly pretekových plánov, deklarácii výsledkov a deklarácii 

Intermajstrovstva. 
3. Informáciu z Mimoriadnej konferencie OZ CHPH Šurany. 
4. Riešenie sťažnosti p. Igora Barbiríka z OZ CHPH Nitra. 
 
III. Prezídium SZ CHPH udeľuje:  
 
1. Napomenutie štatutárnym zástupcom OZ CHPH Sabinov a  OZ CHPH Ružomberok 

za porušenie ustanovení Pretekového poriadku SZ CHPH. 
 

V. Prezídium SZ CHPH ukladá:  
 
1. Predsedom jednotlivých komisií pripraviť a zaslať termínovník úloh komisie na rok 

2017. Spracovaný materiál  zaslať  na sekretariát a viceprezidentovi SZ CHPH. 
Termín: 31.5.2017                                      Zodpovední: Predsedovia komisií SZ CHPH 

 
2. Oblastným združeniam, ktoré tak ešte neučinili, zaslať Protokoly o používaní EKS 

a mechanických hodín v nasadzovacích strediskách v sezóne 2017. Protokol je 



potrebné vyplniť v elektronickej podobe vo formáte doc. (nie perom a potom 
odscanovať do formátu pdf.) a tak ho aj zaslať na mailovú adresu sekretariátu SZ 
CHPH: szchph@postoveholuby.sk. Tento protokol nenahrádza oficiálny protokol o 
hodinách požívaný v NS počas pretekovej sezóny.  
Termín: do 31.5.2017                     Zodpovední: predsedovia OZ CHPH  

 
3. Zaslať spracované tematické celky pre expozíciu siene tradícii SZ CHPH 

v Liptovskom Mikuláši. 
Termín: 31.7.2017                                     Zodpovední: členovia prezídia 
 

4. Uhradenie poplatku 1 euro za prihláseného holuba na pretek Inter-Brusel. 
Termín: 15.6.2017                          Zodpovední: Predsedovia prihlásených OZ CHPH 

 
5.         Pripraviť a zverejniť na webovej stránke tender na výber prepravcu preteku Inter- 

Brusel. 
Termín: 22.5.2017                                      Zodpovedný: Milan Pazúr 

 
6. Členom prezídia vykonať počas pretekovej sezóny 2017 aspoň dve kontroly mimo 

vlastného OZ CHPH. 
Termín: v texte                                          Zodpovední: členovia prezídia 

 
7. Zaslať zoznam členov dočasných odborných komisií, ktoré následne vymenuje 

prezident SZ CHPH na časovo obmedzené obdobie. 
Termín: 31.5.2017                                         Zodpovední: predsedovia komisií 

 
8. Zabezpečiť sety na odber dopingových vzoriek. 

Termín: 31.5.2017                                         Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 
 
9. Prizvať predsedu OZ CHPH Šurany, predsedu ZO CHPH Kolárovo, predsedu ZO 

CHPH Bánov a p. Ondreja Dudáka st. + ml. na sekretariát SZ CHPH na prerokovanie 
súčasných problémov. 
Termín: 22.5.2017                                         Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Javorček  
Správnosť zápisu overil:  Ing. Jaroslav Seliga:  .......................................... 
 
    Ľubomír Valíček:        .......................................... 
V Nitre, dňa 15. 05. 2017            
          
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                            .......................................... 
                                                                                            RNDr. Daniel Dudzik 
          prezident SZ CHPH 
 


