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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 16. mája 2016 v Huncovciach pri Poprade 
 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 
                   členovia prezídia SZ CHPH – Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík, PhD., 
                        MVDr. Tibor Gornaľ, Ing. Jaroslav Mojzeš, Dušan Kasan, Mgr. Milan  
                        Blahovský, Ľubomír Valíček 
  Za ÚKK SZ CHPH –  Jacenko František 
                        sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania VZ 
  Neospravedlnený: Ľubomír Drgáň  

                         
Program rokovania: 
                             
1/ Otvorenie a voľba zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní  
3/ Výsledky kontroly podanej evidencie členov - Javorček, pretekových plánov – Seliga 
4/ Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2016  
5/ Zameranie kontrolnej činnosti 
6/ Stav prípravy VCS a NP (smernice) - Seliga 
7/ Výklad pretekového poriadku (extrémne teploty) 
8/ Stav prípravy na antidopingové kontroly - Gornaľ   
9/ Naplnenosť a stav MTC 
10/ Aktuálne nezrovnalosti s dokumentmi SZ CHPH. Pozvaní: p. Vavrek, P. Degrová, p. Kmec  
11/ Aktuálne úlohy a pošta 
12/ Uznesenia a záver 
 
 
Priebeh rokovania 
 
Bod 1.:  Riadne zasadnutie Prezídia otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH p. Dudzik. 
Stanovil sa zapisovatelia, pomocného zapisovateľa a overovatelia zápisnice.   
 
K bodu 2: Prebehla priebežná kontrola uznesení zo zasadnutí prezídia 13.2.2016 a 19.3.2016, 
pričom sa konštatovalo, že úlohy z 13.2.2016 - bodu III., číslo 12. a 17. nie sú splnené. Ostatné úlohy 
sú splnené alebo sú v štádiu plnenia. 
 
K bodu 3: / K podanej evidencie členov správu v krátkosti predniesol sekretár SZ CHPH. Porovnal 
sa stav členov SZ CHPH, ktorí sú uvedení v evidenčných listoch za ZO a OZ CHPH s uhradenými 
členským príspevkami na rok 2016. Nezrovnalosti sekretár Zväzu odkonzultoval so štatutármi a boli 
odstránené. OZ CHPH, ktoré zaslali nižšie úhrady ako nahlásili počet členov už zaslali doplatky 
členského na účet Zväzu.  
Prekovalo sa aj individuálne zaplatenie členského poplatku. Predovšetkým členov ZO CHPH Skalica 
(bez príslušnosti k OZ CHPH), skupinové zaplatenie členského poplatku (bývalí členovia OZ CHPH 



Poprad-Tatry a individuálne platby bývalých členov. Prezídium rozhodlo, že takto zaplatené členské 
príspevky sa platcom vrátia. Členský príspevok si môžu zaplatiť prostredníctvom OZ CHPH, ktorých 
sú alebo boli členmi. 
Kontrola pretekových plánov - informácie predniesol predseda pretekovej komisie p. Seliga. 
Predostrel najčastejšie chyby pri vytváraní pretekových plánov a najmä pri samotných deklaráciách 
pretekov a zaradenia do MS (vyšší počet pretekov). V pretekových plánoch chýbali deklarácie VS 
podľa súradníc u OZ Sabinov a Kysucké Nové Mesto, ktoré však sekretár dohľadal v predpretekovej 
dokumentácii týchto OZ. Ďalej sa hovorilo o spôsobe určenia VS podľa súradníc u OZ CHPH 
Prievidza, v zmysle zaslaného podnetu na prešetrenie daného rozdelenia. Po krátkej rozprave sa 
nakoniec konštatovalo, že OZ Prievidza nemá vytvorené VS v zmysle pretekového poriadku. 
 
K bodu 4: / Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2016 predniesol p. Seliga. 
Skonštatoval, že preteková sezóna sa rozbehla štandardne. Pri prvých pretekoch sa vyskytli drobné 
nedostatky. Sú však usporiadatelia pretekov, ktorí už porušili ustanovenia PP SZ CHPH, napríklad 
nezverejňovanie štartu holubov v predpísanom časovom limite. Nenavrhol, aby sa hneď prikročilo 
k použitiu sankcií, ale všetci organizátori pretekov by sa mali vyvarovať hlavne administratívnych 
chýb.  
  
K bodu 5: Zameranie kontrolnej činnosti. Ako v predchádzajúcich rokoch aj v tejto pretekovej 
sezóne členovia prezídia SZ CHPH vykonajú neohlásené kontroly u organizátorov pretekov. Každý 
člen prezídia vykoná minimálne jednu neohlásenú kontrolu v jednom určenom OZ CHPH. Kontroly 
vykonajú členovia prezídia SZ CHPH v týchto OZ CHPH: 
OZ CHPH Topoľčany – Ľubomír Valíček 
OZ CHPH Kežmarok – Mgr. Milan Blahovský 
OZ CJHPH Košice – MVDr. Tibor Gornaľ 
OZ CHPH Zvolen – Ing. Jaroslav Seliga 
OZ CHPH Pezinok – Ing. Daniel Krajčík, Phd. 
OZ CHPH Dlhé Pole – Ing. Jaroslav Mojzeš 
OZ CHPH Čadca – RNDr. Daniel Dudzik 
OZ CHPH Prievidza – Dušan Kasan 
Kontrola môže byť zameraná na ktorúkoľvek oblasť pretekovej činnosti, vrátane kontroly pretekovej 
dokumentácie. Okrem tejto vopred stanovenej kontroly môžu členovia Prezídia SZ CHPH vykonať 
individuálnu kontrolu v ktoromkoľvek OZ CHPH. 
 
K bodu 6: / Stav prípravy VCS a NP (smernice) – Seliga. Pripravené návrhy smerníc VCS a NP sa 
spripomienkovali a dopracovali. Tieto smernice v dopracovanej podobe budú zverejnené na webovej 
stránke SZ CHPH. Zostavovateľ smerníc ich zašle do týždňa na sekretariát SZ CHPH ku 
zverejneniu. 
  
K bodu 7: Výklad pretekového poriadku (extrémne teploty) – na základe uznesenia VZ CHPH bol 
spracovaný metodický postup pri vyhlásení obmedzenia pretekov poštových holubov z dôvodu 
vyhlásenia SHMÚ na nebezpečenstvo extrémne vysokých teplôt na území Slovenska. Postup bude 
nasledovný: Každý člen prezídia bude individuálne sledovať vyhlásenia SHMÚ na nebezpečenstvo 
extrémnych teplôt. Svoje zistenia zašle do piatka rána (8.00 hod.) e-mailom Mgr. Milanovi 
Blahovskému, ten hlásenie členov prezídia spracuje a záver zverejní na webovej stránke Zväzu 
 
 K bodu 8: / Stav prípravy na antidopingové kontroly predniesol Gornaľ. V súčinnosti s členmi 
prezídia a pretekovej komisie sa budú sledovať výkony holubov chovateľov. Apeloval, aby 
konkrétne vytipovaných chovateľov zasielali členovia Prezídia e-mailom predsedovi  veterinárnej 
komisie a po vyhodnotení týchto oznamov sa urobí konkrétny výber chovateľov pre realizáciu 



antidopingových kontrol v roku 2016. Antidopingové sety pre sezónu 2016 sú zabezpečené 
a odovzdané predsedovi veterinárnej komisie. 
 
K bodu 9: Naplnenosť a stav MTC. Prevzatých doposiaľ cca 630 ks. Preberanie holubov pokračuje 
aj dnes na MTC. Predpokladá sa počet dodaných holubov asi 800 ks. Pretrváva stále slabá disciplína 
chovateľov pri zasielaní rodokmeňov a preukazov k holubom.  
Pri tejto téme sa hovorilo o možnostiach konštatovania holubov cez EKS a prenosu dát priamo na 
webovú stránku, čo počíta so zakúpením zariadenia umožňujúceho prenos dát (prípadne celého 
nového  konštatovacieho systému). Ďalej sa musí vyriešiť otázka prepravy. Treba ihneď hľadať 
možných dopravcov a samozrejme treba vyžiadať cenové ponuky na prepravu. Dovoz holubov zo 
Štenberku zabezpečil osobne p. Krajčík. Úhradu za dovoz holubov z Belgicka a Nemecka bola 
prostredníctvom Ing. Krajčíka uhradená p. Matuškovi.  
 
K bodu10: / Aktuálne nezrovnalosti s dokumentmi SZ CHPH. Pozvaní: p. Vavrek, P. Degrová, p. 
Kmec.  
Na rokovanie boli pozvaní p. Miroslav Vavrek ZO CHPH Stropkov (OZ CHPH Michalovce). Aby 
preukázateľne dokladoval svoje vyhlásenia voči MVDr. Gornaľovi na diskusnom fóre SZCHPH. Pán 
Vavrek na rokovanie bez ospravedlnenia neprišiel (Poz. Ospravedlnenie zaslal až po zasadnutí na 
druhý deň). 
Na rokovanie bol pozvaný p. Ján Kmec (na základe vystúpenia na VZ SZ CHPH), predseda OZ 
CHPH Prešov a pani Mária Degrová, členka ZO CHPH Prešov, OZ CHPH Prešov. Cieľom pozvania 
bolo urovnať narušené vzťahy medzi Imrichom Degrom (v súčasnosti nie členom SZ CHPH) 
a predsedom OZ CHPH Prešov (aj výborom OZ CHPH) a v tej súvislosti umožniť p. Degrovej 
nerušene súťažiť s poštovými holubmi z holubníka, ktorý je bezpodielovým vlastníctvom manželov 
Degrových. Po vyjadreniach oboch strán sa skonštatovalo, že niet zásadných prekážok 
k vzájomnému porozumeniu. Podstatne bude, aby obidve strany našli odvahu urobiť krok 
k uzmiereniu. 
Prerokovaný bol aj list tajomníka OZ CHPH Senica, Ing. Lukáša Chytila v ktorom upozornil, že ich 
členovia zo ZO CHPH Skalica súťažia so svojimi holubmi v OZ CHPH Pezinok. Ich holuby sú 
prepravovane na preteky spoločne s holubmi členov OZ CHPH Pezinok. OZ CHPH Pezinok 
zverejňuje aj spoločné pretekové listiny z týchto pretekov. Takýto postup platný Pretekový poriadok 
SZ CHPH nepripúšťa. Členovia ZO CHPH Skalica sú členmi OZ CHPH Senica a preto sa nemôžu 
zúčastňovať pretekov organizovaných OZ CHPH Pezinok. OZ CHPH Pezinok nesmie robiť 
výsledky pretekov v ktorých budú aj členovia ZO CHPH Skalica. Doteraz tak spracované výsledky 
sú neplatne a musia byť okamžite zo stránky OZ CHPH Pezinok odstránené. 
Prerokovalo a schválilo sa udelenie striebornej medaily Antonovi Csurmovi za rozvoj chovu 
poštových holubov na Slovensku.  
 K bodu11: / Aktuálne úlohy. Doručená nám bola pozvánka z Belgického zväzu na Majstrovstvá 
sveta FCI do Nevele, a požiadavka na zaslanie nominácie  posudzovateľa holubov pre Olympiádu v 
Belgicku. Prerokovalo a schválilo sa delegovanie p. Ľubomíra Valíčka za posudzovateľa 
na olympiádu do Bruselu, ktorá sa bude konať v januári 2017 
Žiadosť o vydanie preukazu od PL holuba pánom Benjamínom Lištiakom. Preukaz bol odovzdaný 
prezidentom SZ CHPH p. Dudzikom počas zasadnutie Prezídia SZ CHPH, za prítomnosti členov 
tohto orgánu viceprezidentovi poľského zväzu p. K. Kawalerovi aj so žiadosťou vyjadrenie sa či 
k tomuto preukazu PZHGP vydal duplikát. Zarzad glovny PZHGP doteraz nám na  žiadosť nezaslal 
oficiálnu odpoveď, ani priložený preukaz. Z uvedeného dôvodu nemôže byť vrátený p. Lištiakovi. 
Prerokované bolo doplnenie štartérov zo štartovacieho miesta Ružomberok.  
Bol prerokovaný návrh Daniela Krajčíka na zozbieranie existujúcich historických materiálov o dianí 
v našom Zväze v predchádzajúcich desaťročiach. 
 



K bodu 12: Uznesenia a záver 
Pripravené uznesenia boli jednomyseľne prijaté. Po ich schválení prezident Zväzu rokovanie ukončil. 
 
 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 16. mája 2016 v Huncovciach pri Poprade 

  
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1.    Zapisovateľa Pavla Javorčeka a overovateľov zápisnice - Milana Blahovského a Daniela  
       Krajčíka 
2.    Smernice VCS a NP s úpravami. 
3.    Delegáta SZ CHPH p. Dušana Kasana na konanie finálové preteku na MS v Nevele.  
4.    Pracovnú cestu pre p. Daniela Krajčíka na dovoz holubov zo Štenberku. 
5.    Striebornú medailu za rozvoj chovateľstva PH na Slovensku p. Antonovi Csurmovi pri  
       príležitosti jubilea 90 rokov.  
6.    Metodický postup pri vyhlásení obmedzenia pretekov poštových holubov z dôvodu extrémne  
       vysokých teplôt. 
7.    Pracovnú cestu pre Vladimíra Šišku a Daniela Dudzika na pracovné stretnutie s Mestkým  
       úradom v Liptovskom Mikuláši za účelom prípravy zriadenia siene tradícii chovateľov   
       poštových holubov na Slovensku. 
8.    Pracovnú cestu pre RNDr. Daniela Dudzika a Ing. Daniela Krajčíka na návštevu školských   
       holubníkov. 
9.    Úhradu nákladov na dovoz PH z Belgicka a Nemecka p. Stanislavovi Matuškovi vo výške  
       320 eur. 
10.  Rozpis kontroly pretekovej činnosti v OZ CHPH členmi prezídia SZ CHPH. 

OZ CHPH Topoľčany – Ľubomír Valíček 
OZ CHPH Kežmarok  – Mgr. Milan Blahovský 
OZ CJHPH Košice   – MVDr. Tibor Gornaľ 
OZ CHPH Zvolen  – Ing. Jaroslav Seliga 
OZ CHPH Pezinok  – Ing. Daniel Krajčík, Phd. 
OZ CHPH Dlhé Pole  – Ing. Jaroslav Mojzeš 
OZ CHPH Čadca  – RNDr. Daniel Dudzik 
OZ CHPH Prievidza  – Dušan Kasan 

  11. Rozšírenie tímu štartérov zo štartovacieho miesta Ružomberok o Milana Drusku p. Razgu,  
        obidvaja bytom zo Štiavničky pri Ružomberku.   

 
II. Prezídium SZ CHPH napomína: 
 
1.   Výbor OZ CHPH Pezinok ako organizátora pretekov za porušenie Pretekového poriadku SZ 
CHPH, Hlavy III, bod 15.  
  
III. Prezídium SZ CHPH konštatuje: 
 
1.   OZ CHPH Prievidza nemá vytvorené VS (podľa súradníc) v zmysle pretekového poriadku. 
  
IV. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 
1. Vrátiť individuálne zaplatené členské poplatky, ktoré neboli zaslané prostredníctvom OZ CHPH 
    na účet Zväzu  



            Termín: 1. 06. 2016                                   Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 
 
2. Výboru OZ CHPH Pezinok odstrániť z webovej stránky pretekové výsledky v ktorých bol 
porušený Pretekový poriadok SZ CHPH - Hlava III, bod 15. 
            Termín: 23. 05. 2016                                      Zodpovedný: výbor OZ CHPH Pezinok  
 
 
3.   Na základe cenovej ponuky vybrať prepravcu na nácviky a preteky holubov MTC Nitra v sezóne 
2016. 
            Termín: 30. 06. 2016                                      Zodpovedný:  Prezídium SZ CHPH  
 
4.   Zaslať na FCI nomináciu kandidátov za SZ CHPH do koordinačného výboru FCI a nomináciu na 
posudzovateľa Olympiády, ktorá sa bude konať v Belgicku.. 
            Termín: 30. 06. 2016                                      Zodpovedný:  Prezident SZ CHPH  
 
5. Vykonať minimálne jednu kontrolu pretekovej činnosti u organizátorov pretekov holubov v roku 
2016. 
           Termín: v texte                                      Zodpovední:  členovia prezídia SZ CHPH 
   
 
 
V Nitre, dňa. 16. 05. 2016                                                      
       
                                                                                             Zapísal: Ing. Pavol Javorček 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Daniel Krajčík PhD.:       ............................................................... 
 
                                       Mgr. Milan Blahovský:          ................................................................  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


