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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
 SZ CHPH 

konaného dňa 1. marca 2014 v Nitre 
 
Prítomní:  Prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH  
                        Predseda ÚKK – Sudor Vladimír a členovia ÚKK 
                        Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 

Prizvaný hosť: JUDr. Vačok Peter predseda Disciplinárneho senátu SZ CHPH 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania 
 
Program rokovania: 
   1. Otvorenie, schválenie a doplnenie programu rokovania, potvrdenie  
                                        novo delegovaných členov VZ SZ CHPH. 

2. Schválenie zapisovateľa z rokovania, overovateľov zápisnice,   
    informácia o účasti delegátov na rokovaní VZ SZ CHPH. Voľba  
    návrhovej komisie. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Prerokovanie a schvaľovanie inovovaného pretekového poriadku. 
    Prerokovanie a schvaľovanie vykonávacích predpisov EKS a práce s  
    nimi. 
 5. Prerokovanie a schvaľovanie inovovaného výstavného poriadku. 
 6. Ročná účtovná uzávierka 2013. 
 7. Vyúčtovanie MTS za rok 2013. 
     Obedňajšia prestávka.   
 8. Návrh rozpočtu Zväzu a MTS na rok 2014. 
 9. Rôzne. 

                                  10. Uznesenia a záver. 
 

 
Priebeh rokovania: 
 
K bodu 1:   

Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia 
prezident SZ CHPH - RNDr. Dudzik Daniel. Navrhol doplnenie programu rokovania: 

a/ Po bode 3 zaradiť Návrh na doplnenie Disciplinárneho poriadku SZ CHPH. Návrh  
    prednesie predseda disciplinárneho senátu SZ CHPH JUDr. Peter Vačok. 
b/ Po bode 6 zaradiť správu ÚKK SZ CHPH. Správu prednesie predseda ÚKK p.  
    Vladimír Sudor. 
c/ V rámci bodu Rôzne zaradiť ako samostatný bod – Prerokovanie a schválenie  
   smernice antidopingovej kontroly. Smernicu prednesie predseda veterinárnej        
   komisie MVDr. Tibor Gornaľ. 

Neboli podané iné doplnky programu a návrh a prednesený prezidentom Zväzu bol schválený. 
Pôvodné body sa podľa schválených doplnkov posunuli. 
Prezident informoval plénum, že dopoludňajšiu časť rokovania bude viesť viceprezident 
Zväzu p. Dušan Kasan. 



 
Potvrdení boli noví členovia VZ SZ CHPH: 
      1. Buček Eduard  OZ CHPH Tvrdošín 
   2. Kováč Jozef               OZ CHPH Tvrdošín 
   3. Zubaj Ladislav  OZ CHPH Ružomberok 
   4. Chabada Bernard  OZ CHPH Terchová  
   5. Brnčal Ivan   OZ CHPH Trenčín 

 
Potvrdení boli pre jednorazové zastupovanie členovia VZ SZ CHPH: 

6. Mojzeš Jaroslav  OZ CHPH Sabinov 
7. Gornaľ Tibor  OZ CHPH Bardejov 
8. Psotný Peter  OZ CHPH Trenčín 
9. Čupaj Branislav  OZ CHPH Pezinok 
 

K bodu 2: 
 Prezident Zväzu oznámil prítomných členov, že na zasadnutí je prítomných 43 

členov, traja členovia sa ospravedlnili, takže VZ je uznášania schopné.   
Jednomyseľne boli schválení:      
 -   Zapisovatelia z rokovania a spracovatelia zápisnice: Pavol Javorček a Fiala Tomáš.  
-    Overovatelia zápisnice: Ing. Grék Peter a Záhorský Peter.    
-    Členovia návrhovej komisie: Šiška Vladimír, Ing.  Moravčík Jozef a Kmec Ján. 
 
K bodu 3:   

Kontrola plnenia uznesení: 
Boli prekontrolované uznesenia z ostatného zasadnutia VZ SZ CHPH. Prezident 

konštatoval, že úlohy okrem bodu VI. číslo 4, sú splnené, resp. sú v štádiu plnenia.  
K nesplnenej úlohe sa schválil nový termín splnenia. 
 
K bodu 4:   

Prerokovanie a schválenie inovovaného disciplinárneho poriadku, predneseného 
predsedom Disciplinárneho senátu SZ CHPH – JUDr. Vačokom Petrom.   
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 36 / 7 / 0 – schválené. 
 
K bodu 5, odsek a :  

Prerokovanie a schválenie inovovaného pretekového poriadku, predneseného 
predsedom Pretekovej komisie SZ CHPH – Ing. Seligom Jaroslavom. Schvaľovali sa 
jednotlivé zmeny postupne a samostatne bod po bode. V rámci schvaľovania pretekového 
poriadku sa odsúhlasilo  uložiť Veterinárnej komisii - vypracovať zoznam konkrétnych 
účinných látok považovaných za nepovolený doping a zverejniť zoznam pred začiatkom 
pretekovej sezóny. Nakoniec sa schválil inovovaný pretekový poriadok ako celok.  
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 35 / 8 / 0 – schválené. 
 
K bodu 5, odsek b :  

Prerokovanie a schválenie vykonávacích predpisov EKS a práce s nimi. Návrh 
predniesol predseda komisie pre výpočet, výpočtové programy a EKS – Ľubomírom Drgáň. 
Schvaľovali sa jednotlivé body postupne a samostatne. Nakoniec sa schválili vykonávacie 
predpisy EKS a práca s nimi ako celok.  
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 36 / 7 / 0 – schválené. 



 
K bodu 6: 

Prerokovanie a schválenie inovovaného výstavného poriadku SZ CHPH. Návrh 
predniesol predseda Posudzovateľskej komisie SZ CHPH – Ľubomír Valíček. Schvaľovali sa 
postupne jednotlivé zmeny. Po zapracovaní dvoch doplnkov bol Výstavný poriadok SZ 
CHPH schválený.  
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 39 / 4 / 0 – schválené. 
 
K bodu 7: 
          Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2013 predniesol predseda ekonomickej komisie SZ 
CHPH – Ing. Mojzeš Jaroslav. Ročná účtovná uzávierka tak ako bola prednesená, bola 
schválená. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 38 / 5 / 0 – schválené. 
 
K bodu 8:   

Správu o činnosti ÚKK SZ CHPH od IX. Zjazdu SZ CHPH predniesol jej predseda 
Sudor Vladimír.  
 
K bodu 9: 

Vyúčtovanie MTS za rok 2013 predniesol predseda ekonomickej komisie SZ CHPH – 
Ing. Mojzeš Jaroslav. Vyúčtovanie MTS tak ako bolo prednesené, bolo schválené. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 41 / 2 / 0 – schválené. 
 
K bodu 10: 

Návrh rozpočtu Zväzu a MTS na rok 2014 predniesol predseda ekonomickej komisie 
SZ CHPH – Ing. Mojzeš Jaroslav. Poukázal na to, že návrh rozpočtu je síce vyrovnaný, ale 
značne napätý. Zdroje príjmov Zväzu sú obmedzené a preto sa musia finančne prostriedky 
efektívne využívať a šetriť. Najväčšie možnosti úspor vo financií SZ CHPH vidí v znížení 
nákladov na cestovné tým, že sa viac budú využívať novodobé komunikačné prostriedky 
(mail, skype, konferenčné hovory a iné). Navrhol zníženie počtu zasadnutí VZ z 2x ročne na 
1x ročne (ponechať jesenné zasadnutie), poukázal na účelnosť vynaložených prostriedkov na 
zasadania FCI. Potom nasledovala krátka diskusia k tejto téme.  
Blahovský Milan, žiadal ozrejmiť položku nákladov na činnosť pre mladých chovateľov, 
prečo je položka s nulovým rozpočtom. Odpoveďou mu bolo objasnenie, že finančné 
prostriedky tejto položky boli presunuté do bodu ostatné. Rozpočet bude v tomto smere 
upravený a položka bude uvedená ako samostatná so sumou 600 eur. 
Fekiač Jozef - člen ÚKK– vyslovil otázku, prečo sa organizuje dvojdňové školenie 
výcvikárov v Terchovej - geograficky nevýhodnom mieste, a prečo sa neurobilo školenie 
jednodňové, pre ušetrenie peňazí. Odpovedal Dudzik. 
Vidhold Miroslav – žiadal zvýšiť prostriedky na kontrolnú činnosť. 
Chytil Peter – navrhuje prenájom TS na rok 2015, za finančne výhodných podmienok pre SZ  
CHPH. Taktiež navrhuje zakomponovať odpisy majetku v rozpočte. 
Diskusia prebehla aj k zapracovaniu kúpy vozíka pre potreby TS do rozpočtu 2014 
v predpokladanej cene 5500 Eur, ktorú schválilo jesenné zasadnutie VZ SZ CHPH. 
Prebehlo hlasovanie za predložené návrhy a doplnený návrh rozpočtu SZ CHPH na rok 2014. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 29 / 14 / 0 – schválené.  
 
 
K bodu 11- Rôzne: 



 Prerokovanie a schválenie návrhu predpisov antidopingovej kontroly. 
Návrh predniesol predseda veterinárnej komisie MVDr. Gornaľ Tibor. Po krátkej diskusii 
v pléne prebehlo hlasovanie. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 43 / 0 / 0 – schválené.  
 
Diskusia: 
1./   Intermajstrovstvo – informácie predniesol prezident SZ CHPH – RNDr. Dudzik Daniel. 
Ak sa súťaž podarí zorganizovať, mohli by sa do nej zapojiť chovatelia z Česka, Poľska, 
Maďarska a Slovenska. Čaká sa na odpovede z národných zväzov uvedených štátov.  
2./   Prezident SZ CHPH navrhol, aby bol stanovený finančný limit pre odsúhlasenie 
výdavkov, ktoré môže schváliť prezident SZ CHPH a taktiež Prezídium SZ CHPH. Padlo 
niekoľko návrhov a nakoniec bol schválený posledný návrh a to finančný limit, ktorý môže 
schváliť Prezident SZ CHPH vo výške 500 Eur a prezídium SZ CHPH vo výške 3000 Eur. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 40 / 3 / 0 – schválené. 
3./   Podaný návrh, aby predseda ekonomickej komisie Ing. Mojzeš Jaroslav preveril výšku 
výhodných úrokových  sadzieb termínovaných vkladov v jednotlivých bankách, kde by bolo 
možné vložiť finančné prostriedky Zväzu s maximálnym profitom, čo sa aj vzápätí schválilo.  
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 43 / 0 / 0 – schválené. 
4./   Brnčal Ivan – nastolil otázku tvorby regiónov, pričom apeluje na prezídium, aby sa 
pracovalo na tejto téme. 
5./   Sudor Vladimír – apeluje na to, aby prezídium a preteková komisia vypracovala elaborát 
tvorby regiónov. 
6./   Tisoň Ján – hovoril o zlých skúsenostiach pri preprave poštových holubov v regiónoch. 
7./   Ing. Brzý Jozef – nastolil požiadavku, aby organizátori regionálnych pretekov s počtom 
holubov nad 5000 ks neboli neobmedzovaní vo vyhodnocovaní Majstrovstiev Slovenska,  
počtom holubov pri výpočte koeficientov. 
Po tejto diskusii, ohľadne tvorby regiónov, sa schválila úloha pre prezídium pripraviť návrh 
na tvorbu regiónov. Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 30 / 13 / 0 – schválené. 
8./   Pripravené návrhy zväzových vyznamenaní kolovali medzi členmi VZ a schválil sa 
námet číslo 4, ktorý pripravil pán Coufal.  
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 42 / 1 / 0 – schválené.  
9./   Ing. Brzý Jozef – podal  za OZ CHPH Považská Bystrica návrh na výmenu konkrétneho 
deklarovaného preteku za iný deklarovaný pretek zaradený do MS, v dôsledku zjavne 
nepriaznivého počasia. Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 43 / 0 / 0 – schválené. 
10./  Vidhold Miroslav – vzniesol otázku vykonaných kontrol holubov reprezentujúcich na 
CV 2014 a EV 2014 v Brne. V nasledujúcej diskusii sa k tejto téme vyjadrili páni Sudor, 
Mlátko, Fekiač, Krajčík, Dudzik a Valíček. Bolo konštatované že výsledky holubov, ktoré 
reprezentovali SR na EV 2014 v Brne boli korektné, správne a právoplatné.   
11./ Nástojila sa otázka zakúpenia čítačky čipov. Táto úloha bola daná pánovi Drgáňovi,  
ktorý plénum informoval, že čítačky čipov budú zakúpené do začiatku pretekovej sezóny. 
12./  Plénum VZ sa zaoberalo účasťou holubov členov SZ CHPH na MS 2014 a MS mladých 
chovateľov vo Váci (Maďarsko). Prijal sa záver, že chovatelia sa o účasť  môžu uchádzať do 
30. marca 2014 podaním prihlášky na sekretariáte SZ CHPH. Za účasť holubov na MS sa 
nebude vyberať poplatok a definitívny výber urobí prezídium SZ CHPH. Prevoz holubov do 
TS vo Váci sa bude financovať  z prostriedkov Zväzu.  
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti – 38 / 5 / 0 
 
 
 
 



K bodu 12:  
Prijatie uznesenia a záver 

Návrh uznesení z rokovania VZ SZ CHPH predložila návrhová komisia. 
Hlasovanie: za / zdržal sa / proti     43 / 0 / 0 – schválené. 
 

Prezident SZ CHPH poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK a členom 
Prezídia za účasť na zasadnutí VZ. Zároveň vyzval všetkých účastníkov rokovania, aby sa 
snažili o toleranciu, dobré chovateľské vzťahy a všetkým zaželal úspešnú ničím nenarušenú 
pretekovú sezónu. 
 
 
V Nitre, dňa 1. marca 2014                                           Zapísal: Javorček Pavol 
                                                                                                     Fiala Tomáš               
 
Správnosť zápisu overili: 
                                          Ing. Grék Peter                   ........................................... 
 
                                          Záhorský Peter                   ........................................... 
 
 
                                                                                 ............................................ 
                                                                                      RNDr. Dudzik Daniel         
                                                                                        Prezident SZ CHPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHP H, 

konaného dňa 1. marca 2014 

I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje: 

1. Program rokovania s doplnkami. 
2. Zapisovateľov z rokovania:  Ing. Javorček Pavol a Fiala Tomáš. 
3. Overovateľov zápisnice:  Ing. Grék Peter a Záhorský Peter.  
4. Návrhovú komisiu v zložení: Šiška Vladimír, Ing. Moravčík Jozef a Kmec Ján.  
5.    Novelizáciu pretekového poriadku. 
6.    Vykonávacie predpisy pre EKS a prácu s nimi. 
7.    Novelizáciu výstavného poriadku. 
8.    Novelizáciu disciplinárneho poriadku.  
9.    Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2013. 
10.  Uzávierku hospodárenia Medzinárodnej testovacej stanice za rok 2013. 
11.  Rozpočet SZ CHPH a Medzinárodnej testovacej stanice na rok 2014.  
12.  Predpis antidopingovej kontroly poštových holubov v podmienkach SZ CHPH.  
13.  Limit na použitie finančných prostriedkov: 
 a./ Prezident SZ CHPH ..... 500 Eur  

b./ Prezídium SZ CHPH ... 3000 Eur 
14.  Grafický návrh medaily Zväzových vyznamenaní pre aktívnych členov SZ CHPH.  
15.  Usporiadateľ preteku v dôsledku nepriaznivého počasia môže pretek deklarovaný    
       v Majstrovstve Slovenska vymeniť. ( Jeden za druhý, pretek za pretek.). 
        
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie: 

1.     Správu o činnosti ÚKK SZ CHPH od IX. Zjazdu SZ CHPH prednesenú jej predseda.  
                                                        
III. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje: 

 1.   V zmysle §12 Stanov  SZ CHPH potvrdzuje novo - delegovaných členov VZ SZ CHPH 
a členov poverených na jedno zasadnutie: 
        
1. Buček Eduard  OZ CHPH Tvrdošín 
2. Kováč Jozef               OZ CHPH Tvrdošín 
3. Zubaj Ladislav  OZ CHPH Ružomberok 
4. Chabada Bernard  OZ CHPH Terchová  
5. Brnčal Ivan   OZ CHPH Trenčín 
6. Mojzeš Jaroslav  OZ CHPH Sabinov – jednorazové zastupovanie 
7. Gornaľ Tibor  OZ CHPH Bardejov – jednorazové zastupovanie 
8. Psotný Peter  OZ CHPH Trenčín – jednorazové zastupovanie 
9. Čupaj Branislav  OZ CHPH Pezinok – jednorazové zastupovanie 
 
IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá: 

1.  Predsedovi veterinárnej komisie SZ CHPH, MVDr. Gornaľovi Tiborovi, zabezpečiť a 
 vydať zoznam zakázaných dopingových látok. 
            Termín: 20. 04 2014                                Zodpovedný: v texte 



2.  Predsedovi ekonomickej komisie Ing. Mojzešovi Jaroslavovi preveriť výšku úrokových  
sadzieb v jednotlivých bankách, kde by bolo možné vložiť finančné prostriedky Zväzu.
 Termín: 20. 04. 2014         Zodpovedný:  v texte 

3.   Prezídiu SZ CHPH pripraviť návrh na vytvorenie regiónov.  
Termín: 30. 10. 2014        Zodpovedný: v texte  

 
4.  Pripraviť vzory priraďovacích, nasadzovacích a doletových kontrolných listov všetkých 
EKS systémov používaných členmi SZ CHPH. 

Termín: 8. 03. 2014  Zodpovedný: Ľubomír Drgáň a komisia výpočet, 
výpočtové programy a EKS 

 
5. Pripraviť návrh zmluvy o novom výpočtovom programe s Ing. Konečným Dušanom. 

Termín: 8. 03. 2014  Zodpovedný: Ľubomír Drgáň  
 
 
V Nitre, dňa 1. marca. 2014                                              Zapísal: Javorček Pavol  
                  Fiala Tomáš 
 

Správnosť zápisu overili: 

Ing. Grék Peter                   ....................................................... 

                          Záhorský Peter                   ....................................................... 

 

 

                                                                                 ............................................ 
                                                                                      RNDr. Dudzik Daniel         
                                                                                        Prezident SZ CHPH 
 


