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Z Á P I S N I C A  

ZO  ZASADNUTIA  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  SZ  CHPH 
konaného dňa 19. marca 2016 

 
Prítomní: Prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 

Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH  
                        Člen ÚKK – Stanislav Zelenský 
                        Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania 
 
Program rokovania: 

  1. Otvorenie – Dudzik 
      -  potvrdenie novo delegovaných členov VZ SZ CHPH  
  2. Schválenie zapisovateľa z rokovania, overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení z 21. novembra 2015 
  4. Informácia z rokovania z Orzesza a Európskej výstavy v Bukurešti  
  5. Ročná účtovná uzávierka, vyúčtovanie činnosti MTC 2015  
  6. Návrh rozpočtu SZ CHPH na rok 2016  
  7. Návrh na zvolanie X. zjazdu SZ CHPH  
  8. Správa o činnosti ÚDS SZ CHPH                                
  9. Prerokovanie návrhu Volebného poriadku SZ CHPH  
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Prijatie uznesení k prerokovanej problematike 
13. Slávnostný obed spojený s prijatím a ocenením chovateľov, ktorých holuby 
      reprezentovali na 5. Európskej výstave v Bukurešti 
14. Záver rokovania 
 

 
Priebeh rokovania: 
 
K bodu 1:   
Zasadnutie otvoril a privítal prítomných prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik.  Všetci 
prítomní si minutou ticha uctili pamiatku chovateľov ktorí tragicky zahynuli počas Katovickej 
výstavy pred desiatimi rokmi a členov nášho Zväzu, ktorí naše rady navždy opustili 
v uplynulom kalendárnom roku. 
Plénum oboznámil s programom zasadnutia s tým, že z dôvodu pracovných povinností JUDr. 
Petra Vačoka bod programu č. 8 bude zaradený pred bod programu č. 5. Vyzval delegátov, či 
chcú doplniť program rokovania uvedený v pozvánke. Z pléna nebol podaný žiadny návrh na 
doplnenie programu rokovania. Následne dal hlasovať o programe rokovania. Program 
rokovania uvedený v pozvánke bol jednomyseľne schválený. 
 
 Podľa § 12, odsek 1 Stanov SZ CHPH plénum VZ potvrdilo členov VZ SZ CHPH:  

za OZ CHPH Michalovce: Ing. Peter Kristiňak   
za OZ CHPH Trnava: Bc. Milan Pazúr  
za OZ CHPH Trenčín: Kováč Ladislav  
 



Podľa § 12, odsek 1 Stanov SZ CHPH plénum VZ potvrdilo na jedno zasadnutie: 
za OZ CHPH Bardejov: MVDr. Tibor Gornaľ – štatutár 
za OZ CHPH Bardejov: Jozef Jakubčák – štatutár 
za OZ CHPH Považská Bystrica: František Briestenský  - štatutár 
za OZ CHPH Pezinok: Tibor Szutyányi – písomne poverený 
za OZ CHPH Liptovský Mikuláš: Radislav Harhovský  - štatutár 
za OZ CHPH Žilina: Ľubomír Valíček - štatutár 
 

K bodu 2:    
Prezident predniesol návrh na zapisovateľov z rokovania – Ing. Pavol Javorček.  
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jakuba Poništiaka a MVDr. Tibora Gornaľa. Iné návrhy 
neboli podané a navrhnutí boli jednomyseľne schválení. 
Po hlasovaní navrhol do návrhovej komisie členov VZ: Mgr. Milana Blahovského, p. 
Ladislava Kováča a Ing. Petra Chytila. Ďalšie návrhy neboli podané a navrhnutí boli 
jednomyseľne schválení.  
Návrhová komisia skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 41 delegátov s hlasom 
rozhodujúcim, 2 delegáti sú ospravedlnení a 1 delegát je neprítomný, takže je VZ uznášania 
schopné.  
Okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zasadnutia zúčastnili s hlasom poradným: jeden 
člen ÚKK, traja členovia Prezídia, predseda ÚDS  a sekretár zväzu.  
 
K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení z VZ SZCHPH - 21. novembra 2015. 
Prekontrolovali sa jednotlivé body uznesenia. Termínované úlohy, ktorých termíny plnenia už 
uplynuli sú splnené, okrem úlohy týkajúcej sa zakúpenia čítačky čipov. Podľa dostupných 
informácii nie je na trhu univerzálna čítačka čipov. Úlohy, ktorých termín splnenia ešte 
neuplynul sú v štádiu plnenia.  
 
K bodu 4: Informácie z rokovania v Orzeszi a 5. Európskej výstave  v Bukurešti predniesol 
 p. Dudzik.  
Stretnutie v Orzesi – prezident informoval, že v Orzeszi sa stretli predstavitelia Národných 
zväzov chovateľov  poštových holubov Poľska, Česka a Slovenska. Vykonala sa verifikácia 
výsledkov súťaže Intermajstrovstva a prerokovali sa ďalšie ciele v rozbehnutej  spolupráci 
v Stredoeurópskom regióne. Dohodlo sa, že pokračovať bude súťaž Intermajstrovstvo 
a vyvinie sa snaha, aby sa do súťaže zapojili aj členovia Maďarského zväzu chovateľov 
poštových holubov. Informoval tiež o tom, že najbližšie stretnutie národných zväzov 
chovateľov poštových holubov Stredoeurópskeho regiónu sa bude konať v októbri 2016,  
v Nitre. Dohodol sa predbežný program rokovania – verifikácia výsledkov IM, Príprava 
spoločného diaľkového preteku na rok 2017(Oostende), príprava Stredoeurópskej výstavy 
a vyhodnotenie súťaže IM 2016. 
Stredoeurópska (Európska) výstava v Bukurešti: o účasti našej delegácie, posudzovateľov 
a reprezentačnej kolekcii holubov podal informáciu prezident Zväzu. Povedal, že výstava bola 
organizovaná v pomerne vzdialenom mieste od Stredoeurópskeho regiónu a preto sa jej 
okrem domácich chovateľov a zahraničných delegátov zúčastnilo minimum zahraničných 
chovateľov. Výstava bola pripravená na dobrej úrovni, ale jej priority boli hodne vzdialené od 
štandardu na ktorí sme zvyknutí. Naše holuby, zvlášť štandardné dosiahli mimoriadne dobré 
výsledky. Poďakoval majiteľom holubov za dobrú prípravu holubov a vzornú reprezentáciu. 
Funkcionárom za zvládnutie administratívnych záležitosti potrebných pre zabezpečenie účasti 
holubov na výstave. Podal informáciu, že na kongrese Stredoeurópskeho regiónu sa 
jednomyseľne rozhodlo, že 6. Európsku výstavu bude organizovať Slovenský zväz 
chovateľov poštových holubov. V tejto súvislosti informoval, že bola vytvorená pracovná 



skupina funkcionárov Zväzu, ktorá začala pracovať na príprave 6. Európskej výstavy, ktorá sa 
bude konať v roku 2018 na Slovensku. 
 
K bodu 5: Ročná účtovná uzávierka 2015 a vyúčtovanie MTC 2015. 
Podrobnú správu o hospodárení Zväzu za rok 2015 predniesol predseda ekonomickej komisie 
p. Jaroslav Mojzeš. Správu o hospodárení zväzu ako aj hospodárení MTC dostali členovia VZ 
v prílohe pozvánky na rokovanie VZ. Poukázal na rozdiely oproti navrhovanému rozpočtu, 
kde sa jednalo o kladne čísla oproti predpokladanému rozpočtu na rok 2015. Zároveň 
odpovedal aj na doplňujúce otázky ohľadne jednotlivých položiek.   
Správa o hospodárení bola následne samostatným hlasovaním jednomyseľne  
odsúhlasená Valným zhromaždením Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. 
 
K bodu 6:  Návrh rozpočtu SZ CHPH na rok 2016 a návrh rozpočtu MTS 2016. 
Predseda ekonomickej komisie p. Ing. Mojzeš predložil návrh  rozpočtu Zväzu na rok 2016. 
Návrh rozpočtu Zväzu ako aj návrh rozpočtu MTC na rok 2016 bol členom VZ zaslaný 
spoločne s pozvánkou. Prítomným objasnil jednotlivé položky, ako aj možné riešenia na 
navýšenie príjmových položiek. V rozprave na tému rozpočtu odzneli viaceré pripomienky, 
ktoré smerovali predovšetkým na objem prostriedkov uložených na účtoch Zväzu. Viacerí 
členovia poukázali na to, že je tieto prostriedky potrebné využiť v prospech chovateľov. 
Nakoniec sa rozhodlo, že z týchto rezervných prostriedkoch sa ocenia Národné preteky 
organizované v roku 2016. Z rezervných prostriedkov uložených na účte sa mimo 
schváleného rozpočtu na rok 2016 sa ocenia z každého NP konaného v roku  2016 prví traja 
chovatelia podľa Celoslovenskej výsledkovej listiny.  Prvé miesto 500,- Eur, druhé miesto 
300,- Eur, tretie miesto 200,- Eur.  
Samostatným hlasovaním bol rozpočet SZ CHPH na rok 2016, rozpočet MTC a ocenenie NP 
organizovaných v roku 2016 schválené. 
 
K bodu 7:  Návrh na zvolanie X. zjazdu SZ CHPH. 
Prezident zväzu prečítal návrh na zvolanie X. zjazdu SZ CHPH a termín jeho konania – 25. 
marec 2017, miesto konania Nitra.  
K návrhu neboli vznesené pripomienky. 
Následne bolo ihneď samostatným hlasovaním prijaté jednomyseľne rozhodnutie VZ SZ 
CHPH o zvolaní X. Zjazdu SZ CHPH na 25. marca 2017. Miestom konania zjazdu bude 
Nitra. 
 
K bodu 8: Správa o činnosti ÚDS SZ CHPH                                
Predseda ÚDS SZ CHPH JUDr. Peter Vačok informoval prítomných o konaní dvoch 
zasadnutí komisie s tým, že osobitne informoval o rozhodnutí o odpustení zvyšku trestu  p. 
Miroslavovi Petránimu, ktorému v tomto roku uplynul desať ročný trest s tým, že sa 
prihliadlo na jeho argumenty v žiadosti o odpustenie zvyšku trestu a aj na okolnosť, že 
v minulosti zastával viaceré funkcie vo Zväze. Predseda ÚDS SZ CHPH zároveň informoval, 
že v budúcnosti budú plánuje komisia zasadať minimálne dvakrát ročne. Súčasne informoval 
o zistených nedostatkoch a požiadal prítomných funkcionárov oblastných združení, aby 
informovali funkcionárov, vrátane funkcionárov ZO, že z každého konania musí byť 
vyhotovené rozhodnutie, ktoré musí obsahovať: označenie orgánu, o ktorého rozhodnutie ide, 
mená a priezviská osôb, ktoré sa na rozhodnutí zúčastnili, dátum a miesto rozhodnutia, výrok 



rozhodnutia s uvedením ustanovení platných poriadkov zväzu, ktoré boli použité, a ak ide o 
rozhodnutie vo veci samej, aj skutok a jeho právnu kvalifikáciu, odôvodnenie a poučenie o 
opravnom prostriedku. Zdôraznil význam tohto konania aj z pohľadu, že je možné na 
všeobecných súdoch preskúmať závery rozhodnutí. Poukázal, že aplikačná prax súdov 
vyžaduje v prvom rade dodržanie procesných postupov.    
 
K bodu 9: Prerokovanie návrhu Volebného poriadku SZ CHPH 
Návrh prečítal p. Kasan. K niektorým bodom boli vznesené pripomienky, prípadne sa urobili 
úpravy textu. Niektoré časti boli vypustené z textu úplne – v článku I. bod 9. a celý článok III. 
Napokon bol Volebný poriadok po úpravách schválený. 
 
K bodu 10: Rôzne: 
 
Prezident Zväzu prečítal žiadosť MDKS o udelenie výnimky z Pretekového poriadku SZ 
CHPH na základe ktorej by im mohli byť uznané preteky na ktorých by boli holuby 
štartované bez prítomnosti štartéra. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že preteky organizujú 
spoločne s Maďarským maratón klubom a podľa ustanovení ich pretekového poriadku nie 
potrebné aby sa štartu zúčastňoval štartér. Zo štartu holubov sa vytvorí videozáznam. 
Prezident vyzval prítomných, aby sa k žiadosti vyjadrili. K žiadosti sa nikto nevyjadril, dal 
preto o nej hlasovať. Žiadosť MDKS o udelenie výnimky z Pretekového poriadku SZ CHPH 
bola zamietnutá. 
 
P. Krajčík podal informáciu o rizikách pri používaní cudzokrajných krúžkoch bez loga FCI. 
Informoval, že na oficiálnych súťažiach FCI sa budú  môcť zúčastniť jedine holuby 
s rodovými krúžkami, ktoré zodpovedajú požiadavkám FCI. 
 
Viacerými delegátmi bola otvorená tematika Národných pretekov. Názory sa zjednotili 
v tom, že miesta štartu by sa mali stabilizovať na niekoľko rokov a mali by sa nájsť také 
miesta štartu, ktoré by vyhovovali väčšine oblastných združení. Začalo sa diskutovať aj 
o možných miestach štartu, názory sa značne odlišovali. Na pokračovanie v tejto diskusií 
nebol čas a zrejme ťažko by sa momentálne našla zhoda, preto prezident navrhol, aby VZ 
ustanovilo komisiu, ktorá by vypracovala návrh na organizovanie troch NP od roku 2017. 
Návrh by mal byť do predložený do 20. augusta prezídiu SZ CHPH, ktoré je podľa stanov 
oprávnene schvaľovať NP. Vyjadril sa v tom v zmysle, že ak sa členovia komisie zhodnú na 
návrhu, nie je dôvod, aby prezídium návrh neschválilo. Návrh bol prijatý a  VZ schválilo 
predsedu a šesť členov komisie na výber NP. 
K organizácii Národných pretekov v roku 2016 sa vyjadril prezident Zväzu v tom zmysle, 
že ich prezídium schválilo na základe požiadavky predsedov regiónov. Upozornil na to, že po 
ich schválení za Národné preteky dostali tieto preteky iný staus, už to nie sú regionálne 
preteky. Už ich neorganizujú regióny ale Zväz, ktorý musí pre ich organizačné zabezpečenie 
vydať smernice, to v praxi však neznamená, že by zväz nemohol istými úlohami pri 
organizovaní týchto pretekov poveriť regionálne združenia. Zdôraznil tiež, že na 
ktoromkoľvek NP preteku sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen Zväzu, bez ohľadu na 
príslušnosť k OZ, alebo regiónu. Musí si však zabezpečiť dopravu holubov na štart preteku 
a bezpodmienečne dodržať platné ustanovenia pretekového poriadku. 
 
 
 
 



K bodu 11: Diskusia: 
* Peter Kristiňak – položil otázky: Ako sa bude riešiť situácia, keď jedno OZ bude mať 
predpoveď počasia nad 35 °C a iné nie? Ako chceme po sezóne kontrolovať dodržiavania 
pretekania pri teplách nad 35 °C a ako bude potrestaný organizátor preteku, ak nedodrží tento 
doplnok Pretekového poriadku? Pripojil sa Miroslav Vidhold, že Prezídium by malo 
vypracovať stanovisko o organizovaní pretekov pri teplotách  nad 35 °C, a informovať cez 
webovú stránku, či sa budú preteky letieť alebo skracovať.  
Odpovedal p. Dudzik. Navrhol, aby Preteková komisia vypracovala a predložila na májové 
rokovanie prezídia SZ CHPH návrh metodického postupu pri obmedzení pretekov holubov po 
vyhlásení extrémne vysokých teplôt ŠMÚ. 

 
* Eduard Buček – ako bola prevedená kontrola deklarácii Majstrovstva Slovenska, keď ich 
OZ CHPH pre nedodržanie ustanovení o počte deklarovaných pretekov do MS vyradili z MS? 
Odpovedal p. Dudzik, že kontrola pretekových plánov je zameraná na súlad spoločných 
deklarácií pretekov. Kto s kým má deklarovaný pretek, či ich majú deklarované obidvaja 
organizátori pretekov.  Zaradenie jednotlivých pretekov do MS je výsostnou záležitosťou 
organizátorov. Pri kontrole vyhodnocovacích tabuliek chovateľov sa kontroluje, či sú nimi 
započítané preteky zaradené v pretekových plánoch ako preteky MS a či organizátor pretekov 
deklaroval predpísaný počet pretekov do MS.   

 
* Mária Beláková – chcela vedieť čí sú povinný štartovací komisári kontrolovať 
zaplombovanie prepravných prostriedkov pred štartom?  
Odpovedal p. Dudzik, že štartérom neprináleží kontrolovať či sú boxy zaplombované. 
Kontrolu dodržiavania Pretekového poriadku SZ CHPH pri pretekoch  a teda aj plombovania 
prepravných boxov a prepravných kabín vykonávajú kontrolné orgány SZ CHPH. V prípade 
zistenia, že organizátor nedodržal ustanovenia pretekového poriadku pretek nemôže byť 
organizátorovi uznaný.  

 
* Vladimír Šiška – chcel vedieť prečo ÚKK nedalo stanovisko k ročnej uzávierke 2016?   
Odpovedal p. Zelenský – uviedol, že pokladničné doklady boli ÚKK skontrolované za celý 
rok 2015 a  nenašli nezrovnalosti. 

 
* Ing. Grék Peter – chcel vedieť po vystúpení predsedu ÚDS, ako má vlastne správne 
vyzerať disciplinárne konanie a čo má správne obsahovať zápis? Kto vytvorí vzor a zverejní 
na webovej stránke?  
Odpovedal Dudzik, že orgán ktorý vedie disciplinárne konanie musí predovšetkým dodržať 
ustanovenia Disciplinárneho poriadku SZ CHP. Je potrebné predovšetkým dodržať termíny 
a správne formulácie výrokových foriem. Pre disciplinárne konanie sa nedá vytvoriť 
univerzálne používaný vzor, ale ako pomôcku možno použiť veľmi fundované vystúpenie Dr. 
Vačoka na tomto zasadnutí.  
   
K bodu 12: Prijatie uznesení k prerokovanej problematike. 
Po krátkej konzultácii s členmi návrhovej komisie prezident Zväzu prečítal návrh uznesení. 
Navrhnuté uznesenia boli bez pripomienok jednomyseľne schválené. 
 
K bodu 13: Slávnostný obed spojený s prijatím a ocenením chovateľov, ktorých holuby 
reprezentovali SZ CHPH na 5. Európskej výstave v Bukurešti. V tejto časti boli odovzdané 
ocenenia a účastnícke diplomy členom Zväzu, ktorých holuby nás reprezentovali na tomto 
podujatí. 



 
K bodu 14: Záver. 
Prezident SZ CHPH poďakoval členom VZ SZ CHPH, členovi ÚKK, členom Prezídia, 
predsedovi ÚDS za účasť na rokovaní VZ. 
 

 

 

 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ 
CHPH 

KONANÉHO 19. APRÍLA 2016 V NITRE 
 
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje: 
1. Program rokovania Valného zhromaždenia SZ CHPH bez doplnkov. 
2. Zapisovateľa z rokovania – Ing. Pavol Javorček. 
3. Overovateľov zápisnice – Jakub Poništiak, MVDr. Tibor Gornaľ. 
4. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil, Ladislav Kováč. 
5. Správu o hospodárení Zväzu a ročnú účtovnú uzávierku za rok 2015. 
6. Uzávierku hospodárenia Medzinárodného testovacieho centra za rok 2015. 
7. Rozpočet SZ CHPH na rok 2016. 
8. Rozpočet MTC na rok 2016. 
9. Volebný poriadok SZ CHPH so zmenami a doplnkami.  
 
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH neschvaľuje: 
1. Udelenie výnimky z Pretekového poriadku pre MDKS, odštartovať preteky holubov bez 
štartéra a riadne vyhotoveného a podpísaného protokolu o štarte holubov.  
 
III. Valné zhromaždenie SZ CHPH podľa § 11, odseku 1, Stanov SZ CHPH zvoláva: 
X. zjazd SZ CHPH, ktorý sa bude konať dňa 25. marca  2017 v Nitre. 
 
IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje zmenu členov vo VZ: 
 
A.  V zmysle § 12 Stanov SZ CHPH potvrdzuje novo – delegovaných členov VZ SZ CHPH: 
1. Ing. Peter Kristiňák  OZ CHPH Michalovce 
2. Bc. Milan Pazúr   OZ CHPH Trnava 
3. Ladislav Kováč   OZ CHPH Trenčín 
 
B. Jednorázovo zastupujúcich členov VZ SZ CHPH s hlasom rozhodujúcim: 
1. MVDr. Tibor Gornaľ  OZ CHPH Bardejov 
2. Jozef Jakubčák   OZ CHPH Bardejov 
3. František Briestenský  OZ CHPH Považská Bystrica 
4. Tibor Szutyányi   OZ CHPH Pezinok 



5. Radislav Harhovský  OZ CHPH Liptovský Mikuláš 
6. Valíček Ľubomír   OZ CHPH Žilina 
 
V. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie: 
1. Správu o plnení uznesení prijatých  na ostatnom zasadaní VZ SZ CHPH, ktorú predniesol 
prezident RNDr. Daniel Dudzik. 
 
V. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá: 
1. Z rezervných prostriedkov Zväzu oceniť z každého NP konaného v roku  2016 prvých 
troch chovateľov podľa Celoslovenskej výsledkovej listiny.  Prvé miesto 500,- Eur, druhé 
miesto 300,- Eur, tretie miesto 200,- Eur.  
Termín: január 2017      Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 
 
 
 
2. Komisii menovanej VZ SZ CHPH, v zložení Ing. Miroslav Vidhold - predseda, Ing. Peter 
Chytil, Peter Záhorský, Viktor Holúbek, Ľubomír Valíček, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter 
Kristiňák vypracovať a predložiť prezídiu SZ CHPH návrh na konanie troch NP pre celé 
Slovensko, ktoré by sa konali v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch. 
Termín: 20. 08. 2016      Zodpovedný: Ing. Miroslav Vidhold 
 
3. Pretekovej komisii vypracovať a predložiť na májové rokovanie prezídia SZ CHPH návrh 
metodického postupu pri obmedzení pretekov holubov po vyhlásení extrémne vysokých teplôt 
ŠMÚ. 
Termín: 05. 05. 2016      Zodpovedný: Ing. Seliga 
 
 
V Nitre 19. 03. 2016      Zapísal: Ing. Pavol Javorček 
Správnosť zápisu overili: 

Jakub Poništiak         ..................................................... 
 
MVDr. Tibor Gornaľ  ..................................................... 

 
Prezident Zväzu - RNDr. Daniel Dudzik    ................................................. 
 
Prílohy: 1. Volebný poriadok  SZ CHPH  


