 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk
www.postoveholuby.sk
tel.: 00421 917 534 964
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 22. októbra 2022 v Lietavskej Svinnej
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH - Ing. Daniel Krajčík PhD., Ľubmír Valíček,
Ing. Miroslav Vidhold, Ing. Lukáš Chytil, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jozef Bednár,
Ing. Jaroslav Seliga, Jakub Poništiak
prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček, Emil Faško (predseda OZ CHPH
Brezno), Michal Velebný (vedúci NS Banská Bystrica)
ospravedlnení: Viktor Holúbek (ÚKK), Milan Zvara (výcvikový referent OZ CHPH
Brezno), Ján Šípka (predseda ZO CHPH Banská Bystrica)
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia SZ CHPH
Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH
Správy predsedov komisií o činnosti
Návrhy na zmenu členov odborných komisií
Návrh na zloženie Disciplinárneho senátu SZ CHPH
Príprava výstavníckej činnosti, informácie o príprave CV
Návrh nominácie posudzovateľov CV
Výsledky MS a IM 2022
Príprava na Stredoeurópsku výstavu
Prerokovanie zistení ÚKK z kontroly dokumentácie vybraných OZ CHPH
Návrh komisie na prípravu NP 2023
Komplexný návrh programu osláv 100. výročia vzniku 1. organizácie chovateľov
poštových holubov na Slovensku
14. Aktuálne úlohy a došlá pošta
15. Uznesenia a záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Priebeh rokovania:
1. Rokovanie prezídia tradične otvoril p. Dudzik. Po prezentácii členov a schválení programu sa
schválil: zapisovateľ z rokovania – Ing. Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Daniel Krajčík
a Jozef Bednár.
Následne vykonal kontrolu plnenia úloh z rokovania prezídia, ktoré sa konalo 12. septembra 2022.
Pri kontrole plnení uznesení sa v krátkosti informovalo o pripravovaných opatreniach SZ CHPH
k vznikajúcim LIVE klubom. Ostatné body sú splnené alebo v štádiu plnenia.
2. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia SZ CHPH:
Všetci členovia Prezídia SZ CHPH okrem Lukáša Chytila si splnili uznesenie o kontrolnej činnosti
členov prezídia v roku 2022 uvedené v uznesení z 23. 05. 2022 v bode IV, odsek 3.
3. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH:
VZ SZ CHPH sa uskutoční dňa 26.11.2022 v budove Agroinštitútu v Nitre. Pozvánky spolu
s rokovacím materiálom zašle pracovník sekretariátu do 25.10.2022 na adresy členov VZ SZ
CHPH, členov prezídia a ÚKK.
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4. Správy predsedov komisií o činnosti.
V krátkosti boli prednesené správy o doterajšej činnosti jednotlivými predsedami odborných
komisií. Prezídium prednesené správy berie na vedomie.
5. Návrhy na zmenu členov odborných komisií.
Návrhy predniesli predsedovia komisií a prezídium ich zobralo na vedomie.
Športová komisia: predseda Milan Blahovský, členovia Jozef Bednár, Eduard Buček, Miroslav
Luhový, Peter Holienka a Daniel Krajčík
Posudzovateľská komisia: predseda Ľubomír Valíček, členovia Daniel Krajčík a Alojz Šimurka
Ekonomická komisia: predseda Lukáš Chytil, členovia Pavol Korbaš a Pavol Javorček
Komisia starostlivosti o členskú základňu: predseda Miroslav Vidhold, členovia: Róbert
Kecskeméty, Ján Dömötör
Kultúrna komisia: predseda Jaroslav Seliga, členovia Jozef Bednár a Michalík Michal
Komisia pre prácu s mládežou: predseda Jakub Poništiak, členovia Jaroslav Mojzeš a Michal
Velebný
6. Návrh na zloženie Disciplinárneho senátu SZ CHPH.
Predložený bol návrh: predseda Jozef Bednár a členovia Dušan Kasan, Jozef Cingel, Peter Vavrek.
Predpokladá sa doplnenie o skúsených členov VZ SZ CHPH.
7. Príprava výstavníckej činnosti a informácie o príprave CV.
Na základe zrušenia termínu CV v Trenčíne z dôvodu predaja výstavného areálu, kde sa už
v decembri 2022 žiadne výstavy neuskutočnia, zástupcovia OZ CHPH Žilina pracujú na
uskutočnení CV v iných priestoroch. O výsledkoch rokovaní budú včas informovaní členovia
prezídia a definitívny návrh bude prednesený na VZ SZ CHPH 26. 11. 2022.
8. Návrh nominácie posudzovateľov CV.
Posudzovateľská komisia navrhla nominačný zoznam posudzovateľov CV : Ľubomír Valíček, Alojz
Šimurka, Ján Skaličan, Jozef Cingel, Peter Chytil, Jozef Kasan, Géza Vincze, Daniel Dudzik, Peter
Grék, Milan Druska, Kasan Dušan a Daniel Krajčík, ktorý taktiež zabezpečí technickú podporu.
K návrhu prezídium nemalo výhrady.
9. Výsledky MS a IM 2022.
Podľa zverejneného poradia v jednotlivých kategóriách MS a IM bola sekretariátom SZ CHPH
zaslaná výzva tajomníkom OZ, ktorých členovia sa umiestnili na 1. – 5. mieste, aby zaslali
pretekovú dokumentáciu s presným popisom požiadaviek na sekretariát Zväzu. Napriek tomu sa
skonštatovalo, že niektoré OZ CHPH zaslali neúplné dokumentácie. Niektoré OZ buď nemajú
správne uschovanú pretekovú dokumentáciou, alebo nerešpektovali text výzvy. Sú aj také, čo dodali
aj protokoly o nasadzovaní holubov na pretek, ktoré neboli vyžiadané a majú byť uložené
v neotvárateľnej obálke (autíčko).
Kontrolou bolo zistené, že niektorí výcvikári nevedia správne uviesť do protokolov číslo hodín,
respektíve kód preteku, iní zase píšu aj kódy u EKS, ktoré ich netvoria (TIPES). Časť OZ zvládla
používanie nových protokolov, ale sú aj také OZ, ktoré používajú ešte staršie verzie a aj tie
nesprávne vyplnili.
Celkové však predseda športovej komisie skonštatoval, že preteková dokumentácia kontrolovaných
chovateľov je na podstatne lepšej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch. Za viaceré zistené
nedostatky v podstate nemôžu chovatelia, účastníci pretekov, ale funkcionári OZ. Preto je dôležité,
aby do funkcií tajomníkov a výcvikárov boli vyberaní členovia, ktorí majú predpoklady vykonávať
funkcie a chuť plniť si úlohy a povinnosti. Funkcionári by nemali svojím neplnením povinností
pokaziť celoročnú prácu chovateľov.
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Komisia pre kontrolu pretekovej dokumentáciu zhodnotila, že chovatelia umiestnení na 1. – 5.
mieste v poradiach MS a IM majú celkové pretekovú dokumentáciu aj napriek drobným
nedostatkom vo vyhovujúcom stave a komisia navrhuje zverejnené poradia MS a IM schváliť.
Komisia zároveň navrhla prezídiu udeliť niektorým funkcionárom verejné napomenutie Prezídia
SZ CHPH pre nezodpovedné plnenie povinnosti.
Komisia navrhla udeliť verejné napomenutie funkcionárom:
p. Patrikovi Drusovi (OZ CHPH Sabinov), p. Jaroslavovi Klongovi ml. (OZ CHPH Liptovský
Mikuláš), p. Miroslavovi Ďuranovi (OZ CHPH Terchová), p. Vladimírovi Barabasovi (OZ CHPH
Spišská Nová Ves).
Po zdôvodnení návrhu predsedom športovej komisie a rozprave prezídium rozhodlo, že návrh
prijíma.
10. Príprava na Stredoeurópsku výstavu.
Informácie podal p. Krajčík. Posúdenie štandardných holubov s vytvorením poradia za jednotlivé
kategórie prebehne 2. a 3. februára 2023 v Brašove - Rumunsko. Vyhodnotenie poradia športových
holubov sa urobí iba na základe výstavných kariet, t.j. bez holubov.
11. Prerokovanie zistení ÚKK z kontroly dokumentácie vybraných OZ CHPH.
Prezídium požiadalo predsedu ÚKK, aby do nasledujúceho zasadnutia prezídia zaslal na sekretariát
podrobný zápis, závery a návrhy opatrení z vykonaných kontrol pretekovej dokumentácie OZ
CHPH Brezno a ZO CHPH Banská Bystrica.
Rovnako na najbližšie zasadnutie Prezídia SZ CHPH predseda ÚKK predloží závery
z prešetrenia sťažnosti ZO CHPH Čereňany (OZ CHPH Topoľčany).
12. Návrh komisie na prípravu NP 2023.
V zmysle hlavných úloh SZ CHPH, ktoré boli schválené na XI. zjazdom Zväzu, nemôže sa meniť
štruktúra NP, prezídium muselo však stanoviť termíny pretekov na rok 2023. Podľa § 13, odsek 22
na rok 2023 doplnilo počet pretekov o Katovický memoriál- pretek Chomutov, Memoriál Jozefa
Saba – Vetschau (Nemecko) a pretek na počesť storočnice založenie 1. spolku chovateľov PH na
Slovensku – Hamburg 100 (Nemecko).
Prezídium schválilo na rok 2023 nasledovný kalendár NP:
04. 06. 2023 Chomutov – Katovický memoriál
25. 06. 2023 Hille (Z), Grünberg (S), Demmin (V)
02. 07. 2023 Gotha VCS – Memoriál Jureja Kureka
Vetschau – Memoriál Jozefa Saba
09. 07. 2023 Hille (Z), Grünberg (S), Demmin (V)
23. 07. 2023 Hamburg 100 – na počesť založenia 1. organizácie PH na Slovensku
Národné preteky nad 900 km – prvé dva preteky, ktoré bude organizovať MDKS v roku 2023
13. Komplexný návrh programu osláv 100. výročia vzniku 1. organizácie chovateľov
poštových holubov na Slovensku.
Predložený bol písomný návrh organizácie osláv aj s predbežným návrhom zoznamu pozvaných
hostí, priestorovými požiadavkami ako aj materiálnym zabezpečením.
Predložený písomný návrh prezídium prerokovalo a schválilo. Návrh bude zároveň prerokovaný aj
na VZ SZ CHPH.
Navrhlo a schválilo sa prispieť finančne ZO CHPH Vrbica pri organizácii interných osláv 100.
výročia založenia ZO CHPH Vrbica.
14. Aktuálne úlohy a pošta:
Aktuálne úlohy:
➢ Opätovne bola prerokovaná otázka Live klubov. Prezídium vyzýva všetkých funkcionárov
Zväzu, aby organizácie a pretekovú činnosť riadili tak, aby chovatelia neodchádzali do Live
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klubov. Zároveň sa príjmu opatrenia, aby organizácie, ktoré riadi Zväz, nepomáhali pri
pretekovej činnosti Live klubom. Aj napriek tomu, že to vyplýva z Pretekového poriadku SZ
CHPH, prezídium prijalo uznesenie, že organizácie pri organizácii pretekov nesmú
prepravovať holuby členov Live klubov na preteky. V prípade, že to niektoré OZ CHPH
nariadenie poruší, všetci členovia takého OZ CHPH budú vyradení v danom roku zo
všetkých súťaží a výstav.
➢ Sekretár informoval o potvrdení účasti SZ CHPH na účasti na SEV, organizovanej
Rumunským zväzom.
➢ Sekretár tiež podal informáciu o doručení pozvánky ČMS CHPH na ich národnú výstavu 13.
až 14. januára 2023 v Hluku. Následne sa schválili zástupcovia SZ na toto podujatie Lukáš
Chytil a Jakub Poništiak. Zároveň sa im schvaľuje služobná cesta na toto podujatie.
➢ Prerokovalo sa vydávanie rodových krúžkov na rok 2023. Vzhľadom na nejasný termín
výstavy, prezídium rozhodlo, že krúžky na rok 2023 sa vydajú 26. novembra 2023 po
skončení zasadnutia VZ SZ CHPH.
Z došlej pošty:
➢ Žiadosť OZ CHPH Košice o otvorenie preteku vo výpočtovom programe 1.5.2022 Biczyce
Gorne pre opravenie nahlásenej chyby. Prezídium schvaľuje.
➢ Sťažnosť voči postupu výboru OZ CHPH Topoľčany vo veci dočasného zrušenia
nasadzacieho strediska Čereňany a výzvy na odstránenie prieťahov v konaní výboru OZ
Topoľčany. Tento list prezídium odstupuje ÚKK na prešetrenie a urobenia záverov, ktoré
predložia na najbližšom rokovaní prezídia.
➢ Preposlanie listu p. Vladimíra Pertziana na posúdenie opodstatnenosti jeho prestupu
z dôvodu, že nebolo chovateľovi odpovedané výborom OZ Zvolen na odvolanie a žiadosť o
uvoľnenie z OZ CHPH Zvolen. Prezídium sa sťažnosťou zaoberalo a konštatuje, že podľa
Stanov SZ CHPH § 8, odsek 5, člen môže podať žiadosť o prestup až po uplynutí štyroch
rokov od podania poslednej žiadosti o prestup. V tomto prípade chovateľ si nemôže podať
žiadosť o prestup, lebo od jeho posledného prestupu neuplynuli štyri roky.
15. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 22. októbra 2022 v Lietavskej Svinnej
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Daniel Krajčík a Jozef Bednár.
Návrh na zloženie odborných komisií, ktorý bude preložený na rokovanie VZ SZCHPH.
Predložiť na rokovanie VZ SZCHP neúplný návrh na personálne zloženie Disciplinárneho
senátu na nasledujúce funkčné obdobie.
Nomináciu posudzovateľov štandardných holubov na CV.
Poradie Majstrovstiev Slovenska vo všetkých kategóriách a Intermajstrovstva za rok 2022,
tak ako je uvedené na webovej stránke Mypigeons.
Termínovník národných pretekov na rok 2023.
04. 06. 2023 Chomutov – Katovický memoriál
25. 06. 2023 Hille (Z), Grünberg (S), Demmin (V)
02. 07. 2023 Gotha VCS – Memoriál Jureja Kureka
Vetschau – Memoriál Jozefa Saba
09. 07. 2023 Hille (Z), Grünberg (S), Demmin (V)
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8.
9.
10.

23. 07. 2023 Hamburg 100 – na počesť založenia 1. organizácie PH na Slovensku
Národné preteky nad 900 km – prvé dva preteky, ktoré bude organizovať MDKS v roku
2023.
Prispieť finančne ZO CHPH Vrbica na interné oslavy 100. výročia založenia ZO CHPH
Vrbica.
Delegátov za SZ CHPH na národnej výstave ČMS CHPH p. Lukáša Chytila a Jakuba
Poništiaka a zároveň im schvaľuje služobnú cestu na toto podujatie.
Žiadosť OZ Košice o otvorenie preteku Bizyce Gorne konané dňa 1.5.2022 vo výpočtovom
programe Mypigeons za účelom vykonania opravy.

II. Prezídium SZ CHPH udeľuje:
1.

Verejné napomenutie za neplnenie si povinnosti vyplývajúcich z funkcii, do ktorých boli
zvolení: p. Patrikovi Drusovi (tajomník OZ CHPH Sabinov), Jaroslavovi Klongovi ml.
(výcvikový referent OZ CHPH Liptovský Mikuláš), p. Miroslavovi Ďuranovi (výcvikový
referent OZ Terchová) a Vladimírovi Barabasovi (výcvikový referent OZ Spišská Nová
Ves).

III. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.

Správu prezidenta k vyhodnoteniu kontrolnej činnosti členov prezídia.
Správy predsedov odborných komisií o činnosti.
Informácie o stave prípravy CV a problémoch so zabezpečením adekvátnych výstavných
priestorov prednesené p. Valíčkom.
Informácie o pripravovanej SEV podané p. Krajčíkom.
Informáciu p. Dudzika k organizovaniu osláv 100. výročia vzniku 1. organizácie chovateľov
poštových holubov na Slovensku.

IV. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1.

Pán Vladimír Pertzian podľa Stanov SZ CHPH § 8 nemá nárok na prestup do inej OZ
CHPH.

V. Prezídium SZ CHPH odstupuje:
1. ÚKK SZ CHPH na prešetrenie zápis o priestupku z kontroly vykonanej členom prezídia p.
Vidholdom a členom ÚKK p. Zubajom v OZ Brezno - VS2, ďalej prešetrenia porušenia
Pretekového poriadku v ZO Banská Bystrica a sťažnosť ZO CHPH Čereňany voči postupu
výboru OZ CHPH Topoľčany vo veci dočasného zrušenia nesádzacieho strediska Čereňany
a výzvy na odstránenie prieťahov v konaní výboru OZ Topoľčany.
VI. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Zaslať pozvánku členom VZ SZCHPH, členom prezídia a ÚKK spolu rokovacím
materiálom.
Termín: 25. 10. 2022
Zodpovedný: sekretár

2.

Pripraviť na vydanie rodové krúžky a materiál na rok 2023.
Termín: 26. 11. 2022
Zodpovedný: sekretár

3.

Do finálnej podoby pripraviť nenáročnú bodovú RETRO SÚŤAŽ a návrh súťaže predstaviť
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na VZ CZ CHPH.
Termín: 26. 11. 2022

Zodpovední: Bednár, Blahovský, Dudzik

4.

Pripraviť návrh pamätnej medaily a diplomu k výročiu založenia 1. spolku chovateľov
poštových holubov na Slovensku.
Termín: 20. 12. 2022
Zodpovední: predseda a členovia kultúrnej komisie

5.

Pripraviť návrh na ocenenie zaslúžilých členov Zväzu pri príležitosti výročia založenia 1.
spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku. Návrh predložiť na najbližšom
zasadnutí prezídia.
Termín: v texte
Zodpovední: Dudzik, Krajčik

6.

Organizačné jednotky SZ CHPH pri organizácií pretekov nesmú pri preprave holubov na
preteky súčasne so svojimi holubmi prepravovať na preteky holuby Live klubov a to ani
v prípade, že holuby členov Live klubov budú samostatne nakošované v prívesnom vozíku.
Termín: stály
Zodpovední: Štatutári organizačných jednotiek SZ CHPH

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Ing. Daniel Krajčík, PhD.:

..........................................

Ing. Jozef Bednár:

..........................................

V Litavskej Svinnej, dňa 22. 10. 2022
..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH
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