Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 22. júna 2020 v Lietavskej Svinnej
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,
Ing. Peter Kristiňak
ospravedlnený: Bc. Milan Pazúr
za ÚKK SZ CHPH – Predseda ÚKK Július Mlátko
prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o povolení začiatku pretekovej sezóny
Výsledky kontroly podanej evidencie
Výsledky kontroly pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov, príprava propozícii
NP 2020
5. Aktuálny stav čerpania rozpočtu
6. Antidopingové kontroly
7. Rodové krúžky a gumičky - informácia
8. Plány kontrolnej činnosti členov prezídia
9. Možnosti organizovania CV 2021
10. Stanovenie termínu a program VZ 2020
11. Rôzne, aktuálne úlohy a došlá pošta
12. Uznesenia záver
1.
2.
3.
4.

Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik. Po prezentácii členov a schválení
programu sa schválil: zapisovateľ z rokovania – Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Milan
Blahovský a Daniel Krajčík.
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Prezídia zo dňa 14. až 15. 2.2020 v Nitre. V dôsledku
korona-krízy nebolo zverejnené tlačivo – Prehlásenie členov Zväzu o súhlase so spracovaním
osobných údajov. Z tých istých dôvodov sa neuskutočnilo školenie štatutárov OZ CHPH (predsedov
OZ) na získanie certifikátu GDPR, ktorý podľa zákona o ochrane osobných údajov musia mať
predsedovia OZ CHPH.
Viacerí štatutárni zástupcovia (predsedovia) OZ CHPH nezaslali dodnes certifikáty o absolvovaní
školenia GDPR a ani sa neprihlásili na absolvovanie školenia, ktoré organizuje Zväz. U niektorých
vznikla mylná predstava, že keď vo firme (v ktorej sú zamestnaní) boli poučení o ochrane osobných
údajov a zašlú na Zväz fotokópiu prezenčnej listiny, je to už absolvovanie školenia GDPR. Štatutári
OZ CHPH sú vo svojej firme (OZ CHPH) tí, ktorí budú školiť svojich funkcionárov, členov a budú
dohliadať na ochranu osobných údajov v OZ CHPH. Predseda OZ CHPH je šéf organizácie
s právnou subjektivitou a musí mať právo školiť podriadených(členov OZ CHPH) a na túto činnosť
musí mať certifikát. Ak certifikát predseda OZ mať nebude, podľa spomínaného zákona nemôže
vykonávať funkciu predsedu OZ CHPH.

Z toho dôvodu je potrebné urýchlene zorganizovať pre štatutárnych zástupcov (predsedov OZ
CHPH) v čo najskoršom termíne školenie GDPR. Ideálne by bolo pokúsiť sa o zorganizovanie
školenia v utorok 7. júla 2020 v podvečerných hodinách v Lietavskej Svinnej – Zemanov dvor.
2. Informácia o povolení začiatku pretekovej sezóny:
Prezident Zväzu informoval o začiatku pretekovej sezóny, ktorá bola ovplyvnená šírením
koronavírusu. V nadväzností na to Ústredný krízový štáb SR prijal prísne karanténe opatrenia,
ktoré nám neumožnili začať pretekové sezónu tak ako si ju organizátori pretekov naplánovali.
Prezídium situáciu pozorne sledovalo a ihneď po uvoľnení opatrení sa pretekanie holubov povolilo.
Urobilo sa tak aj napriek tomu, že sa muselo ustúpiť od dodržiavania niektorých ustanovení
Pretekového poriadku SZ CHPH. V tomto čase sa preteky konajú za úplného dodržiavania
pretekového poriedku. Prezident Zväzu bez toho, aby niekoho menoval, poďakoval tým členom
Zväzu, ktorí sa podieľali na zabezpečení povolení nácvikov a pretekov holubov.
3. Výsledky kontroly podanej evidencie:
Informácie o zaslaných evidenciách členov podal p. Javorček. Informoval o počtoch členov ako aj
počtoch ZO CHPH v rámci SZ CHPH. Členské príspevky boli uhradené pokladníkmi OZ CHPH na
účet SZ CHPH. Samozrejme bolo uskutočnené porovnanie a spárovanie úhrad podľa evidencií
zaslaných tajomníkmi OZ CHPH. V niektorých prípadoch sa výšky úhrad nezhodovali s podanými
evidenciami a nedoplatky na členskom sme následne riešili s konkrétnymi OZ CHPH a označené sú
v účtovnej knihe ako doplatok členského. Momentálne všetky OZ CHPH majú tieto príspevky
v plnej výške vyrovnané voči SZ CHPH. Dohodlo sa zverejniť evidenciu pre rok 2020 na webovej
stránke SZ CHPH.
4. Výsledky kontroly pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov, príprava propozícii
NP 2020 :
Predseda športovej komisie konštatoval, že zasielanie a opravy pretekových plánov boli ovplyvnené
opatreniami spojenými s COVID 19, chaotická situácia v spoločnosti sa preniesla do riadiacej
činnosti funkcionárov a neistoty chovateľov v spojitosti so štartom sezóny. Termínovník úloh
spojených s pretekovou sezónou by mal byť napriek tomu dodržiavaný a práve odsúvanie tvorby
plánov na webovej stránke mypigeons vlievalo do radov chovateľov neistoty. Pretekové plány boli
napokon začiatkom mája zaslané a doplnené na webovej stránke SZ. Časť OZ má stále problém s
tvorbou a zaslaním predpretekovej dokumentácie aj napriek tomu, že na webstránke SZ je
uverejnený vzorový dokumentom k tomu. Časť OZ (16) využíva možnosť zasielania kópii
protokolov o štarte elektronickou formou. Po poslednom preteku sezóny je potrebné tieto protokoly
hromadne zaslať na sekretariát SZ. Vzhľadom na oneskorený štart niektorých OZ došlo k situácii,
že OZ Západoslovenského regiónu si nezladili termíny pretekov nad 700 km a tieto nie sú zaradené
do termínov NP a nebude možné ich použiť pre vyhodnotenie do súťaží MS 2020 z NP. Propozície
národných pretekov a Memoriálu Juraja Kureka boli doladené v oblasti doplnenia koordinátorov
týchto pretekov a budú uverejnené na webovej stránke SZ.
Bolo navrhnuté, aby sa v budúcnosti vytvoril na webe priečinok, kde by sa mohla predpreteková
dokumentácia archivovať počas aktuálnej pretekovej sezóny.
5. Aktuálny stav čerpania rozpočtu – bola podaná informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2020,
ktorú predniesol p. Kristiňak.
6. Antidopingové kontroly: informácie o príprave a systéme vykonania kontrol v roku 2020
predniesol p. Krajčík. V priebehu pretekovej sezóny sa vykoná deväť odberov vzoriek trusu na
zistenie prítomnosti dopingových látok.
7. Rodové krúžky a gumičky - informácia:

Bola prednesená informácia p. Krajčíkom o zaslaní cenovej ponuky výrobcom, ktorá bola oproti
minulému roku bez zmeny ceny. Následne prebehlo promptné objednanie, vyrobenie a zaslanie
rodových krúžkov na rok 2021 na Slovensko. Je potrebné doriešiť colné poplatky spolu s DPH.
8. Plány kontrolnej činnosti členov prezídia:
Dohodlo sa, že každý člen Prezídia vykoná jednu kontrolu mimo vlastného OZ a originál protokolu
o vykonaní kontroly zašle do 5 dní na adresu sekretariátu SZ CHPH.
9. Možnosti organizovania CV 2021:
Informáciu o rokovaní s predsedom OZ Nitra – Dr. Dubajom o organizácii CV 2021 a ekonomickej
neistote organizovania tohto podujatia ktorýmkoľvek oblastným združením podal p. Dudzik.
Následne sa skonštatovalo, že v tejto neistej situácii riziko organizácie CV môže na seba zobrať
jedine Zväz. Z toho dôvodu CV 2021 pripraví a zorganizuje Prezídium začiatkom januára 2021.
Potrebné je preveriť možnosti organizácie CV na výstavisku v Trenčíne ako aj možnosti
zorganizovania sprievodných podujatí, lebo momentálne je situácia nejasná v súvislosti s
pandémiou. Taktiež je potrebné pokúsiť sa dohodnúť bezplatné zrušenie akcií v prípade rozšírenia
ďalšej vlny pandémie Covid-19 a prípadných obmedzení stretávania sa ľudí.
10. Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH:
Na základe názorov členov prezídia bolo rozhodnuté, že počas pretekovej sezóny nie je vhodné
zvolávať zasadnutie VZ SZCHPH. Členovia prezídia sa zhodli, že najvhodnejším termínom je
začiatok novembra 2020. VZ sa bude konať v Nitre a pozvánku s programom pripraví prezident SZ
CHPH. Rozposlaná bude aj s prípadnými rokovacími materiálmi mesiac vopred v súčinnosti so
sekretariátom SZ.
Jedným z bodov rokovania bude zvolanie XI. zjazdu SZ CHPH, ktorý by sa mal konať v polovici
marca 2020.
11. Rôzne, aktuálne úlohy a došlá pošta:
Rôzne a aktuálne úlohy:
➢ Prezident SZ CHPH informoval plénum o ukončenom súdnom konaní, ktorého
podávateľom bol MVDr. Tibor Gornaľ. Následne bol rozsudok odovzdaný sekretárovi
k zaevidovaniu a archivácii.
➢ Žiadosť o dočasné odobratie prístupu do DF pre p. J. Vidu. Po vyhodnotení situácie sa
členovia prezídia zhodli, že prístup sa momentálne neodoberie a podnet sa bude riešiť
dohovorom, ktorý s menovaným zariadi Javorček. Po opakovaní sa incidentu mu bude
prístup odobraný. Nato Javorček reagoval, že telefonický dohovor bol už zrealizovaný.
➢ Daňové priznanie pre rok 2019 bolo elektronicky odoslané Daňovému úradu.
➢ Nasadenie holubov niekoľkých členov OZ CHPH Považská Bystrica v nasadzovacom
stredisku Kameničany - OZ CHPH Trenčín po zrušení regionálneho preteku Dessau
(15.6.2020) výborom OZ CHPH Považská Bystrica. Po krátkej diskusii a jedinečnosti
prípadu sa vydalo stanovisko Prezídia – chovatelia z OZ CHPH Považská Bystrica, ktorí
nasadili na pretek holuby v OZ CHPH Trenčín po zrušení tohto preteku vlastným
(domovským) OZ CHPH Považská Bystrica sa nemohli zúčastniť tohto preteku. Organizátor
preteku z tohto dôvodu nesmie zaradiť týchto chovateľov do pretekových výsledkov.
Rovnako počty nimi nasadených holubov na pretek sa nesmú započítať do celkového počtu
nasadených holubov na pretek.
➢ Prerokoval sa leták roznášaný p. Hudranom, členom ZO CHPH Smižany, OZ CHPH
Spišská Nová Ves, ktorý bol roznášaný a vkladaný obyvateľom troch okresov do poštových
schránok. V letáku sú fotografie členov prezídia, ktorých očiernil bez dôkazov. Týmto
činom p. Hudran a kol. poškodil dobré meno Zväzu a funkcionárov Zväzu. Prezídium
rozhodlo na p. Hudrana a kol. podať žalobu za poškodzovanie dobrého mena Zväzu a jeho
funkcionárov. Rovnako sa bude požadovať nemajetková ujma pre členov Prezídia SZ
CJHPH, ktorých fotografie zverejnil a neprávom hanobil.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Prezídium sa v tejto súvislosti vrátilo k svojmu uzneseniu zo dňa 15.4.2019. V uznesení
prezídium uložilo výboru a RK OZ CHPH Spišská Nová Ves tieto záležitosti riešiť, pod
podmienkou, že ak nedokáže tieto vnútorné a medziľudské problémy riešiť, prezídium
predloží VZ SZ CHPH návrh na zrušenie OZ CHPH Spišská Nová Ves. Od prijatia
uvedeného uznesenia, na každom zasadnutí Prezídia SZ CHPH sa prerokovávajú sťažnosti
členov OZ CHPH Spišská Nová Ves, ktoré podľa Stanov SZ CHPH nemá právo riešiť
prezídium. Znamená to , že výbor OZ CHPH Spišská Nová Ves nedokáže riešiť problémy
svojich členov. Z toho dôvodu prezídium pripraví na jesenné zasadnutie návrh na zrušenie
OZ CHPH Spišská Nová Ves.
Z došlej pošty:
OZ CHPH Gemer – požiadalo o vytvorenie vypúšťacieho miesta Žiar nad Hronom –
schvaľuje sa.
Sťažnosť výboru OZ Bytča (adresovaná predsedovi ÚKK) k pretekaniu chovateľa Donáta
Maroša v OZ CHPH Dubeň – táto korešpondencia bude odstúpená predsedovi komisie pre
členskú základňu a mládež.
Bolo doručené pre DS SZ CHPH podnet na Disciplinárne konanie voči bývalým členom
výboru OZ CHPH Zvolen – táto korešpondencia bola odstúpená predsedovi DS SZ CHPH.
OZ CHPH Spiš zaslalo odpoveď na rozhodnutie Prezídia SZ CHPH. Ihneď po doručení
danej korešpondencie p. Dudzik odpovedal tajomníkovi OZ CHPH Spiš.
V kópii na vedomie Prezídiu bol doručený list zo ZO CHPH Žilina -Závodie ohľadom
prestupu členov.
Podnet na neoprávnené prijatie nových členov do ZO CHPH Spišské Vlachy v OZ CHPH
Spišská Nová Ves. Tento list bol zaslaný Prezídiu, ale pro krátkej rozprave sa rozhodlo, že
táto žiadosť je v kompetencii revíznej komisie OZ CHPH Spišská Nová Ves. List bude
odstúpený predsedovi RK OZ CHPH Spišská Nová Ves.
Bola doručená sťažnosť p.Viktora Zubaja na p. Michala Michalíka. Navrhlo sa pozvať na
najbližšie zasadnutie prezídia oboch menovaných.

12. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 22. júna 2020 v Lietavskej Svinnej
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Blahovský a Daniel Krajčík.
Propozície NP pre rok 2020 a ich zverejnenie na webovej stránke SZ CHPH.
Vytvorenie vypúšťacieho miesta Žiar nad Hronom.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Informácie o zaslaných evidenciách členov pre rok 2020.
Informácie z kontroly pretekových plánov pre rok 2020.
Informácie k čerpaniu rozpočtu na rok 2020.
Informácie k príprave a antidopingových kontrol.
Informácie k objednávke rodových krúžkov pre rok 2021.
Informácie o ukončení súdneho sporu, kde odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej
inštancie v prospech SZ CHPH.
Odoslanie daňového priznania pre rok 2020 daňovému úradu.
Odstúpenie korešpondencie predsedovi DS SZ CHPH p. Pazúrovi – podnet na disciplinárne
konanie voči bývalým členom výboru OZ CHPH Zvolen.
Sťažnosť výboru OZ Bytča (adresovaná predsedovi ÚKK) k pretekaniu chovateľa Donáta
v OZ CHPH Dubeň a korešpondencia bude odstúpená predsedovi komisie pre členskú
základňu a mládež p. Seligovi.
List zo ZO CHPH Žilina-Závodie.

III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1. Chovatelia OZ CHPH Považská Bystrica, ktorí nasadili na pretek holuby v OZ CHPH
Trenčín (NS Kameničany) po zrušení tohto preteku vlastným (domovským) OZ CHPH
Považská Bystrica, sa nemohli zúčastniť tohto preteku u iného organizátora. Organizátor
preteku z tohto dôvodu nezaradí týchto chovateľov a ani počty nimi nasadených holubov do
výsledkov preteku. Pretekové výsledky bude mať zvyšok regiónu platné, ale bez týchto
chovateľov a nimi nasadených holubov.
2. Holuby u iného organizátora ( OZ ) môže chovateľ nasadiť iba v prípade NP, ak jeho
materské OZ sa nezúčastní daného NP. V takom prípade sa holuby započítavajú do
celoslovenských výsledkov.
IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Štatutárom OZ CHPH (predsedom) na náklady OZ CHPH absolvovať školenie GDPR –
ochrana osobných údajov. Prezídiu SZ CHPH zorganizovať školenie pre štatutárov OZ
CHPH k téme GDPR – ochrana osobných údajov.
Termín: 7. 7. 2020
Zodpovední: v texte

2.

Členom prezídia vykonať v pretekovej sezóne 2020 aspoň jednu kontrolu mimo vlastného
OZ CHPH a originál protokolu o vykonaní kontroly zaslať do 5 dní na adresu sekretariátu
SZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovední: členovia Prezídia

3.

Dohodnúť možností zorganizovania CV 2021 na výstavisku v Trenčíne. Termín výstavy 2. –

3. január 2021
Termín: 30.9.2020

Zodpovední: Dudzik a Valíček

4.

Zaslať mesiac pred uskutočnením pozvánku na jesenné zasadnutie VZ SZ CHPH.
Termín: 15. 04. 2020
Zodpovední: Dudzik a sekretár SZ CHPH

5.

Pripraviť na rokovanie VZ SZ CHPH návrh na zrušenie OZ CHPH Spišská Nová Ves pre
neplnenie uznesení Prezídia SZ CHPH a neschopnosť riešiť svoje vnútorné problémy.
Termín: september 2020
Zodpovedné: Prezídium SZ CHPH

6.

Odstúpenie podnetu na neoprávnené prijatie nových členov do ZO CHPH Spišské Vlachy
v OZ CHPH Spišská Nová Ves predsedovi RK OZ CHPH Spišská Nová Ves na prešetrenie.
Termín: 30. 6. 2020
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

7.

Prizvanie na najbližšie zasadnutie prezídia p. Viktora Zubaja a p. Michala Michalíka
súvislosti so zaslaním sťažnosti p. Zubajom.
Termín: v texte
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

8.

Podať žalobu na p. Jána Hudrana a kol. za poškodzovanie dobrého mena Zväzu
a funkcionárov SZ CHPH.
Termín: 31. 08. 2020
Zodpovedný: prezident SZ CHPH

9.

Počas pretekovej sezóny 2020 odobrať vzorky trusu holubov na antidopingovú analýzu
u deviatich chovateľov SZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík PhD.

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Milan Blahovský:

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

Daniel Krajčík:

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

V Lietavskej Svinnej, dňa 22. 06. 2020

..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

