 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503
ZÁPISNICA Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA,
konaného dňa 1. augusta 2019 v Stráňavách
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jaroslav Seliga,
Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček, Bc. Milan Pazúr,
Ing. Peter Kristiňak, Ing. Peter Chytil
za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko, Stanislav Zelenský
prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. Správa o priebehu pretekovej sezóny starých holubov
2. Porušenia Pretekového poriadku SZ CHPH v pretekovej sezóne, podľa doručených zápisov
a zistení
3. Neuzatvorené záležitosti pretekovej sezóny 2019
4. Aktuálne úlohy, dotazy a sťažnosti
5. Uznesenia a záver
Priebeh rokovania:
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 Vladimír Vernarský.
1. Správa o priebehu pretekovej sezóny starých holubov:
Správu predniesol predseda športovej komisie – p. Blahovský.
Hovoril o problémoch s organizovaním pretekov pre organizátorov pretekov ako aj národných
pretekov:
- zlé počasie, horúce počasie atď.
- dva NP nesplnili štatút NP pre nižší počet nasadených holubov
- opätovne nie všetky víťazné holuby z NP boli hlásené v stanovenom časovom limite
- zmenili sme miesto štartu NP Bünde na Hille
- preložil sa termín NP Hille (Bünde)
- odštartovanie NP bez súhlasu štartovacej komisie
- nasadzovanie mladých holubov na preteky starých holubov – OZ CHPH, ktoré boli deklarované
ako preteky starých holubov
Na základe Pretekového poriadku SZ , Hlava I, bod 5, odst d,…. pričom ročné a staršie holuby
môžu byť zaradené do pretekových výsledkov po prvú augustovú nedeľu bežného roka vrátane….sa
vyraďujú všetky mladé holuby s rodovou obrúčkou ročníka 2019, ktoré boli konštatované počas
pretekovej sezóny 2019 so starými holubami. Súčasne je povinný organizátor v dotknutých
pretekoch upraviť počty nasadených holubov tak, že zníži počet nasadených holubov na pretek o
holuby ročníka 2019.

2. Zápisy z kontrol, pri ktorých bolo zistené porušenia Pretekového poriadku SZ CHPH
v pretekovej sezóne 2019. Podľa doručených zápisov z kontrol:
OZ Šurany: Prezídium SZ CHPH prerokovalo zápis z kontroly, ktorá bola vykonaná na základe
žiadosti p. Milana Brezinu, predsedu RZ (Levice, Komárno, Šurany). Kontrolu vykonali dňa 13. 7.
2019 páni – Ján Domotor, Štefan Bugyi a Matej Mokráň. Pri kontrole spočítali nasadené holuby
v boxoch chovateľov OZ CHPH Šurany. Spočítaním zistili, že v boxoch je 143 holubov a nie 150
ako je uvedené na obálke vloženej do prepravného auta. Fyzickú kontrolu nasadených holubov
nevykonali.
Prezídium SZ CHPH konštatuje, že zo zápisu nie je explicitne jasné, ktoré holuby v boxoch
chýbajú. Spočítanie holubov v boxoch možno považovať iba za orientačné. Na základe uvedených
skutočnosti sa nedá urobiť relevantný záver, prípadne nejako postihnúť OZ CHPH Šurany.
OZ Trnava: doručený bol protokol z kontroly v ZO CHPH Vrbové pri nasádzaní poštových
holubov na pretek dňa 20.7.2019. Kontrolujúci sa pri kontrole sústredili na prítomnosť dvoch
holubov p. Andreja Bielika v prepravných boxoch, ktoré boli uvedené na nasadzovacom liste na
pretek. Kontrolujúci zistili, že tieto dva holuby sa v zaplombovaných a pripravených boxoch na
naloženie do prepravného auta nenachádzajú. Tým došlo preukázateľne k porušeniu Pretekového
poriadku SZ CHPH a podvodu, na ktorom sa podieľal majiteľ holubov a nedôslednou činnosťou
vedúci NS a členovia nasadzovacej komisie. Na základe toho sa Prezídium SZ CHPH rozhodlo
a/ ruší NS Vrbové na obdobie troch rokov (2020 – 2022).
b/ členov nasadzovacej komisie, ktorí boli podpísaní na nasadzovacom liste Andreja Bielika
vyraďuje zo všetkých pretekov sezóny 2019.
c/ vedúceho NS Vrbové vyraďuje zo všetkých pretekov sezóny 2019.
d/ Andreja Bielika vyraďuje zo všetkých pretekov sezóny 2019 a pozastavuje mu pretekovú činnosť
na desať rokov (2020 – 2029).
e/ Prezídium ukladá výboru OZ CHPH Trnava neodkladne prepracovať pretekové výsledky 2019
v zmysle vyššie uvedených rozhodnutí.
OZ Bardejov: po rozprave sa prezídium rozhodlo, že vyžiada od tajomníka OZ CHPH Bardejov ku
kontrole kompletnú pretekovú dokumentáciu za rok 2019.
3. Neuzatvorené záležitosti pretekovej sezóny 2019:
Ku všetkým otvoreným otázkam pretekovej sezóny 2019, ktoré nastolil predseda športovej komisie
a ďalší členovia prezídia, prezídium prijalo závery, ktoré sú uvedené v uzneseniach z rokovania.
4. Aktuálne úlohy a došlá pošta:
Aktuálne úlohy a rôzne:
 Colné deklarácie a úhradu colných poplatkov spolu s DPH pre dovoz krúžkov z Číny
zabezpečí sekretariát SZ CHPH.
 Krajčík podal informácie o vykonanom odbere vzoriek pre antidopingové kontroly.
 Informácie z organizácie preteku Brusel podané p. Milanom Pazúrom.
 Na základe tohoročnej kontroly v NS Vrbové, Prezídium SZ CHPH rozhodlo. Že je potrebné
zvýšiť postihy chovateľov, ktorí si svoje vlastné holuby nasadzujú na pretek (držanie, alebo
hlásenie holuba). V postihoch za porušenie pretekového poriadku SZ CHPH sa upravuje:
Chovateľ, ktorý pri nasadzovaní holuba držal, respektíve hlásil – vyradenie členov
nasadzovacej komisie a chovateľa z preteku. Usporiadateľ preteku musí disciplinárne
riešiť chovateľa i členov nasadzovacej komisie.












Z došlej pošty:
List zaslaný Jánom Hudranom bol zaevidovaným na sekretariáte SZ CHPH dňa 4.7.2019.
List z OZ CHPH Spišská Nová Ves – s názvom Disciplinárne konanie. Konštatovalo sa, že
disciplinárne konanie má viesť voči svojmu členovi prvostupňový orgán t.j. ZO CHPH
Smižany, tak ako to bolo uvedené v Zápisnici z jednania výboru OZ CHPH Spišská Nová
Ves zo dňa 13. mája 2019 v Spišskom Podhradí.
Potrebné prizvať štatutárnych zástupcov ZO CHPH Smižany na zasadnutie výboru OZ
CHPH Spišská Nová Ves a záležitosť riešiť ako nesplnenie uznesenia výboru OZ CHPH.
Preteková dokumentácia vyžiadaná od OZ CHPH Gemer bola doručená na sekretariát SZ
CHPH.
Doručená bola zápisnica z Mimoriadnej konferencie OZ CHPH Michalovce zo dňa
21.06.2019.
Odovzdaný do vlastných rúk bol list p. Martona adresovaný p. Krajčíkovi.
Žiadosť – Spor súvisiaci s chovom PH zaslaný advokátskou kanceláriou. Odpoveď zašle p.
Dudzik a Valíček.
List p. Galloviča aj s prílohami – „Podanie odvolania“ bol odovzdaný na preskúmanie
predsedovi ÚKK p. Mlátkovi Júliusovi.
List M. Velebného - reklamácia poradia v súvislosti s nasadenými mladými holubmi v
súťaži starých holubov
List zaslaný p. Karabášom Jozefom (OZ CHPH Košice). Takéto podnety treba predložiť na
konferencii OZ CHPH Košice a po odsúhlasení konferenciou OZ CHPH Košice ďalej
predložiť na rokovanie VZ SZCHPH.

8. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené.

UZNESENIA Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 1. augusta 2019 v Stráňavách
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

5.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Blahovský a Vladimír
Vernarský.
O štartoch NP rozhoduje komisia schválená prezídiom v súčinnosti so štartovacím
komisárom deklarovaným v mieste vypustenia a nie prepravca.
NP Bűnde a odletený v náhradnom termíne z vypúšťacieho miesta Hille, dňa 28.7.2019 je
možné započítať do súťaže Majstrovstiev Slovenska a IM, pokiaľ ho mali organizátori
vopred deklarovaný do týchto súťaží.
V postihoch za porušenie pretekového poriadku červeným a hrubým písmom zvýrazniť text:
Ak chovateľ pri nasadzovaní vlastného holuba držal, respektíve hlásil – vyradenie
členov nasadzovacej komisie a chovateľa z preteku. Usporiadateľ preteku musí
disciplinárne riešiť chovateľa a členov nasadzovacej komisie.

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

Správu predsedu Športovej komisie o priebehu pretekovej sezóny starých holubov 2019.
Informáciu o odbere vzoriek pre antidopingové kontroly podal Krajčík.
Informácie z priebehu organizácie preteku Brusel podanú p. Milanom Pazúrom.
Informáciu o zaslaní pretekovej dokumentácie OZ Gemer ku kontrole.
Zápisnicu z Mimoriadnej konferencie OZ CHPH Michalovce zo dňa 21.6.2019.

6.
7.

List p. Galloviča aj s prílohami „Podanie odvolania“ bol odovzdaný predsedovi ÚKK p.
Júliusovi Mlátkovi na prešetrenie situácie komisiou ÚKK.
Preteky Brusel (27.7.2019) a Schwerin (27.7.2019) pre nesplnenie počtov nasadených
holubov strácajú štatút Národného preteku. V súvislostí s týmto uznesením nie je možné
použiť uvedené preteky pre použitie koeficientov poradia MS v kategórii MS z NP a VCS
v roku 2019.

III. Prezídium SZ CHPH rozhodlo:
1.

2.

a/ Ruší NS Vrbové na obdobie troch rokov (2020 – 2022).
b/ Členov nasadzovacej komisie, ktorí boli podpísaní na nasadzovacom liste Andreja Bielika
vyraďuje zo všetkých pretekov sezóny 2019.
c/ Vedúceho NS Vrbové vyraďuje zo všetkých pretekov sezóny 2019.
d/ Andreja Bielika vyraďuje zo všetkých pretekov sezóny 2019 a pozastavuje mu
pretekovú činnosť na desať rokov (2020 – 2029).
K listu zaslanému p. Jozefom Karabášom z OZ CHPH Košice. Takéto podnety treba
predložiť na schválenie konferencii OZ CHPH Košice a po odsúhlasení konferenciou
OZ CHPH Košice ďalej predložiť na rokovanie VZ SZCHPH.

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Organizátorom pretekov, ktoré mali deklarované preteky ako preteky starých holubov.
Ukladá vyradiť z týchto pretekov mladé holuby ročníka 2019. Podľa toho upraviť počty
nasadených holubov v týchto pretekoch. Následne prepočítať výsledky. V prípade, že tak
organizátori pretekov neurobia, preteky budú trvalo preradené medzi interné. Nikto
z účastníkov pretekov si z nich nebude môcť započítať koeficienty a kilometre holubov do
žiadnej súťaže.
Termín: ihneď
Zodpovední: organizátori pretekov

2.

Prepracovať výsledky starých holubov OZ CHPH Trnava za rok 2019 v zmysle vyššie
uvedených postihov a to s úplným vyradením chovateľa Andreja Bielika, vedúceho
nasadzovacieho strediska Vrbové a členov nasadzovacej komisie, ktorí sú podpísaní na
nasadzovacom liste A. Bielika na pretek Halle nasadzovaný 20. 07. 2019.
Termín: ihneď
Zodpovedný: výbor OZ CHPH Trnava

3.

Vyžiadať ku kontrole od tajomníka OZ CHPH Bardejov kompletnú pretekovú dokumentáciu
za rok 2019 za OZ CHPH Bardejov.
a.) kontrolné listy zo všetkých pretekov
b.) protokoly o uzatváraní a otváraní konštatovacích hodín zo všetkých pretekov
c.) pásky z konštatovacích hodín zo všetkých pretekov
d.) pri použití EKS, list(y) o priradzovaní elektronických krúžkov (priradzovacie protokoly)
e.) pri použití EKS, nasadzovanie listy zo všetkých pretekov
Termín: 10. 08. 2019
Zodpovedný: sekretár

4.

Skontrolovať hlásenia prvých doletených holubov z NP a vyradiť chovateľov z ocenenia pri
CV 2020, ktorí nedodržali smernicu NP z titulu hlásenia doletených holubov.
Výsledok predložiť v písomnej podobe na najbližšom zasadnutí prezídia.
Termín: v texte
Zodpovední: Mgr. Milan Blahovský a športová komisia

5.

Zabezpečiť colné deklarácie a úhradu colných poplatkov spolu s DPH za dovoz krúžkov z
Číny.
Termín: 31. 08. 2019
Zodpovedný: sekretár

6.

Pozvať na zasadnutie Výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves štatutárnych zástupcov ZO
CHPH Smižany ako prvostupňového orgánu v súvislosti s disciplinárnym konaním s členom
Jánom Hudranom.
Termín: v texte
Zodpovední: Štatutári OZ CHPH Spišská Nová Ves

7.

Odpovedať na Žiadosť – Spor súvisiaci s chovom PH zaslaný advokátskou kanceláriou.
Termín: 15. 08. 2019
Zodpovední: Dudzik a Valíček

8.

Pripraviť odpoveď pre OZ CHPH Rimavská Sobota ohľadom nasadenia mladých holubov
v deklarovaných pretekoch starých holubov.
Termín: 15. 08. 2019
Zodpovední: Dudzik

9.

Zaslať na sekretariát SZ podklady ku kontrole pretekovej dokumentácie chovateľov, ktorí sa
umiestnili v jednotlivých kategóriách MS 2019 na prvom až piatom mieste ( priraďovacie
protokoly, nasadzovacie listy a vyhodnocovacie listy zo všetkých pretekov sezóny, protokoly
o uzatváraní hodín, o krúžkovaní holubov na preteky, protokoly o štarte za OZ), preteková
komisia vykoná kontrolu tejto dokumentácie do 10.10.2019
Termín: 9.9.2019
Zodpovední: štatutári dotknutých OZ

10.

Uzatvoriť všetky opravy v pretekových výsledkoch starých holubov do konca augusta. Po
tomto termíne nebude dovolené odomykanie pretekov, jedine v prípadoch zistených pri
kontrole pretekovej dokumentácie Športovou komisiou.
Termín : 31.8.2019
Zodpovední: štatutári a výpočtári OZ

11.

OZ CHPH ako organizátorom pretekov zaslať predpretekovú dokumentáciu k pretekom
mladých holubov najneskôr týždeň pred deklarovaným prvým pretekom mladých holubov.
Termín : v texte
Zodpovední: štatutári OZ CHPH

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overili:

Mgr. Milan Blahovský:

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

Vladimír Vernarský:

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

V Nitre, dňa 01. 08. 2019

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

