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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,  

konaného dňa 7.  septembra 2020 v Nitre 

 

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, predseda OZ CHPH Topoľčany – 

Jozef Pietrik a výcvikový referent OZ CHPH Topoľčany p. Rudolf Poništiak 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov 

3. Príprava na vyhodnotenie MS 2020 a IM 2020 

4. Vyhodnotenie kontroly pretekovej dokumentácie OZ Topoľčany 

5. Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie z prvých troch pretekov sezóny 2020 

6. Príprava smernice CV 2021 

7. Rôzne, aktuálne úlohy a došlá pošta 

8. Uznesenia záver 

Priebeh rokovania: 

 

1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Po prezentácii členov a schválení 

programu sa schválil: zapisovateľ z rokovania – Ing. Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Mgr. 

Milan Blahovský a Ing. Peter Kristiňak.  

 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia zo dňa 22. 6. 2020. Uznesenia boli splnené, alebo 

sú v procese plnenia. Zorganizovalo sa školenie GDPR. Stále zostáva niekoľko štatutárov OZ 

CHPH, ktorí nevydokladovali na sekretariáte SZ CHPH kópiu certifikátu z preškolenia GDPR.  

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Prezídia zo dňa 8. 8. 2020. Uznesenie uložené OZ CHPH 

Topoľčany nebolo doposiaľ splnené, pričom výbor OZ CHPH Topoľčany zaslal odvolanie 

k uzneseniu, ktoré sa bude prejednávať na tomto zasadnutí. 

 

2. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov: 

Informáciu predniesol predseda Športovej komisie SZ CHPH Mgr. Milan Blahovský. Skonštatoval, 

že začiatok pretekovej sezóny kvôli COVID 19 bol veľmi zložitý a boli veľké obavy, či sa sezóna 

vôbec začne. Ak sme chceli začať pretekať, museli sa urobiť viaceré opatrenia aj za cenu určitých 

úľav z Pretekového poriadku SZ CHPH. Pretekať sa začalo podľa vydaného usmernenia prezidenta 

SZ CHPH, ktoré bolo prerokované prezídiom Zväzu. Od konca mája sme mohli súťažiť podľa 

schválených noriem, štandardným spôsobom. 

Koronavírus nám na začiatku sezóny narobil starosti, ale v súvislosti s tým sa objavili aj pozitíva. 

Jednoznačne sa takto možno vyjadriť o zasielaní protokolov o štarte holubov z pretekov internetom.  

Informoval, že vzhľadom na upravený začiatok sezóny, kde usporiadatelia pretekov museli 

dodržiavať usmernenia prezidenta pre organizáciu pretekov, športová komisia rozhodla, že sa 

skontroluje dokumentácia všetkých OZ CHPH z prvých troch pretekov sezóny. Z toho dôvodu bola 
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vyžiadaná Pretekovou komisiou SZ CHPH od všetkých OZ CHPH preteková dokumentácia 

z prvých troch pretekov – výzvy na zaslanie boli sekretariátom zaslané na jednotlivé OZ CHPH. 

Veľkým nedostatkom bolo nezladenie pretekových plánov Západoslovenského regiónu pri 

stanovení termínov  národných pretekov. To viedlo k tomu, že na základe platných dokumentov 

do súťaží v Majstrovstve Slovenska v superdlhých tratiach, sa nedostali viacerí v minulých rokoch 

veľmi úspešní chovatelia. 

Zmeny v termínoch či miestach plánovaných pretekov v prípade zhoršeného počasia boli včas 

hlásené a práca výcvikárov sa kladne hodnotí. Kriticky sa vyjadril o tých OZ, ktorí porušili 

nastavenia ŠP či ZO do súťaže MS ale po upozorneniach boli chyby odstránené.  

 

3. Príprava na vyhodnotenie MS 2020 a IM 2020:  

Informácie o pripravovaných kontrolách pretekovej dokumentácie chovateľov, ktorí figurujú na 

popredných miestach v predbežnom poradí MS podal p. Blahovský. Aj v tomto prípade boli 

zverejnené sekretárom pokyny k zasielaniu dokumentácie na webe. Rovnako boli pokyny na 

zasielanie dokumentácie zaslané tajomníkom OZ CHPH. Týka sa to poradia MS 2020 a IM 2020.  

Bol schválený termín kontroly  zaslanej dokumentácie, ktorá bude  9. až 10. októbra 2020 v Nitre 

a kontrolu vykonajú členovia Športovej komisie SZ CHPH. 

Bol navrhnutý aj predbežný termín kontroly medzinárodného poradia IM 2020. Kontrola by sa  

mohla zorganizovať v termíne 16. až 17. októbra 2020, podľa možnosti v Lietavskej Svinnej. 

Z každej účastníckej krajiny (Česko, Poľsko) sa prizvú dvaja delegáti. 

Pri kontrole nastavení pretekov do IM bolo zistené použitie pretekov mimo stanovené termíny 

a tieto boli zo súťaže IM vyradené.  
 

4. Vyhodnotenie kontroly pretekovej dokumentácie OZ Topoľčany: 

Bola odprezentovaná celá genéza udalostí, kontrol OZ CHPH Topoľčany až po vyradenie 

chovateľov z preteku Hille, konaného dňa 25. 7. 2020. K tejto problematike sa vyjadrili p. 

Blahovský a p. Dudzik. Informáciu o správe z  podrobnej  kontroly ZO CHPH Žabokreky nad 

Nitrou (OZ CHPH Topoľčany) zo dňa 2. 8. 2020 členmi ÚKK SZCHPH, kde boli exaktne 

zdokumentované a vypísané všetky nedostatky v dokumentácii OZ.  
 

Napokon bol vypočutý názor predsedu a výcvikového referenta OZ CHPH Topoľčany a ich pohľad 

na tento problém. Taktiež sa vyjadrili k zaslanému odvolaniu výboru OZ CHPH Topoľčany k  

uzneseniu zo zasadnutia prezídia zo dňa 8. 8. 2020, ktoré sa týka vyradenie chovateľov z preteku 

Hille. 
 

Po vypočutí námietok zástupcov OZ CHPH Topoľčany, prezident Zväzu zástupcom OZ Topoľčany 

vysvetlil prečo Prezídium SZ CHPH trvá na zaradení vyradených chovateľov z preteku Hille, ktorý 

sa konal 25. júla 2020. Vysvetlil, že je celkom samozrejme, že kontroly sa robia u chovateľov, ktorí 

dosahujú výborné výsledky. Je možné, že kontrolovaným členom sa nepáči postup orgánov, ktoré 

kontrolu vykonávajú, dokonca tento postup môže narúšať ich pracovný rytmus. Na druhej strane, ak 

kontrolný orgán nenašiel žiadne porušenie pretekového poriadku, negatívny výsledok iba zvyšuje 

športový i morálny kredit kontrolovaného chovateľa. Z takého pohľadu je potrebné pozerať sa na 

kontroly, ktoré  vykonávajú kontrolné orgány u chovateľov. Skonštatoval tiež, že je osobne rád, že 

pri kontrole dvojice chovateľov Poništiak Rudolf a Jakub kontrolné orgány Zväzu nezistili žiadne 

porušenie Pretekového poriadku SZ CHPH. 

Na druhej strane Prezídium SZ CHPH, ktoré v konečnom dôsledku riadi všetky športové súťaže 

poštových holubov na Slovensku vyžaduje rovnaký postup od všetkých organizátorov pretekov 

poštových holubov. Ak chovateľ neurobil chybu, osobne neporušil Pretekový poriadok SZ CHPH, 

nemôže byť z preteku vyradený. Skonštatoval, že niektorí funkcionári urobili z nepozornosti chyby, 

ale za tieto nenesie a nemôže niesť zodpovednosť účastník preteku.  

Prezídium SZ CHPH sa jednomyseľne uznieslo, že trvá na zaradení chovateľov z  preteku Hille 25. 

júla 2020 do pretekových výsledkov, tak ako rozhodlo na predchádzajúcom zasadnutí Prezídia SZ 

CHPH. OZ musí do troch dní od zverejnenia zápisnice z prezídia opraviť pretekové výsledky OZ 

Topoľčany zaradením vyradených chovateľov z preteku Hille, v opačnom prípade budú výsledky 



OZ Topoľčany za sezónu 2020 vyradené zo všetkých súťaží SZ ( MS, výstavy, IM ). 

 

5. Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie z prvých troch pretekov sezóny 2020 – bol 

odsúhlasený termín kontroly  na 9. až 10. októbra 2020 v Nitre, pričom kontrolu vykoná Športová 

komisia SZ CHPH. 

 

6. Príprava smernice CV 2021: informácie o stave prípravy CV predniesol p. Dudzik. 

Na výstavisku v Trenčíne sa s  p. Ing. Šprtkom už dohodli podstatné náležitosti ohľadom 

zorganizovania CV 2021 a zo sekretariátu SZ bola zaslaná objednávka na rezerváciu výstavných 

priestorov.  Definitívna zmluva bude podpísaná v novembri, keď budeme mať presnejšie informácie 

o vývoji COVID 19. 

Prípravou smernice CV 2021 prezídium poveruje p. Dudzika, Krajčíka, Valíčka a Kristiňaka. 

Smernica bude vypracovaná po podpise zmluvy s výstaviskom, najneskoršie do konca novembra 

2020. 

Termín výstavy je plánovaný na 2. – 3. januára 2021, podľa toho si musia výstavy a výbery 

plánovať OZ CHPH. 

 

7. Rôzne, aktuálne úlohy a došlá pošta: 

  Rôzne a aktuálne úlohy: 

➢ Prezídium požiadalo ÚKK, aby zinicializovalo zasadnutie Disciplinárneho senátu, ideálne 

do konca októbra 2020.  

➢ Prezídium požiadalo predsedu ÚKK o odstúpenie listov p. Hudrana Tomáša výboru OZ 

CHPH Spišská Nová Ves. Na zasadnutie Disciplinárneho senátu SZ CHPH bude prizvaný p. 

Tomáš Hudran, aby predložil doklady na začatie disciplinárneho konania, tak ako vo svojich 

listoch požaduje.  

➢ V zápisnici z prezídia zo dňa 8. 8. 2020 došlo pri jednaní k nedorozumeniu ohľadom 

vytvorenia nového regiónu pre mladé holuby Rimavská Sobota + Zvolen, pre tých 

chovateľov, ktorí chcú z Rimavskej Soboty prestúpiť od 1. 1. 2021 do OZ CHPH Zvolen. 

Podľa nových informácií od predsedu OZ CHPH Rimavská Sobota, sa to nevzťahuje na 

chovateľov ZO CHPH Tomášovce. Podľa tejto novej informácie členovia  ZO CHPH 

Tomášovce aj v budúcom roku zostávajú  členmi OZ CHPH Rimavská Sobota. Výbor OZ 

CHPH Rimavská Sobota doručil na sekretariát SZ CHPH povolenie na prestup do OZ 

CHPH Zvolen pre ZO CHPH Banská Bystrica-Šalková. Z toho dôvodu členovia ZO CHPH 

Tomášovce výsledky pretekov dosiahnuté v novom regióne nemôžu použiť na oficiálne 

súťaže. 

 

Z došlej pošty: 

➢ OZ CHPH Zvolen – Porušenie stanov a PP SZ CHPH – podnet na zrušenie výsledkov.  

Na základe tohto listu sa rozhodlo, že problém sa bude riešiť na samostatnom rokovaní za 

účasti bývalého predsedu OZ CHPH Zvolen – J. Beňadíka,  predsedu OZ CHPH Brezno p. 

E. Faška a terajšieho predsedu OZ CHPH Zvolen p. Ondreja Brzuľu. Za prezídium SZ 

CHPH sa na rokovaní zúčastnia p. Dudzik a p. Krajčík. 

➢ Pán Tomáš Hudran – doručil na sekretariat SZ CHPH trojicu listov. Jeden list bol       

            adresovaný DS, druhý p. Dudzikovi a tretí predsedovi ÚKK. DS SZ CHPH preverí  

            opodstatnenosť podania a po predložení relevantných materiálov p. Hudranom, ihneď za  

            jeho účasti začne disciplinárne konanie, tak ako požaduje sťažovateľ. 

➢ Pán Gavenda Ján – zaslal podnet na začatie disciplinárne konania DS SZ CHPH voči 

predsedovi OZ CHPH Trenčín. 

 

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

 

 



UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 7.  septembra 2020 v Nitre 

 

 

 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Blahovský a Peter Kristiňak.   

 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Správu z vyhodnotenia priebehu pretekovej sezóny 2020. 

2. Informácie o stave prípravy CV 2021. 

 

III. Prezídium SZ CHPH potvrdzuje: 

 

1. Svoje rozhodnutie zo dňa 8. 8. 2020, kde uložilo výboru OZ CHPH Topoľčany zaradiť do 

pretekových výsledkov chovateľov, ktorým chýbali pečiatky ZO CHPH na nasadzovacích 

listoch - ZO CHPH Čereňany a ZO CHPH Diviacka Nová Ves v preteku Hille, konaného 

dňa 25. 7. 2020. Výbor OZ CHPH následne bude písomne informovať o splnení uznesenia 

Prezídium SZ CHPH. 

        

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá: 

 

1. Športovej komisii vykonať kontroly pretekovej dokumentácie z prvých troch pretekov 

všetkých OZ CHPH, dokumentácie Majstrovstiev Slovenska 2020 za staré holuby 

a Intermajstrovstva 2020 a zaslať písomnú správu z týchto kontrol prezídiu SZ CHPH. 

Termín: 10. 10. 2020      Zodpovedný: v texte 

 

2.  Zorganizovať do konca mesiaca október medzinárodnú verifikáciu IM 2020. 

Termín: v texte                Zodpovední: Viceprezident a predseda športovej komisie SZ CHPH 

 

3. Pripraviť Smernicu CV 2021 a jej zverejnenie na webovej stránke SZ CHPH 

 Termín: 31. 11. 2020   Zodpovední: Dudzik, Krajčík, Valíček a Kristiňak 

 

4. Odstúpiť členom DS SZ CHPH podanie podnetu p. Jána Gavendu na disciplinárne konanie. 

Termín: 15. 09. 2020     Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 

5.  Pozvať na zasadnutie Disciplinárneho senátu SZ CHPH p. Tomáša Hudrana a vyzvať ho na 

predloženie relevantných dôkazov voči tým funkcionárom, ktorých navrhol na disciplinárne 

riešenie. Pozvať na zasadnutie funkcionárov SZ CHPH, ktorých požaduje p. Hudran, aby 

boli disciplinárne riešení. 

Termín: 15 dní pred zasadnutím DS    Zodpovední: predseda DS a sekretár SZ CHPH 

 

6.  Pozvať na zasadnutie Disciplinárneho senátu SZ CHPH p. Ladislava Kováča a Jána 

Gavendu. 

Termín: 15 dní pred zasadnutím DS    Zodpovední: predseda DS a sekretár SZ CHPH 

 

 

 

 



Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

Správnosť zápisu overil:  Milan Blahovský:  .......................................... 

 

    Peter Kristiňak:          .......................................... 

 

V Nitre, dňa 7. 09. 2020            

         

                                                                                                                                                                                

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

                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 

                      prezident SZ CHPH 

 
 


