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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 11.  februára  2023 v Rajeckých Tepliciach 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik  
                   členovia Prezídia SZ CHPH - Ing. Daniel Krajčík PhD., Ľubomír Valíček,  
                          Ing. Miroslav Vidhold, Ing. Lukáš Chytil, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jozef Bednár,  
                          Jakub Poništiak, Ing. Jaroslav Seliga 
                          Predseda ÚKK – Ondrej Bjalončík     

 prizvaný: sekretár Zväzu  
                        
 

Program rokovania: 
                             

1.    Otvorenie rokovania a kontrola plnenia uznesení 
2.    Vyhodnotenie CV 2023 
3.    Vyhodnotenie SEV Brašov 
4.    Príprava storočnice 1. spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku  
5.    Príprava slávnostného zasadnutia VZ SZ CHPH 
6.    Návrhy na ocenenie funkcionárov a chovateľov pri príležitosti storočnice 
7.    Ročná účtovná uzávierka 
8.    Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2023 
9.    Pokyny, usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2023 
10.  Príprava školenia výcvikových referentov 
11.  Antidopingové kontroly v roku 2023 
12.   Informácia predsedu komisie starostlivosti o členstvo - prestupy 
13.  Plán práce s mládežou na rok 2023 
14.  Doriešenie prípadov OZ CHPH Brezno, ZO CHPH Čereňany    
15.  Aktuálne úlohy a rôzne 
16.  Uznesenia a záver  

  

Priebeh rokovania: 
 

1. Rokovanie otvoril p. Dudzik. Bol schválený program zasadnutia. Následne sa schválili: zapisovateľ 
z rokovania – Ing. Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Jakub Poništiak a Ing. Jaroslav Seliga. 
Nasledovala kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia 22.10.2022, kde sa konštatovalo, že 
uznesenia sú splnené, alebo majú termín plnenia stály. Tak isto sa prekontrolovalo plnenie 
uznesení z mimoriadneho zasadnutia prezídia 26.11.2022, kde taktiež boli uznesenia splnené. 
 

2. Vyhodnotenie CV 2023:  
Informácie z CV 2023 podali p. Dudzik a Valíček. Hovorilo sa o prvotných problémoch so 
zaisťovaním priestorov pre zorganizovanie výstavy. Po komplikáciách sa výstava nakoniec 
uskutočnila na výstavisku Agrokomplex – Nitra a organizáciu napokon prevzalo prezídium a ÚKK SZ 
CHPH. Organizácia a priebeh výstavy bol štandardný. V porovnaní s CV v Trenčíne bolo menej 
návštevníkov, ale tým, ktorí na výstavu prišli, priestory poskytli dobrý štandard. Na výstave sa 
odovzdali ocenenia všetkých súťaží za roky 2020, 2021 a 2022.  Zisk z výstavy po odpočítaní 
všetkých nákladov sa vyčíslil na 5 994,60 eur. Prostriedky boli prevedené na účet SZ CHPH. 
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O priebehu národnej výstavy a odovzdávaní ocenení IM v Poľsku informoval p. Bednár.  
Informácie o priebehu a úrovni národnej výstavy v Česku podali informácie p. Chytil a Poništiak. 
Česká strana navrhuje organizovať spoločné výstavy so SZ CHPH. 
 

3. Vyhodnotenie SEV Brašov:  
Vyhodnotil p. Ing. Krajčík - Stredoeurópska výstava poštových holubov sa podľa pôvodného plánu 
mala uskutočniť v Brašove - v Rumunsku - systémom, že športové holuby sa vyhodnotia na základe 
zaslaných podkladov (výsledkov) a štandardné holuby sa posúdia na mieste. 
V športových kategóriách poslalo výsledky 12 federácií (6 federácií s úplnou kolekciou), v kategórii 
štandard malo vystavovať úplné kolekcie 9 federácií. Po vypuknutí vtáčej chrípky v Brašove 
posledný januárový týždeň bola fyzická účasť holubov zrušená. 
V Brašove sa konalo stretnutie zástupcov stredoeurópskych federácií - hlavnou témou bolo 
prerokovanie problémov súvisiacich s vtáčou chrípkou a problémov, ktoré veterinárne opatrenia 
spôsobujú pri výstavnej činnosti a tiež pri pretekoch holubov. Rumunská federácia prišla s 
ponukou usporiadania spoločného preteku BERLIN INTERNATIONAL (organizátor Rumunská 
federácia). Pripravovaný pretek prezídium schválilo ako medzinárodný pretek, ktorý nie je nutné 
deklarovať v pretekových plánoch OZ. Všetci chovatelia budú vyhodnotení v národných 
a medzinárodných výsledkoch podľa štatútu preteku. Prezídium poveruje D. Krajčíka koordináciou 
tohto medzinárodného preteku. 
Na slávnostnom večierku, ktorý mal vysokú úroveň, boli odovzdané trofeje víťazom v kategórii 
šport. V kategórii štandard každý z pôvodne prihlásených účastníkov dostal účastnícky diplom a 
medailu. V športových kategóriách sme mali iba jedného holuba umiestneného v prvej trojke – 
Šport G – Michal Gajdušek. V športových kategóriách sme skončili z krajín vyšehradskej štvorky na 
poslednom mieste.   
 

4. Príprava storočnice 1. spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku:  
Na zasadnutie VZ CHPH budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, s ktorými Zväz pri svojej činnosti 
prichádza do styku, predstavitelia partnerských zväzov vyšehradskej štvorky, vybraní chovatelia, 
ktorí sa v značnej miere zaslúžili o rozvoj chovateľstva PH na Slovensku, ôsmi členovia spolku 
Vrbica, členovia VZ SZ CHPH, ÚKK a prezídia SZ CHPH. 
K storočnici je potrebné urobiť: 
- novú fóliu informačnej tabule pred vstupom do múzea 
- dať opraviť chyby na tabuliach v múzeu 
- dať urobiť tabuľu do múzea - pri akej príležitosti bola expozícia otvorená 
- dať vyrobiť 120 plastových odznakov 
Už pripravené: 
- medaily sú už odliate, po úprave sa zabalia a pošlú kuriérom do Nitry 
- kniha k storočnici je v tlači, hotová bude do 15. marca 2023   
- pozvánky sú vytlačené 
 
5. Príprava slávnostného zasadnutia VZ SZ CHPH:  
Zasadnutie sa bude konať v Hoteli Jánošík, 1. apríla 2023 o 10 hod. Pozvánky na zasadnutie 
s programom  budú rozposlané 28. februára 2023.  
Z rokovacích materiálov bude zaslané: 
- ročná účtovná uzávierka za rok 2022 
- návrh rozpočtu na rok 2023 
- súťaženie členov SZ CHPH, ktorí majú spoločné adresy, parcely a súradnice holubníkov 
  (Návrh na usmernenie) 
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6. Návrhy na ocenenie funkcionárov a chovateľov pri príležitosti storočnice:  
V prvej fáze - 1. 4. 2023 prezídium rozhodlo oceniť 15 bývalých funkcionárov a organizátorov 
holubárskeho diania na Slovensku.  
Dr. Vladimíra Šišku, Vladimíra Kúsku, Ing. Petra Chytila, Karola Ataloviča, Ing. Jána Mokrého, Štefana 
Pinčáka, Jozefa Bučeka, Jozefa Čuláka, Vlastimíra Pomajdíka, Ing. Jozefa Moravčíka, Dušana Kasana, 
Jána Včelu, Vladimíra Sudora, MVDr. Ondreja Šimka, Mgr. Ivana Vargu.  
Ďalej - Predsedu a tajomníka ZO CHPH Vrbica a ďalších šesť členov tejto organizácie, členov 
Prezídia a ÚKK, sekretára SZ CHPH. 
V druhej fáze bude ocenených ešte 50 členov Zväzu. 
  
7. Ročná účtovná uzávierka:  
Ročná účtovná uzávierka za rok 2022 bola prezídiom schválená. 
 
8. Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2023:  
Predložený návrh rozpočtu po úprave sa schvaľuje. 
Prezídium schválilo cenu krúžkov na rok 2024 - 0,30 eur za kus a z rezervných sérií 0999 a 0777 – 
0,50 eur za kus. Cena pretekových gumičiek bude 0,06 eur za ks.  
 
9. Pokyny, usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2023:  
V pripravovanom obežníku 1/2023 sa doplní nová stať, podľa ktorej OZ CHPH budú zasielať čestné 
prehlásenie súvisiace so súradnicami chovateľských zariadení. Taktiež dôjde k úprave ceny krúžkov 
a gumičiek na rok 2024. Po doplnení bude obežník zverejnený na webovej stránke SZ CHPH. 
Bola vykonaná revízia štartovacích miest v Českej republike a Nemecku vo výpočtovom programe 
MyPigeons. 
Pretek „Hamburg 100“ vzhľadom na potrebu koordinácie prepravy holubov a doriešenia smernice 
na tento pretek je potrebné, aby do 24. 3. 2023 jednotlivé OZ nahlásili spôsob prepravy 
a priebežné počty holubov nasadených na pretek a miesto košovania (napr. OZ Orava – Geraldy OZ 
Žilina alebo reg. Sever – cca 300 ks holubov – NS Zubrohlava). Tieto údaje je potrebné zaslať          
e-mailom do daného termínu predsedovi Športovej komisie SZ p. Blahovskému. Odporúčame 
výborom OZ, aby si na víkend konania NP Hamburg neplánovali pretek nad 700 km z dôvodu 
podpory organizácie spoločných národných pretekov v budúcich rokoch.  
RETRO SÚŤAŽ 2023 – pri príležitosti storočnice organizovaného holubiarstva na Slovensku, 
vyhlasuje prezídium SZ súťaž o Majstra Slovenska v retro – bodovacom systéme. Propozície tejto 
súťaže budú zverejnené na webovom sídle SZ CHPH. 
 
10. Príprava školenia výcvikových referentov:  
Školenie výcvikárov OZ CHPH sa bude konať 25.3.2023 (sobota) v Penzióne Podzámok v Spišskom 
Podhradí so začiatkom o 10,00 hod. Školenie bude zamerané na zjednotenie si pohľadu na niektoré 
nejasnosti podľa základných dokumentov SZ, spracovanie predpretekovej dokumentácie, kontrolnú 
činnosť počas sezóny a postrehy z kontroly dokumentácie po pretekoch, program MyPigeons a jeho 
ovládanie. Obed bude pre všetkých účastníkov zabezpečený. Pozvaní sú všetci členovia športovej 
komisie a výcvikári OZ CHPH. Výdaje na dopravu si hradí každé OZ CHPH. Z organizačných dôvodov 
bude potrebné potvrdiť účasť alebo neúčasť výcvikára, poprípade štatutára na sekretariáte SZ 
CHPH do termínu 17. 3. 2023.  
 
11. Antidopingové kontroly v roku 2023:  
Prerokovala sa potreba i možnosti vykonávania antidopingových kontrol v nastávajúcej pretekovej 
sezóne. 
Prezídium SZ CHPH schválilo plán dopingových kontrol pre sezónu 2023.  
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12. Informácia predsedu komisie starostlivosti o členstvo - prestupy: 
 Odvolania sa voči rozhodnutiu prezídia pánom Pertziánom Vladimírom, prezídium opäť 

potvrdzuje svoje rozhodnutie. Rozhodnutie o prestupe je v plnej kompetencii výborov ZO 
CHPH a OZ CHPH. 

 Žiadosť p. MVDr. Jozefa Veselického – prítomný člen výboru OZ CHO CHPH Zvolen i člen 
výboru OZ CHPH Banská Bystrica pán Michal Vebný prehlásili, že nemajú námietky, aby  pán 
MVDr. Veselický prestúpil na základe podanej žiadosti v roku 2022  do základnej organizácie 
v pôsobnosti OZ CHPH Brezno. 

  Prezídium deleguje na konferenciu OZ  CHPH Bytča – p. Ľubomíra Valíčka a zároveň mu 
schvaľuje pracovnú cestu.  

 
13. Plán práce s mládežou na rok 2023:  
Komisia starostlivosti o mládež apeluje na funkcionárov, aby všetci mladí chovatelia boli do 31. 5. 
2023 zaradení do kategórie MS do 25 rokov, pričom sa to týka aj tých, čo budú pretekať výlučne iba 
v sezóne mladých holubov. Dodatočné priradenie do tejto kategórie už potom nebude možné. 
V štádiu prípravy je súťaž pre mladých chovateľov, pričom bližšie informácie budú zverejnené 
v diskusnom fóre na webovom sídle SZ CHPH. 
 
14. Doriešenie prípadov OZ CHPH Brezno, ZO CHPH Čereňany: 
 
OZ CHPH Brezno – prezídium ruší výsledky VS2 v sezóne 2022 starých holubov. Na základe 
písomného potvrdenia OZ CHPH Brezno, že preteková dokumentácia nebola priebežne 
kontrolovaná výcvikárom OZ CHPH Brezno a nebola uložená podľa platného Pretekového poriadku 
SZ CHPH.  
ZO CHPH Čereňany (OZ CHPH Topoľčany) – záležitosť samostatne prerokoval predseda ÚKK SZ 
CHPH s predsedom OZ CHPH Topoľčany a predsedom ZO CHPH Čereňany pred začiatkom rokovania 
prezídia SZ CHPH. O výsledku rokovania členov prezídia informoval predseda ÚKK. Konštatoval, že 
výbor OZ CHPH Topoľčany promptne do siedmich dní dorieši situáciu od doručenia zápisnice. 
Tajomník OZ CHPH Topoľčany zašle písomne doporučenou poštou tajomníkovi ZO CHPH Čereňany 
vyjadrenie k priestupku (potrestaniu) p. Jozefa Duchoviča ml. 
Prezídium  odporúča (prezídium nenariaďuje) výboru OZ Topoľčany opäť vytvoriť NS Čereňany pre 
členov ZO CHPH Čereňany. Odporúčanie vyplýva zo skutočnosti, že SZ CHPH je záujmové združenie 
občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a zákon nepripúšťa žiadnu 
diskrimináciu bezúhonných členov v organizáciách, ktoré vznikli podľa uvedeného zákona. Táto 
skutočnosť je premietnutá aj v Hlave I., odsek 2 Pretekového poriadku SZ CHPH. 
 

15. Aktuálne úlohy a rôzne:  
 Zasadnutie prezídia v mesiaci máj prebehne on-line namiesto prezenčného, prezídium 

súhlasí. 
 Vydať 1 000 ks knihy a 120 odznakov k 100. výročiu založenia 1. spolku chovateľov 

poštových holubov na Slovensku – schvaľuje sa. 
 Založenie služby Internet banking – zabezpečiť prístup do 1.5.2023. 
 
 
Došlá pošta: 
 Žiadosť o vytvorenie nového vypúšťacieho miesta Považská Bystrica – schvaľuje sa. 
 OZ CHPH Komárno  - doručili nám oznámenie vzdania sa funkcií vo výbore OZ CHPH 

predsedom p. Antonom Óvárym, tajomníkom Mgr. Ivanom Vargom, pokladníkom – Pavlom 
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Jurčíkom - prezídium berie na vedomie. 
 Zaslanie vyjadrenia členov ZO CHPH Dúbravica k zápisu z kontroly ÚKK. List bol odstúpený 

predsedovi ÚKK. Predseda ÚKK podrobne o obsahu listu informoval členov prezídia SZ 
CHPH. Zápis z kontroly, ktorý zaslal člen ÚKK na sekretariát a samotná kontrola nebola 
vykonaná podľa smernice o kontrolnej činnosti, nakoľko závery z kontroly neboli 
prerokované sa štatutármi ZO CHPH Dúbravica. Pre niektoré nejasnosti v tejto veci sa 
nerozhodlo. 

 Podnet na prešetrenie porušovania pretekového poriadku OZ CHPH Zvolen zaslaným 
predsedom ZO CHPH Dúbravica. Po preštudovaní zaslaných listín prezídium konštatuje 
a vydáva stanovisko, že v OZ CHPH Zvolen v sezóne 2022, podľa Pretekového poriadku - 
Hlava II - Všeobecné ustanovenia, bod 10. neporušili pretekový poriadok ako uvádza 
sťažovateľ. Keďže neboli k dispozícii podklady z roku 2021, sťažnosť postupujeme na 
prešetrenie ÚKK. 

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

 
 

UZNESENIA  ZO  ZASADNUTIA  PREZÍDIA  SZ  CHPH 
konaného dňa 11. februára 2023 v Rajeckých Tepliciach 

 
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 

1. Program zasadnutia. 
2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Jakub Poništiak a Ing. Jaroslav  
             Seliga. 
3. Zoznam pozvaných hostí na oslavy 100-ročnice založenia prvého spolku chovateľov 

poštových holubov na Slovensku. 
4.         Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2022. 
5. Návrh rozpočtu pre rok 2023 po úprave. 
6. Cenu krúžkov na rok 2024 – 0,30 eur za kus a z rezervných sérii 0999 a 0777 – 0,50 eur za 

kus, cenu pretekových gumičiek 0,06 eur za kus. 
7. Služobnú cestu pre p. Valíčka na oblastnú konferenciu OZ CHPH Bytča. 
8. Obežník 1/2023 po doplnení a úprave. 
9. Smernicu RETRO SÚŤAŽE na rok 2023. 
10.  Plán antidopingových kontrol v sezóne 2023. 
11. Uskutočniť on-line zasadnutie prezídia v májovom termíne namiesto prezenčného. 
12. Vydať 1 000 ks knihy a 120 odznakov k 100. výročiu založenia prvého spolku chovateľov 

poštových holubov na Slovensku. 
13.  Vytvorenie oficiálneho štartovacieho miesta Považská Bystrica. 
14. V prípade účasti slovenských chovateľov na preteku Berlín-International, priznanie štatútu 

národného preteku. 
 
 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 
 

1. Informácie o vyhodnotení priebehu CV 2023, národných výstav v Poľsku a Česku. 
2. Podané informácie p. Krajčíkom o SEV v Brašove a pripravovanom preteku Berlín 

organizovaným Rumunským zväzom. 
3. Informácie o príprave 100-ročnice založenia prvého spolku chovateľov poštových holubov 
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na Slovensku prednesené p. Dudzikom. 
4. Informáciu predsedu komisie starostlivosti o mládež o pripravovanej súťaži pre mladých 

chovateľov. Bližšie informácie budú zverejnené na webovom sídle SZ CHPH. 
5. Oznam o vzdaní sa funkcií niektorých členov výboru OZ CHPH Komárno. 
6. Vyhlásenie zástupcu výboru OZ CHPH Zvolen a  ZO CHPH Banská Bystrica, že povoľujú 

prestup MVDr. Veselickému na základe žiadosti, ktorú si podal v stanovenom termíne v roku 
2022. 

7.  Berie na vedomie informáciu predsedu ÚKK o rokovaní s predsedom OZ CHPH Topoľčany 
a predsedom ZO CHPH Čereňany ohľadom obnovenia NS pre chovateľov ZO CHPH 
Čereňany. 

 
 
III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko: 
 

1. OZ CHPH Zvolen, podľa Pretekového poriadku - Hlava II - Všeobecné ustanovenia, bod 10. 
neporušili pretekový poriadok. 

 
 

IV. Prezídium SZ CHPH potvrdzuje: 
 

1. Svoje pôvodné rozhodnutie vydané v uzneseniach prezídia SZ CHPH zo dňa 22.10.2022, bod 
IV., číslo 1. vo veci odvolania sa p. Vladimíra Pertziana ohľadom prestupu do iného OZ 
CHPH. 

 
                   
V. Prezídium SZ CHPH ruší: 
 

1.        V plnom rozsahu ruší Pretekové výsledky VS2 OZ CHPH Brezno  pretekovej sezóny 2022   
           starých holubov.  
            
 

VI. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 

1. Dať vyrobiť novú fóliu informačnej tabule pred vstupom do múzea. Dať opraviť chyby na   
             tabuliach, dať vyrobiť informačnú tabuľku pri akej príležitosti bola naša expozícia v Múzeu  
             Janka Kráľa otvorená.  

Termín: 1. 4. 2023                                                Zodpovedný: Predseda kultúrnej komisie 
 

2. Dať vyrobiť 120 plastových odznakov k storočnici. 
Termín: 1. 4. 2023                                                Zodpovedný: D. Dudzik 

 
3. Zaslať pozvánky aj s rokovacími materiálmi členom VZ SZ CHPH a pozývacie listy pre vybrané 

osobnosti a funkcionárov verejného života  a významných funkcionárov a chovateľov. 
Termín: 28. 2. 2023                                                Zodpovedný: sekretár 

 
 
4. Pripraviť na zasadnutie VZ SZ CHPH prezentačné premietanie na tému: Zo života SZ CHPH. 

Termín: 1. 4. 2023                                                Zodpovedný: Daniel Krajčík  
 
5. Pripraviť na zasadnutie VZ SZ CHPH prezentačné premietanie na tému: Mladí chovatelia. 

Termín: 1. 4. 2023                                                Zodpovedný: Jakub Poništiak 
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6. Nahlásiť spôsob prepravy, nasadzovacie strediská a priebežné počty holubov na pretek  

Hamburg „100“ jednotlivými OZ CHPH na e-mailovú adresu predsedu Športovej komisie p. 
Blahovského: romulus2777@gmail.com . 
Termín: 24. 3. 2023                                                Zodpovední: štatutári OZ CHPH 

 
7. Zorganizovať prezenčné školenie výcvikových referentov do začiatku pretekovej sezóny 

2023.  
Termín: v texte                                                       Zodpovedný: Predseda športovej komisie 

 
8. Vykonanie antidopingových kontrol v pretekovej sezóne 2023. 

Termín: v texte                                                       Zodpovedný: Daniel Krajčík 
 

9. Založenie služby Internet banking. 
Termín: 1. 5. 2023                                                    Zodpovedný: Dudzik 

 
10. Výboru OZ CHPH Topoľčany zaslať písomnú informáciu so zdôvodnením ohľadne obnovenia 

nasadzovacieho strediska pre členov ZO CHPH Čereňany. 
Termín: 5. 3. 2023                                                       Zodpovedný: predseda OZ CHPH Topoľčany 

 
 
Zapísal: Ing. Pavol Javorček 
 
 

Správnosť zápisu overil:  Jakub Poništiak:                       .......................................... 
 
    Ing. Jaroslav Seliga:                   .......................................... 
 
 
V Rajeckých Tepliciach, dňa 11. 2. 2023                                                                                                                                                                                          
                                                                                                           .......................................... 
                                                                                                                 RNDr. Daniel Dudzik 
                  prezident SZ CHPH 


