Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 917534964

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO ON-LINE ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
ZO DŇA 30. 11. 2021
Na rokovanie on-line boli vyzvaní:
prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil,
Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček,
Bc. Milan Pazúr
Sekretár SZ CHPH: Ing. Javorček
Ospravedlnený: Ing. Peter Kristiňak
Predseda: ÚKK Július Mlátko - ospravedlnený
Program on-line rokovania:
1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení.

2. Celoštátna výstava – 8. január 2022.
3. Výber holubov SZ CHPH na posúdenie do BUDAPEŠTI, súčasť olympiády FCI.
4. Posudzovanie štandardných holubov v Budapešti a účasť na posudzovaní
olympijských kolekcií holubov.
5. Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania členov VZ SZ CHPH a prerokovanie
pripomienok:
1/ Zaradiť do MS súťaž KT a GM – ako súčet kategórií MS.
A/ Zaradiť MS krátkych tratí
B/ Zaradiť MS GM
2/ Požiadavky letieť NP Hille miesto Eckenhagenu.
3/ Možnosť organizácie pretekov 700+ nad rámec NP.
4/ Požiadavky na rozšírenie počtu NP v roku 2022.
5/ Povoliť použitie celoslovenských výsledkov z Gothy do MS ST.
6. Spresnenie – oprava všeobecných podmienok MS.
7. Vytvorenie komisií pre spracovanie pripomienok z korešpondenčného hlasovania
VZ SZ CHPH a príprava návrhov na rokovanie XI. zjazdu SZ CHPH.
8. Sťažnosť ZO CHPH Čereňany na nedodržanie platných dokumentov SZCHPH, na
konferencii OZ CHPH Topoľčany.
9. Rôzne
10. Uznesenia a záver
K bodu 1: Rokovanie otvoril prezident Zväzu a požiadal pripojených, aby sa vyjadrili
k navrhovanému programu. D. Krajčik podal návrh, aby sa program rozšíril o informáciu o došlých
výsledkoch antidopingových kontrol. Požiadavka sa zaradila do bodu Rôzne a program bol
schválený. Prezident vykonal kontrolu plnenia uznesení z rokovania prezídia, ktoré sa konalo 22.23. 10. 2021 v Žiline. Uznesenia termínované do 29. 11. 2021 boli splnené.
Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Javorček a za overovateľov zápisnice Ing. Krajčík a V. Vernarský.
K bodu 2: Celoštátna výstava – 8. január 2022
Prezídium na základe vývoja pandemickej situácie, aktuálnemu lockdownu a núdzovému stavu
vyhlásenému vládou SR na 90 dní organizovanie CV 2022 zatiaľ prekladá na sobotu 22. 01. 2022.

Uznesenie: III./ 1 a 2
K bodu 3: Výber holubov SZ CHPH na posúdenie do Budapešti, súčasť olympiády FCI
Prezídium rozhodlo, že za súčasnej pandemickej situácie nie je možné výbery štandardných
holubov organizovať. Na on-line zasadnutí prezídia začiatkom januára budú vydané pokyny
k výberu štandardných holubov i k organizovaniu CV.
Uznesenie: III./5
K bodu 4: Posudzovanie štandardných holubov v Budapešti a účasť na posudzovaní olympijských
kolekcií holubov.
Prezídium rozhodlo, že SZ CHPH na tomto podujatí budú zastupovať:
Ľubo Valíček – nominovaný posudzovateľ FCI
Ing. Daniel Krajčík, PhD. za Zväz
K bodu 5: Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania členov VZ SZ CHPH
Prezídium, tak ako bolo uvedené v liste členom VZ, prerokovalo pripomienky uvedené
v návratkách z korešpondenčného hlasovania. Neboli prerokované návrhy a pripomienky
k Pretekovému poriadku SZ CHPH a Stanovám SZ CHPH. Tieto návrhy a pripomienky spracujú
vytvorené komisie a predložia na rokovanie zjazdu a VZ SZ CHPH.
1/ Zaradiť do MS súťaž krátkych tratí.
Prezídium návrh zamieta.
Odôvodnenie: Podstatná časť krátkych tratí je súčasťou MS (trate od 285 do 420 km) a dolety
holubov na tratiach od 95 km do 200 km sú výrazne ovplyvnené počasím a smerom doletu
holubov. Tieto preteky bývajú často predmetom vyhrocovania napätia medzi chovateľmi v
jednotlivých OZ pri pretekoch výrazne ovplyvnených poveternostnými podmienkami a väčšina
chovateľov ich považuje za neobjektívne. Úvodné preteky do 285 km sú zaradené do MS ročných
holubov a tak majú svoje opodstatnenie v pretekových plánoch OZ.
2/ Zaradiť do MS súťaž GM – ako súčet kategóriíMS.
Prezídium návrh zamieta.
MS GM nie je možné vytvoriť ako súčet kategórií, nakoľko pri súčte by sa mohli opakovať
koeficienty tých istých holubov.
3/ Ako NP zaradiť Hille miesto Eckenhagenu.
Prezídium i VZ SZ CHPH schválilo miesto štartu NP z Eckenhagenu. Ponecháva však možnosť
zúčastneným OZ, regiónom dohodnúť sa na zmene štartovacieho miesta. Prípadná zmena
štartovacieho miesta NP, musí byť oznámená písomne na sekretariát Zväzu do 31. marca 2022.
4/ Možnosť organizácie pretekov 700+ nad rámec NP.
Prezídium SZ CHPH schválilo, že každé OZ CHPH si do pretekového plánu môže zaradí iba dva NP
700+, ktorých výsledky sa započítajú do MS. Toto rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím VZ SZ
CHPH, tým, že boli schválené nové podmienky MS. Na druhej strane nikto organizátorom pretekov
(OZ, regiónom, klubom) nebráni organizovať ďalšie preteky 700+. Je to na vôli a rozhodnutí
organizátora naplánovať si takéto preteky, mimo rámca MS. Preteky budú platné pre plnenie
olympijských podmienok. Je to aj vo všeobecných podmienkach schváleného MS.
5/ K rozšíreniu počtu NP v roku 2022.
Prezídium o veci rozhodlo. Bolo schválené nové MS, organizátori môžu organizovať preteky 700+
nad rámec pretekov zaradených do MS podľa záujmu. Nie je dôvod rozširovať počet NP.
Schválených je 8 NP + VCS t. j. deväť.
5/ K možnosti použiť celoslovenské výsledké z Gothy do MS ST.

Prezídium sa požiadavkou zaoberalo. Kvôli technickým problémom pri spracovaní výsledkov MS sa
táto požiadavka nedá akceptovať.

K bodu 6: Spresnenie – oprava všeobecných podmienok MS
Jeden pozorný člen VZ (ďakujeme) postrehol a v pripomienkach uviedol, že v PROPOZÍCIACH MS,
ktoré boli dané na schválenie je preklep (tak to uviedol v pripomienke). Málokto to asi postrehol.
Na prvej strane propozícií MS B je správne uvedená dĺžka trati t. j. od 285 do 630 km. Vo
všeobecných podmienkach je to žiaľ uvedené nasledovne:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1/ Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať
maximálne 14 pretekov na tratiach nad 95 km – 700 km, pričom v limite 285 km do 700 km bude
deklarovaných maximálne 9 pretekov. Preteky môžu byť konané v termíne od posledného
aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane). Za víkend sa počíta aj deň štátneho
sviatku.
Prezídium tento preklep, alebo nepozornosť dáva na správnu mieru miesto 700 km má byť 630
km. S touto opravou bude Smernica MS zverejnená.
K bodu 7: Vytvorenie komisií pre spracovanie pripomienok z korešpondenčného hlasovania VZ
SZ CHPH a prípravu návrhov na rokovanie XI. zjazdu SZ CHPH.
1/ Pre úpravy a doplnenie Stanov SZ CHPH, vrátane prestupového poriadku.
Prezídium schválilo zloženie komisie: Krajčík, Valíček, Novotný, Dubaj, Vincenty
Komisia spracuje aj pripomienky z korešpondenčného VZ SZ CHPH.
2/ Pre úpravy a doplnenie Pretekového poriadku SZ CHPH.
Prezídium schválilo zloženie komisie: Blahovský, Seliga, Fábian, Jurica, Gajdušek, Revay.
Komisia spracuje aj pripomienky z korešpondenčného VZ SZ CHPH.
K bodu 8: Sťažnosť ZO CHPH Čereňany na nedodržanie platných dokumentov SZ CHPH na
konferencii OZ CHPH Topoľčany.
Prezídium na základe sťažnosti ZO CHPH Čereňany a zápisu z konferencie OZ CHPH Topoľčany
zvoláva mimoriadne on-line rokovanie Prezídia SZ CHPH na 9. decembra 2021. Na rokovanie budú
prizvaní štatutári OZ CHPH Topoľčany a predseda ZO CHPH Čereňany.
Uznesenie: III./4 a 5
K bodu 9: Rôzne.
1/ Ing Krajčík informoval členov prezídia, že nám prišli výsledky vyšetrenia odobratých vzoriek
trusu, ktoré boli zaslané na antidopingovú kontrolu. Skonštatoval, že všetky vzorky trusu boli
negatívne na podporné dopingové látky. Výsledok bude chovateľom, u ktorých sa odobrali vzorky
trusu holubov, písomne oznámený.
2/ Zápis zaslaný z rokovania ZO CHPH Michalovce - upozornenie na nepresnosti.
Golden Club podľa Stanov SZ CHPH § 27, odsek 10, písmeno b zanikol, t. j. neexistuje, preto je proti
stanovám zaberať sa a riešiť problémy organizačnej zložky SZ CHPH, ktorá neexistuje.
Klub „Zemplín“ rovnako neexistuje. Nebol schválený prezídiom SZ CHP podľa § 27, odsek 4.
Smernicu pre založenie športového klubu vydalo Prezídium SZ CHPH. Podľa tejto smernice je
možné vypracovať štatút klubu a požiadať o jeho schválenie Prezídium SZ CHPH.

3/ Sťažnosti zaslané p. Vidom, OZ CHPH Nitra na porušenie Pretekového poriadku SZ CHPH. Prvá
sťažnosť bola postúpená na preverenie kontrolnej komisii OZ CHPH Nitra. Písomnú odpoveď dostal
od prezidenta Zväzu a poslednú sťažnosť bude riešiť ÚKK SZ CHPH.
3/ Sťažnosť časti chovateľov OZ CHPH Prievidza na rozhodnutie konferencie OZ, bola postúpená
kontrolnej komisii OZ CHPH Prievidza. Kontrolná komisia OZ CHPH Prievidza dala na sťažnosť
odpoveď.
9. Uznesenia a záver.
Prijaté uznesenia boli jednomyseľne schválené.
Prezident zúčastneným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
UZNESENIA Z ON-LINE ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 30. 11. 2021
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
Program zasadnutia.
2.
Zapisovateľa – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ing. Krajčík a Vladimír Vernarský.
3.
Preloženie CV 2022 na 22. 01. 2022.
4.
Účasť zástupcov SZ CHPH – Ľubomíra Valíčka a Ing. Krajčíka na posudzovaní štandarných holubov
v Budapešti, v rámci olympiády FCI 2022.
5.
Opravu preklepu – chyby vo všeobecných podmienkach MS.
Všeobecné podmienky MS – stredné trate od 285 do 630 km
6.
Vytvorenie komisií pre spracovanie pripomienok z korešpondenčného hlasovania VZ

SZCHPH a prípravu návrhov na rokovanie XI. zjazdu SZ CHPH.
A/ Pre úpravy a doplnenie Stanov SZ CHPH, vrátane prestupového poriadku.
Krajčík, Valíček, Novotný, Dubaj, Vincenty
B/ Pre úpravy a doplnenie Pretekového poriadku SZ CHPH.
Blahovský, Seliga, Fábian, Jurica, Gajdušek, Revay.
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
Správu p. Krajčíka o negatívnom výsledku všetkých vykonaných dopingových testov roku 2021.
III. Prezídium SZ CHPH ukladá:

1.

Prezident Zväzu oznámi rozhodnutie prezídia o preložení CV riaditeľovi výstaviska
a prerokuje možnosti organizovania CV 22. 01. 2022 na výstavisku v Trenčíne.
Termín: 2. 12. 2021
Zodpovedný: v texte

2.

Predseda posudzovateľskej komisie SZ CHPH preverí možností zorganizovať menšiu CV,
prípadne výber štandardných holubov na olympiádu v okolí Žiliny v termíne – 22. 01. 2022.
Termín: 26. 12. 2021
Zodpovedný: v texte

3.

Viceprezident Zväzu zvolá na mimoriadne on-line zasadnutie – 9. decembra 2021 členov
prezídia, štatutárov OZ CHPH Topoľčany a predsedu ZO CHPH Čereňany.
Termín: v texte
Zodpovedný: v texte

4.

Štatutári OZ CHPH Topoľčany a predseda ZO CHPH Čereňany do 4. decembra 2021 oznámia
e-mailové adresy viceprezidentovi SZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovední: v texte

5.

Vydať podrobné pokyny a usmernenie k výberu štandardných holubov na posudzovanie
holubov v Budapešti, v rámci olympiády 2022.
Termín: 05. 01. 2022
Zodpovedný: predseda posudzovateľskej komisie

Zapísal: Ing. Pavol Javorček

Správnosť zápisu overil:

30. novembra 2021

Ing. Daniel Krajčík:
Vladimír Vernarský:

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

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

