Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 917 534 964

ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA A ÚKK SZ CHPH,
konaného dňa 16. augusta 2021 v Lietavskej Svinnej

Prítomní:

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

Program rokovania:
1. Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia
2. Informácie zo zasadnutia riadiaceho výboru FCI
3. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov
4. Príprava na vyhodnotenie MS 2020, 2021 a súťaží 2021
5. CV 2022, prípadné alternatívne riešenia
6. Jesenné zasadnutie VZ SZCHPH, stanovenie termínu a programu
7. Vytvorenie komisie na prípravu nového MS na roky 2022 až 2025
8. Vytvorenie komisie na prípravu VCS, NP a pretekov nad 900 km na roky 2022 až 2025
9. Návrh na zmeny a doplnky Pretekového poriadku
10. Návrh na zvolanie konferencií OZ CHPH
11. Poznatky a závery z kontrolnej činnosti
12. Došlá pošta, prerokovanie podnetov a sťažností členov
13. Rôzne – antidopingové kontroly, rodové krúžky, plnenie plánov kontrolnej činnosti
14. Návrhy ocenení členov Zväzu
15. Aktuálne úlohy
16. Uznesenia a záver
Priebeh rokovania:
1. Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia:
Prezident otvoril rokovanie. Vykonal prezentáciu a účastníci rokovania schválili program rokovania bez
doplňujúcich návrhov. Navrhol zapisovateľa z rokovania - Pavol Javorček a overovateľov zápisnice – Ľubomír
Valíček a Peter Kristiňak. Návrh bol bez protinávrhu prijatý.
Pri kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia zo dňa 24.5.2021 skonštatoval, že všetky úlohy boli
splnené alebo sú v procese plnenia.
2. Informácie zo zasadnutia riadiaceho výboru FCI:
Informácie predniesol p. Krajčík. Zasadnutie riadiaceho výboru sa uskutočnilo v Budapešti. Hlavným bodom
rokovania bola organizácia olympiády v Rumunsku, pričom bol stanovený nový termín podujatia na august
2022. Tiež hovoril o medzinárodnom posudzovaní štandardných holubov nominovaných jednotlivými
federáciami počas zimného obdobia na samostatnom sústredení v Strednej Európe. Víťazné holuby budú

vystavené na olympiáde v auguste 2022. Ďalšia olympiáda sa uskutoční v roku 2024 v Holandsku. FCI vydala
obežník, s výzvou pre členské krajiny, aby sa prihlásili o organizáciu olympiády v roku 2026.
Do 31.12.2021 bude potrebné zaslať na sekretariát FCI výsledky súťaží WBP za jednotlivé kategórie z roku
2021, aby mohlo FCI zostaviť medzinárodné poradie týchto súťaží.
3. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov:
Vyhodnotenie pretekovej sezóny predniesol p. Blahovský. Jednalo sa o ďalšiu sezónu ovplyvnenú
opatreniami voči Covid-19 a navyše v niektorých lokalitách aj výskytom vtáčej chrípky. Okrem toho aj
počasie komplikovalo začiatok pretekovej sezóny a v závere sezóna bola ovplyvnená výskytom vysokých
teplôt. Niekoľko OZ ukončilo predčasne pretekovú sezónu. Na základe predpovedí ďalšej vlny Covid19 je
ohrozená výstavnícka činnosť, ako aj možnosti organizovania schôdzí, konferencií atď.
Vo svojej správe ďalej predseda športovej komisie poukázal aj na skutočnosť, že súčasný model súťaží
i rozsah pretekových plánov je nad sily veľkej časti našej členskej základe. To má za následok, že niektoré
oblasti a chovatelia nedolietajú prijaté pretekové plány. V poslednej sezóne to bolo 8 OZ čo činí vyše 20 %
aktuálnych OZ . Je zjavný rapídny pokles počtov nasadzovaných holubov oproti počiatočným pretekom vo
všetkých OZ obzvlášť na dlhých tratiach. S prihliadnutím na vek značnej časti členov i ich ekonomickou
situáciou prichádza čas zamyslieť sa nad súťažami i počtom organizovaných pretekov. Túto skutočnosť bude
potrebné zohľadniť v pripravovanom modeli MS na roky 2022 -2025 a NP. Je to potrebné urobiť tak preto, že
pretekové plány OZ CHPH sa odvíjajú obyčajne od súťaží MS.
4. Príprava na vyhodnotenie MS 2020, 2021 a súťaží 2021: Navrhlo sa v súčinnosti so sekretariátom SZ
CHPH vyžiadať od štatutárov OZ CHPH podklady ku kontrole MS a IM 2021. Zasielať sa bude ku kontrole
dokumentácia od prvých piatich chovateľov umiestnených v každej kategórii, pričom následne Športová
komisia SZ CHPH zabezpečí kontrolu doručenej dokumentácie.
5. CV 2022, prípadné alternatívne riešenia: Prezídium rozhodlo, že pripraví aj alternatívu vyhodnotenia
súťaží organizovaných SZ CHPH: Majstrovstiev Slovenska, Intermajstrovstva, Národných pretekov ako aj
športových kategórii FCI. Taktiež sa pripravia diplomy súťaží World best pigeon. Podľa tejto alternatívy sa
bude postupovať, že nebude možné organizovať CV 2022 a súťaže vyhodnotiť na spoločenskom večierku.
Pohárové ocenenia sa odovzdajú oceneným buď po jesennom zasadnutí VZ SZCHPH, alebo štandardne na
CV 2022.
Podľa posledných informácií k olympiáde, ktorá sa uskutočni v auguste 2022 v Rumunsku, medzinárodné
posúdenie štandardných holubov sa vykoná v Budapešti - 4. až 6. februára 2022. Tomuto sa budeme musieť
prispôsobiť a výber štandardnej kolekcie holubov za náš Zväz urobiť v nadväznosti na tento termín. Obežník
k posudzovaniu štandardných holubov na národnej úrovni podľa aktuálnej pandemickej situácie pripravia p.
Valíček a p. Dudzik.
6. Jesenné zasadnutie VZ SZ CHPH, stanovenie termínu a programu: Navrhol sa termín na 27.11.2021
Agroinštitút – Nitra so začiatkom o 10,00 hod. Bodmi programu okrem iného budú: Príprava XI. Zjazdu SZ
CHPH, odsúhlasenie Majstrovstiev Slovenska na roky 2022 až 2025, model národných pretekov na ďalšie
obdobie, schvaľovanie doplnkov a úprav pretekového poriadku. Za týmto účelom sa následne schvália
odborné komisie na prípravu uvedených dokumentov.
7. Vytvorenie komisie na prípravu nového MS na roky 2022 až 2025: Navrhla sa komisia na prípravu
Majstrovstiev Slovenska na roky 2022 až 2025 v zložení: M. Blahovský., P. Chytil, Ľ. Valíček. V novom modele
Majstrovstiev Slovenska 2022 až 2025 sa počíta s tým, že OZ CHPH budú deklarovať v pretekových plánoch
dva preteky nad 700 km a tri preteky nad 500 km.
8. Vytvorenie komisie na prípravu VCS, NP a pretekov nad 900 km na roky 2022 až 2025: Odsúhlasila sa
komisia na prípravu modelu Národných pretekov v zložení: M. Blahovský., P. Chytil, Ľ. Valíček, D. Krajčík, P.
Kristiňak.
9. Návrh na zmeny a doplnky Pretekového poriadku: Dohodla sa komisia na zmenu a prípravu doplnkov
pretekového poriadku: M. Blahovský., D. Krajčík, J. Mlátko, J. Seliga, Ľ. Valíček.

10. Návrh na zvolanie konferencií OZ CHPH:
Zvolať riadne konferencie OZ CHPH do konca októbra 2021.
Na konferenciách si delegáti zvolia výbor OZ CHPH (ktorým končí volebné obdobie), zástupcov OZ do VZ SZ
CHPH podľa kľúča do 150 členov jeden delegát a nad 150 členov dvaja delegáti a na XI. Zjazd SZ CHPH zvolia
delegátov podľa kľúča do 120 členov jeden delegát a nad 120 členov dvaja delegáti. Taktiež navrhnú
kandidátov do orgánov SZ CHPH, návrhy členov do prezídia, prezidenta SZ, členov ÚKK a predsedu ÚKK.
11. Poznatky a závery z kontrolnej činnosti: informácie podal p. Mlátko o vykonaných kontrolách pri
doletoch holubov z národných pretekov ako aj kontroly prepravných vozidiel prepravujúcich holuby na NP.
Kontroly boli vykonané aj vo vybraných nasadzovacích strediskách pri organizácii NP Gotha a Grünberg pri
nasádzaní holubov z OZ Prievidza, Brezno, Čadca, Orava, Terchová.
Hovoril o problémoch v OZ Terchová vs. p. J. Boka a ZO CHPH Varín.
12. Došlá pošta, prerokovanie podnetov a sťažností členov:
a.) Boka Jozef, ZO Varín vs. OZ CHPH Terchová – odporúča sa ÚKK zvolať spoločné stretnutie na riešenie
daného problému s pokusom o vyriešenie vzniknutých nedorozumení v OZ CHPH.
b.) Žiadosť ZO CHPH Dunajská Lužná: odznel súhlas na úhradu príspevku na vydanie publikácie pamätnice k
70. výročiu ZO CHPH Dunajská Lužná.
c.) Podnet na prešetrenie schôdze výboru OZ CHPH Michalovce zo dňa 31.7.2021 – prípad prešetrila ÚKK SZ
CHPH. Prezídium to berie na vedomie a taktiež považuje tento podnet v tomto termíne už za
neopodstatnený, nakoľko do dvoch mesiacov sa budú konať riadne konferencie vo všetkých OZ CHPH.
d.) Žiadosť o spoluprácu – list zaslaný JUDr. Bohuslavom Majerníčkom – berie sa na vedomie. Rozhodnutie
bolo vydané a zaslané štandardným spôsobom a nie je dôvod na jeho ďalšie zverejňovanie, je to záležitosť
dotknutých členov.
13. Rôzne – antidopingové kontroly, rodové krúžky, plnenie plánov kontrolnej činnosti:
Informácie o dopingových kontrolách v krátkosti podal p. Krajčík. Taktiež informoval o stave výroby rodových
krúžkov pre rok 2022.
Plnenie plánov kontrolnej činnosti – prezident vyzval všetkých členov prezídia, aby do konca októbra 2021
vykonali kontrolu písomnosti vybraných OZ CHPH. Vedenie zápisníc, frekvenciu členských schôdzí, riešenie
podnetov a žiadosti členov. Podľa prichádzajúcich podnetov členov OZ CHPH majú rezervy práve v tejto
oblasti. Kontroly sa nesmú dotknúť hospodárenia OZ CHPH.
14. Návrhy ocenení členov Zväzu:
Navrhnutý na ocenenie boli:
1.) Vlastimír Pomajdík (ZO CHPH Spišská Nová Ves) – čestné členstvo
2.) Jozef Géhry (ZO CHPH Dunajská Lužná) – medaila za rozvoj chovateľstva na Slovensku
3.) Vladimír Božoň(ZO CHPH Poprad-Veľká) – medaila za rozvoj chovateľstva na Slovensku
4.) MVDr. Marián Ráclavský (ZO CHPH Nové Mesto nad Váhom) – medaila za rozvoj chovateľstva na
Slovensku
5.) Miroslav Vojtko (ZO CHPH Topoľčany) – medaila za rozvoj chovateľstva na Slovensku
15. Aktuálne úlohy:
Prezídium delegovalo zástupcu na oslavy 70. výročia založenia spolku v Dunajskej Lužnej - p. Dudzik.
16. Uznesenia a záver: – uznesenia boli prečítané a schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA A ÚKK SZ CHPH,
konaného dňa 16. augusta 2021 v Lietavskej Svinnej
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program zasadnutia.
Zapisovateľa – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ľubomír Valíček a Peter Kristiňak.
Termín jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH na 27.11.2021 s programom zvolania XI. Zjazdu SZCHPH,
schválenia Majstrovstiev Slovenska na roky 2022 až 2025, modelu národných pretekov, doplnky
a úpravy pretekového poriadku.
Vyhodnotenie súťaži Majstrovstiev Slovenska, Intemajstrovstva, Národných pretekov a súťaží
kategórií FCI za roky 2020 a 2021 v dvoch alternatívach:
a) na CV 2022
b) 27.11.2021 po ukončení VZ CHPH v Nitre
Komisiu na prípravu Majstrovstiev Slovenska na roky 2022 až 2025 v zložení: M. Blahovský.,
P. Chytil, Ľ. Valíček.
Komisiu na prípravu modelu Národných pretekov: M. Blahovský., P. Chytil, Ľ. Valíček, D. Krajčík, P.
Kristiňak.
Komisiu na zmenu a prípravy doplnkov pretekového poriadku: M. Blahovský., P. Chytil, D. Krajčík,
J. Mlátko, J. Seliga, Ľ. Valíček.
Do modelu Majstrovstiev Slovenska 2022 až 2025 počítať s tým, že OZ CHPH budú deklarovať dva
preteky nad 700 km a tri preteky nad 500 km.
Príspevok na vydanie publikácie pamätnice k 70. výročiu ZO CHPH Dunajská Lužná.
Pracovnú cestu pre p. Dudzika pri príležitosti osláv 70. výročia založenia ZO CHPH Dunajská Lužná.
Zorganizovať školenie posudzovateľov štandardných holubov.

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

Správu zo zasadnutia výkonného výboru FCI odprezentovanú p. Krajčíkom.
Správu p. Blahovského k vyhodnoteniu priebehu pretekovej sezóny starých holubov.
Správu k záverom z kontrolnej činnosti prednesenú p. Mlátkom.
List zaslaný JUDr. Bohuslavom Majerníčkom – žiadosť o spoluprácu.

III. Prezídium SZ CHPH udeľuje:
1.

Ocenenie pre dlhoročných funkcionárov SZ CHPH:
1.) Vlastimír Pomajdík (ZO CHPH Spišská Nová Ves) – čestné členstvo
2.) Jozef Géhry (ZO CHPH Dunajská Lužná) – medaila za rozvoj chovateľstva na Slovensku
3.) Vladimír Božoň(ZO CHPH Poprad-Veľká) – medaila za rozvoj chovateľstva na Slovensku
4.) MVDr. Marián Ráclavský (ZO CHPH Nové Mesto nad Váhom) – medaila za rozvoj
chovateľstva na Slovensku
5.) Miroslav Vojtko (ZO CHPH Topoľčany) – medaila za rozvoj chovateľstva na Slovensku

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Vyžiadať od štatutárov OZ CHPH podklady k vyhodnoteniu Majstrovstiev Slovenska
a Intermajstrovstva 2021 od prvých piatich chovateľov vo všetkých kategóriách.
Termín: 18.8.2021
Zodpovedný: Javorček

2.

Štatutárom OZ CHPH zaslať včas vyžiadané podklady chovateľov ku kontrole Majstrovstiev
Slovenska a Intermajstrovstava za rok 2021 na adresu sekretariátu SZ CHPH.
Termín: 01. 09. 2021
Zodpovední: štatutári OZ CHPH

3.

Objednať pohárové ocenenia súťaží Majstrovstiev Slovenska, Intermajstrovstva, Národných pretekov

a kategórií FCI a diplomy pre ocenenie kategórii WBP.
Termín: 10.11.2021

Zodpovední: Dudzik a Javorček

4.

Pracovať na organizácii CV 2022 a dojednať podmienky organizácie CV na výstavisku v Trenčíne.
Termín: 20.11.2021
Zodpovední: Dudzik a Valíček

5.

V prípade, že nebude možné zorganizovať CV 2022, posúdiť štandardné holuby a vybrať kolekciu na
medzinárodné posúdenie pre olympiádu 2022.
Termín: v texte
Zodpovedný: Valíček

6.

Vydať obežník s harmonogramom k posúdeniu štandardných holubov.
Termín: v texte
Zodpovední: Valíček a Dudzik

7.

Vybrať posudzovateľov pre CV 2022, eventuálne zorganizovať výber kolekcie štandardných holubov.
Termín: október-november 2021
Zodpovedný: posudzovateľská komisia

8.

Štatutárom OZ CHPH zvolať riadne konferencie OZ CHPH do konca októbra 2021. Na konferenciách
zvoliť výbor OZ CHPH (ktorým končí volebné obdobie), zástupcov OZ do VZ SZ CHPH podľa kľúča do
150 členov jeden delegát a nad 150 členov dvaja delegáti a delegátov na XI. Zjazd SZ CHPH podľa
kľúča do 120 členov jeden delegát a nad 120 členov dvaja delegáti. Taktiež kandidátov do orgánov
SZ CHPH, návrhy členov prezídia, prezidenta SZ, členov ÚKK a predsedu ÚKK.
Termín: v texte
Zodpovední: štatutári OZ CHPH

9.

Usporiadať medializačné stretnutie zástupcov ÚKK SZ CHPH, štatutárov OZ CHPH Terchová,
štatutárov ZO CHPH Varín a prizvať Jozefa Boku.
Termín: august - september 2021
Zodpovedný: Mlátko

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Ľubomír Valíček:

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

Peter Kristiňak:

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

V Lietavskej Svinnej, dňa 16. augusta 2021
..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

