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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 4. januára 2019 v Trenčíne

Prítomní:

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

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Rozpracovanie záverov z rokovania VZ SZ CHPH
Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav
Príprava na Olympiádu FCI v Poznani
Aktuálne úlohy a pošta
Uznesenia a záver

Priebeh rokovania:
1. Rokovanie tradične otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik. Po schválení
programu, navrhol a dal schváliť zapisovateľa z rokovania – Pavol Javorček a overovateľov
zápisnice – Jaroslav Seliga a Ľubomír Valíček. Kontrola uznesení z prezídia 19. 10. 2018 –
všetky úlohy boli splnené.
2. Rozpracovanie záverov z rokovania VZ SZ CHPH – po krátkej rozprave sa prezídium
dohodlo, že ustanovujúcu konferenciu OZ CHPH Poprad bude viesť prezident SZ CHPH p.
Dudzik. OZ CHPH Poprad sa priraďuje poradové číslo „22“.
Na kongrese FCI v Poznani sa budú riadiť naši delegáti uzneseniami VZ SZ CHPH
z 20.10.2018.
3. Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav:
Informácie o konaní oblastných a regionálnych výstav boli zverejnené na webovej stránke.
Členovia prezídia sa na väčšine výstav (výberov) zúčastnili ako organizátori, prípadne
posudzovatelia štandardných holubov. Na sekretariát SZCHPH neboli v písomnej podobe
zaslané žiadne sťažnosti ohľadom organizácie a priebehu výstav.
4. Príprava na Olympiádu FCI v Poznani
Sekretariát zabezpečí zaslanie výzvy na zaslanie výpisov výsledkov (elaborátov) za
štandardné holuby postupujúce na Olympiádu PH v Poznani, chovateľom, ktorých holuby

postúpili do Olympijskej kolekcie SZ CHPH. Následne sa dohodlo, že členovia ÚKK
vykonajú kontrolu zaslaných elaborátov v predstihu.
Taktiež sa dohodlo včas zaslať reprezentujúcim chovateľom pokyny k účasti holubov na
36. Olympiáde PH v Poznani, čo zabezpečí sekretariát SZ CHPH. V dokumente bude aj
popísaný systém zasielania veterinárnych osvedčení jednotlivými chovateľmi pre vybavenie
sumárneho veterinárneho osvedčenie v systéme Traces pre Slovenskú reprezentačnú kolekciu.
Vyplnenie a zaslanie výstavných kariet za športové (do 7.1.2019) a štandardné kategórie
(do14.1.2019) pripraví p. Blahovský a zaslanie zabezpečí sekretariát SZ CHPH.
Informáciu o kontrole výpisov výsledkov (elaborátov) predniesol predseda ÚKK p. Mlátko.
Drobné nedostatky po dohode s p. Blahovským sa odstránia. Členovia ÚKK vykonajú do 15.
januára 2019 kontrolu spracovaných elaborátov štandardných holubov.
5. Aktuálne úlohy a pošta
 P. Javorček informoval o zaslanej pošte p. MVDr. Gornaľa Tibora adresovanej ÚDS SZ
CHPH. Po krátkom objasnení je zrejmé, že nedošlo k disciplinárnemu priestupku, ale
k športovému priestupku, ktorý je potrebné preveriť a urobiť uzáver.
List bude samozrejme odovzdaný predsedovi ÚDS SZ CHPH p. Milanovi Pazúrovi.
 Ďalej boli doručené na sekretariát SZ CHPH listy z Českej a Maďarskej federácie, v
ktorých pozývajú delegáciu SZ CHPH na ich národné výstavy. Na národnú výstavu
v ČR sú nominovaní: p. Krajčík a Valíček.
 Dopracovanie znenia Obežníka č.1/2019 (Termínovníka úloh pre rok 2019) – schvaľuje
sa.
 Prerokovalo sa – p. Duľa Dalibor uvádza na zahraničnom dražobnom portáli nepravdivé
informácie o výkonoch svojich holubov. Tieto nepravdivé informácie robia zlé meno SZ
CHPH. Navrhuje sa, aby p. Duľa urýchlene uviedol pravdivé informácie na dražobnom
portáli. V prípade, že tak neučiní, hrozí mu disciplinárne konanie. O tomto bode je už p.
Duľa informovaný. Napriek tomu rozhodnutie – požiadavku Prezídia SZ CHPH emailom zašle ešte raz pánu Duľovi p. Krajčík a o nápravu ho výzve aj pán Dudzik.
 Predseda ÚDS p. Pazúr informoval o zaslaní podnetu p. MVDr. Tibora Gornaľa
ohľadom dosiahnutých výsledkov v MS ročné holuby v roku 2016 chovateľskej dvojice
Evin Peter + Noemi, kde v rozpore s platnými propozíciami súťaže MS boli použité
koeficienty ZO CHPH. Na základe toho prezídium rozhodlo vyradiť z poradia MS 2016
ročných holubov chovateľskú dvojicu Evin Peter + Noemi.
12. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 4. januára 2019 v Trenčíne
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Jaroslav Seliga a Ľubomír
Valíček.
Reprezentačnú kolekciu SZ CHPH pre 36. Olympiádu PH v Poznani.

4.
5.
6.
7.

Obežník číslo 1/2019.
Poradové číslo OZ CHPH Poprad „22“.
Služobnú cestu pre delegátov SZ CHPH p. Krajčíka a Valíčka na národnú výstavu
v Českej republike – Lysej nad Labe.
Vyradiť z poradia MS 2016 ročné holuby chovateľskú dvojice Evin Peter + Noemi.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.

Správu ÚKK z kontroly elaborátov (výpisov výsledkov) k 36. Olympiáde v Poznani.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Vyžiadať výpisy výsledkov (elaboráty) za štandardné holuby účastníkov
36. Olympiády PH v Poznani.
Termín: 07. 01. 2019
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

2.

Zaslať reprezentujúcim chovateľom pokyny k účasti holubov na 36. Olympiáde PH v
Poznani.
Termín: do 9. 01. 2019
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

3.

Zaslanie vyplnených výstavných kariet za športové a štandardné holuby organizátorovi
olympiády PH.
Termín: 7.01. a 14. 01. 2019
Zodpovední: Blahovský a Javorček

4.

Pokúsiť sa o zjednanie nápravy uvedených nepravdivých výkonov holubov p. Duľu na
zahraničnom portáli po osobnom stretnutí s p. Duľom.
Termín: 5.01. 2019
Zodpovedný: Dudzik

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Ing. Jaroslav Seliga:

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

Ľubomír Valíček:

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

V Trenčíne, dňa 4. 01. 2019

..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH
Príloha: Obežník 1/2019

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6537503, Mobil: 0917 534964 (Ing. Javorček) e-mail: szchph@postoveholuby.sk,
UNICredit Bank, IBAN: SK6611110000006619561001

OBEŽNÍK č. 1/2019
Termíny úloh pre rok 2019
Vydáva sekretariát SZ CHPH na usmernenie organizačných zložiek - Oblastných
združení a Základných organizácií CHPH.
I.

Podávanie evidencie OZ a ZO CHPH

a/ Evidencie musia byť na sekretariát Zväzu zaslané do 28. februára 2019.
b/ Chovateľ môže byť evidovaný iba v jednej ZO CHPH a v jednom OZ CHPH.
c/ Aj keď v pretekovej sezóne dvaja chovatelia tvoria súťažné družstvo, v evidenčnom
liste sa uvedie každý samostatne.
d/ V evidenčnom liste musia byť uvedené aj kolektívne členstvá. Napríklad: Krúžok
chovateľov poštových holubov pri ZŠ Spišské Podhradie.
e/ Tajomníci jednotlivých OZ CHPH poštou odošlú v písomnej podobe úplne a presne
vyplnené Evidenčné listy chovateľov poštových holubov za jednotlivé ZO CHPH a
taktiež Evidenčný list za OZ CHPH (sumár) na predpísaných tlačivách.
Medzi požadované údaje patrí: priezvisko a meno, úplný a presný dátum narodenia,
úplná doručovacia poštová adresa člena, súradnice holubníka, číslo parcely, na ktorej
stojí holubník, telefónne číslo, e–mailová adresa – ak ju chovateľ má, celkový počet
chovaných holubov. Je potrebné, aby tajomníci ZO CHPH a následne tajomníci OZ
CHPH, potrebné údaje zhromažďovali presne a úplne. Vyplnené evidencie je nutné
zaslať v termíne do 28.2.2019 na sekretariát SZ CHPH
Nutné je zaslať tieto dokumenty aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
szchph@postoveholuby.sk
f/ V evidencii je potrebné uviesť počet chovaných holubov (nie priemer nasadzovaných
na preteky).
II. Členské príspevky
a/ Členské príspevky OZ CHPH poukáže na účet Zväzu najneskôr do 10. marca 2019 na
číslo účtu - IBAN: SK6611110000006619561001.
b/ Členský príspevok na rok 2019 je nezmenený 4,- €.
c/ Členský príspevok za družstvo štartujúce pod hlavičkou je 35,- €.
III. Pretekové plány a predpreteková dokumentácia
a/ Tajomníci OZ CHPH zašlú pretekové plány na predpísaných tlačivách vo dvoch
vyhotoveniach, ktoré budú podpísané štatutárom OZ CHPH (inak sú neplatné)
na sekretariát Zväzu do 31. marca 2019. Pretekové plány je nutné zaslať aj
v elektronickej podobe na adresy: szchph@postoveholuby.sk
a romulus2777@gmail.com (Blahovský Milan).
b/ Jedno vyhotovenie pretekového plánu sa po potvrdení prijatia na sekretariáte SZ CHPH
zašle príslušnému tajomníkovi OZ CHPH.
c/ Predpretekovú dokumentáciu zašlú tajomníci OZ CHPH za staré a mladé holuby
minimálne týždeň pred uskutočnením prvého preteku na sekretariát SZCHPH.

IV. Objednávky Informačného spravodaja SZ CHPH - Poštový holub
a/ Prezídium SZ CHPH podľa § 3, odsek 15 stanov Zväzu zmluvne dohodlo vydávanie
informačného spravodaja Zväzu na najbližšie roky pod patronátom SZ CHPH.
b/ Žiadame OZ CHPH, aby získali minimálne 25 odberateľov Informačného spravodaja
Zväzu.
Tajomníkovi OZ CHPH pri splnení tejto požiadavky bude spravodaj zasielaný
bezplatne.
c/ Zoznam odberateľov spravodaja na rok 2019 za OZ CHPH sa zasiela spolu
s evidenciou sa sekretariát SZ CHPH.
d/ Ročné predplatné za jedného odberateľa je 6 eur. OZ CHPH tento poplatok za
odberateľov uhrádzajú do 10. marca 2019 na osobitný účet Zväzu.
Číslo účtu - IBAN: SK4711110000006619561052.
Do správy pre prijímateľa uvádzajte OZ CHPH, z ktorej je zaslaná platba
napr.: OZ CHPH Prešov
V. Objednávka materiálu
a/ Úplnú objednávku materiálu na rok 2020 je potrebné zaslať na sekretariát SZ CHPH
do 28. februára 2019.
b/ Rodové krúžky sa objednávajú podľa požiadaviek ZO CHPH.
Objednávka rodových krúžkov sa akceptuje len na počet násobkov čísla 20
(20 kusové balenia). Príklad: 520, 540, 560, 580, 600 ks balenia, pre jednotlivé
ZO CHPH.
c/ Objednávka pretekových gumičiek sa akceptuje len na celé 1000 kusové balenia.
Orientačné ceny s príspevkom na činnosť SZ CHPH na rok 2020:
- rodové obrúčky: 0,20 eur/ks,
- pretekové gumičky: 50 eur/1000 ks
- kontrolné listy 4 eur/ks.
d/ Úhrada materiálu OZ CHPH pre rok 2020 na účet SZ CHPH do 15.12.2019.
VI. Konferencie OZ CHPH, korešpondencia.
a/ Konferencie OZ CHPH sa musia konať do 28.2.2019. Predtým však výbory OZ
CHPH po schválení termínu konferencie a vydaní pokynov na jej konanie, písomne
nahlásia na sekretariát Zväzu miesto, termín a začiatok konania konferencie.
OZ CHPH sú následne povinné najneskôr do 21.3.2019 zaslať na sekretariát Zväzu
zápisnice z konferencie OZ CHPH.
b/ OZ CHPH sú povinné v predpísanom termíne zasielať na sekretariát Zväzu všetky
zápisnice z rokovaní výboru OZ CHPH, obežníky a iné podstatné dokumenty OZ.
VII. Reklamácia rodových krúžkov a preukazov.
Prípadné reklamácie chýbajúcich rodových krúžkov a preukazov je potrebné zaslať
písomne na sekretariát SZ CHPH do 15.04.2019.
V Nitre dňa 4. januára 2019

RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

