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ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA A ÚKK SZ CHPH,
konaného dňa 23. mája 2022 v Lietavskej Svinnej
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH - Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD.,
Ing. Lukáš Chytil, Ľubomír Valíček, Ing. Jozef Bednár, Ing. Miroslav Vidhold,
Jakub Poništiak, Mgr. Milan Blahovský
prizvaní: člen ÚKK – Ondrej Bjalončík a sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie rokovania a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov
Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2022
Zameranie kontrolnej činnosti členov prezídia
Stav prípravy Veľkej ceny Slovenska a NP
Dodanie holubov na Majstrovstvá sveta mladých holubov
Stav príprav na antidopingové kontroly
Účasť na olympiáde FCI – pokyny, delegáti, doprava holubov
Aktuálne úlohy a rôzne
Uznesenia a záver

Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik.
Po prezentácii členov sa schválil program zasadnutia s doplnením bodov v bode rôzne:
A/ Prestupy členov v nesúlade s prestupovým poriadkom SZ CHPH
B/ Národné preteky na rok 2023
C/ Informačný spravodaj 2022 –obsah a rozsah
D/ CV 2023
Sťažnosti členov – p. Vida a p. Kováč
Schválil sa zapisovateľ z rokovania – Ing. Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Jozef Bednár
a Miroslav Vidhold.
Následne prezident vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania prezídia.
Výbor OZ CHPH Sabinov nemá záujem zorganizovať CV 2023. Neboli odprezentované informácie
k bodu 7. a úloha číslo 11. nebola splnená.
2. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov:
Informácie k zaslaným evidenciám podal sekretár. Informoval o počtoch členov, počtoch ZO CHPH
a OZ CHPH pre rok 2022. Dané informácie boli taktiež zverejnené v Informačnom spravodaji
1/2022. Evidencie jednotlivých OZ CHPH sú zverejnené na webovej stránke SZ CHPH.
Kontrolu pretekových plánov a športových klubov predniesol p. Blahovský.
Pretekové plány boli zaslané včas a niektoré boli dodatočne opravované pre chybné deklarácie
pretekov do MS či IM. Výpočtári OZ si ich v termíne podľa obežníka zapracovali do výpočtového
programu. Predseda športovej komisie vykonal kontrolu nastavenia pretekov a súťaží v jednotlivých
OZ CHPH. Predseda športovej komisie prostredníctvom diskusného fóra na stránke SZ upozornil
na niektoré nedostatky a je možné, že hlavne noví funkcionári, či výpočtári majú problém

s niektorými nastaveniami týchto údajov.
SZ nemá vedomie, aby okrem MDKS pracoval na Slovensku ďalší športový klub (prezídium
žiaden ŠK neschvaľovalo). Pokiaľ sa na oficiálnom portáli výsledkov členov OZ SZ objavili údaje
o neregistrovaných kluboch, nemajú tam čo robiť a ich výsledky sú teda neplatné pre všetky súťaže.
3. Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2022:
Po rokoch poznačených opatreniami v súvislosti s koronavírusom a v minulosti aj nepriaznivým
počasím konštatujeme, že mesiac máj je výnimočný na úspešnú organizáciu pretekov PH a
funkcionári nemajú veľa práce.
Zmien pretekov, či riešení mimoriadnych (havarijných) štartov je málo a sú riešené v súlade s PP
SZ. Všetky zmeny sú zasielané písomne a sú archivované pre potrebnú konfrontáciu v prípade
potreby.
Prerokovalo sa tlačenie doletového listu chovateľmi, ktorí vyhodnocujú preteky formou on-line.
Prezídium rozhodlo tak, že chovatelia , ktorí vyhodnocujú preteky on-line ( z domu ) a tieto majú
nasadzovací aj doletový list umiestnený na serveri mypigeons netlačia doletový protokol v NS, ale
doporučuje sa pre prípad kontroly a možného výpadku serveru pri prebiehajúcej kontrole takýchto
chovateľov, stiahnuť si ich zo serverov vo forme pdf dokumentov a tie si vytlačiť pre prípadnú
kontrolnú činnosť. V prípade, že by chovateľ pri kontrole nevedel predložiť doletový list z preteku
a tento nebude viditeľne umiestnený na serveri "mypigeons", takýto pretek mu bude zrušený.
Zaznela informácia, že pôvodné vypúšťacie miesto v Karlových Varoch sa už nachádza na
uzavretom súkromnom pozemku a z toho titulu sa odsúhlasuje náhradné vypúšťacie miesto Karlove
Vary – Kostel Nejsvětější Trojice u Andělské hory. Nové vypúšťacie miesto vytvorí vo
výpočtovom programe p. Blahovský.
Štartovacie miesto Dessau v Nemecku podľa aktuálnych informácií už nie je aktívne vypúšťacie
miesto. Vzhľadom na to, že nás VDB o zmene neinformoval a niektoré OZ si tento pretek
deklarovali do PP, tento pretek bude uznaný do všetkých súťaží, ale je nutné, aby si príslušné OZ
(posádky vozidiel) štart potvrdili navzájom
4. Zameranie kontrolnej činnosti členov prezídia:
Po niekoľko minútovej rozprave sa členovia dohodli na systéme vykonávania kontrol. Každý člen
prezídia vykoná v pretekovej sezóne 2022 aspoň jednu kontrolu mimo vlastného OZ CHPH.
Podporil sa návrh, aby členovia prezídia a ÚKK mali právomoc v odôvodnených prípadoch
(extrémne výsledky) od majiteľov holubov vyžadovať hlásenie vytipovaných holubov vo
výpočtovom programe Mypigeons do 10 minút od doletu holuba. Kontrolované OZ CHPH (ZO
CHPH, členovia) členmi prezídia a ÚKK zverejnia pri zverejnenom protokole o štarte aj zápis
z vykonanej kontroly vo výpočtovom programe Mypigeons.
5. Stav prípravy Veľkej ceny Slovenska a NP:
Propozície pretekov pripravil v písomnej podobe p. Blahovský. Po zapracovaní pripomienok
a drobných úprav p. Blahovský zabezpečí zverejnenie dokumentov na webovej stránke SZ CHPH.
6. Dodanie holubov na Majstrovstvá sveta mladých holubov:
Zber prihlásených holubov bol vykonaný a letecký odvoz holubov zabezpečený do dejiska p.
Krajčíkom. SZ CHPH na podujatie nezaslalo kompletné družstvá. Zoznamy v jednotlivých
kategóriách MS a EM zašle p. Krajčík aj na sekretariát SZ CHPH, pre evidenčné účely, ako aj pre
výber úhrad od chovateľov.
7. Stav príprav na antidopingové kontroly:
Krajčík informoval o autorizovaných laboratóriách, ktoré sú schválené FCI pre vykonanie
dopingových kontrol. V roku 2022 sa vykonajú antidopingové testy.
8. Účasť na olympiáde FCI – pokyny, delegáti, doprava holubov:

Delegátmi na Olympiáde za SZ CHPH budú p. Dudzik, p. Krajčík a cestujúci náhradník p. Valíček.
Zber holubov z troch zberných miest (východ, stred a západ) i dopravu na miesto konania
olympiády zabezpečí p. Seliga, ktorý holuby rovnakou cestou dovezie aj z olympiády.
Na olympiáde budeme vystavovať 70 ks holubov, z toho 54 ks športových a 16 ks štandardných.
K holubom bude nutné okrem vytlačených výsledkov potrebné vybaviť sprievodné veterinárne
dokumenty v systéme TRACES. Pokyny na zabezpečenie účasti na Olympiáde vydá Krajčík.
9. Aktuálne úlohy a rôzne
➢ Prestupy členov v nesúlade s prestupovým poriadkom SZ CHPH informoval p. Dudzik.
Inovované Stanovy SZ CHPH, ktoré boli schválené 11. zjazdom, boli podpísané MV SR
dňa 29. apríla 2022 a týmto dňom vstúpili do platnosti. Prestupový poriadok - § 8 Stanov SZ
CHPH ostal takmer v nezmenenej podobe, resp. bol do neho vsunutý odsek 7 –
„Mimoriadny prestup člena z jedného OZ CHPH do druhého OZ mimo prestupového
obdobia, sa môže uskutočniť po písomnom súhlasnom stanovisku obidvoch dotknutých OZ
CHPH. Oznam o mimoriadnom prestupe musí byť zaslaný na sekretariát Zväzu“. Napriek
tomu je dosť členov, ktorí sami alebo na nastrčených členov, bez prestupu nasadzujú holuby
v organizačných jednotkách, do ktorých neprestúpili podľa § 8 Stanov SZ CHPH. Mnohí
členovia na to právom poukazujú. Nakoľko teraz je možné podľa stanov mimoriadne
prestúpiť v ktoromkoľvek termíne, je potrebné tieto záležitosti dať do súladu so Stanovami
SZ CHPH. Zvlášť kritický sa vyjadril ku prestupu bývalých členov ZO CHPH Rozhanovce,
ktorí ukončili členstvo v OZ CHPH Košice (nezaplatením) a boli prijatí za členov v ZO
CHPH Trebišov (OZ Michalovce). Vyzval člena prezídia p. Seligu, aby si tieto záležitosti
dali do súladu so stanovami. V prípade, že to neurobia a holuby budú v OZ Michalovce
nasadzovať, bude sa to posudzovať tak, že organizátor preteku pripustil na pretek holuby,
ktoré sa ho nemajú právo zúčastniť. To isté platí pre všetkých usporiadateľov pretekov, ktorí
umožnia nasadzovať členom holuby, ktorí neprestúpili do ich organizačnej jednotky
v súlade so Stanovami SZ CHPH.
Ak v OZ CHPH nasadzujú holuby chovatelia , ktorí nemajú súhlas na prestup, resp. lietajú
na iných členov zo súradníc, z ktorých sa posledné štyri roky lietalo v inom OZ, je potrebné
tieto záležitosti dať ihneď do súladu so Stanovami SZ CHPH.
➢ Prezident poukázal na to, že po schválení NP na štyri roky VZ SZ CHPH, hneď sa ozvali
hlasy, že je potrebné upraviť termíny NP, že nevyhovujú a pod. Zároveň je tu snaha skupiny
chovateľov presadiť organizáciu celoslovenského NP. Z dôvodu, aby sa záležitosť neriešila
na „poslednú chvíľu“ navrhol vytvoriť komisiu, ktorá by v spolupráci s regiónmi doriešila
termíny a miesta štartu NP 700+ a našla zhodu na usporiadanie 1 - 2 Celoslovenských NP,
ktorých by sa perspektívne zúčastnili všetky OZ CHPH.
Bola schválená komisia na splnenie tejto úlohy v zložení: M. Vidhold, Ľ. Valíček, J. Bednár,
Ľ. Chytil. Komisia po rokovaní s predstaviteľmi regiónov predloží písomný návrh na
rokovanie októbrového zasadnutia Prezídia SZ CHPH.
➢ Prerokovalo sa vydávanie Informačného spravodaja SZ CHPH. Bol schválený návrh, aby
vzhľadom k tomu, že na zjazde boli schválené inovované stanovy a doplnený pretekový
poriadok, aby tieto materiály boli vydané v 2. čísle spravodaja. Poštovné, ktoré za posielanie
spravodaja uhrádza Zväz, sa od marca 2022 zvýšilo o 50 %. Z toho dôvodu sa rozhodlo, že
3. a 4. číslo spravodaja bude vydané ako dvojčíslo (dvojnásobný obsah), nakoľko tam budú
prevažne výsledky za rok 2022. Dvojčíslo musí byť odberateľom doručené do 15. 12. 2022.
➢ Nevyhnutné je zakúpiť novú kopírku pre potreby sekretariátu a tlačiareň pre potreby na tlač
obálok pre distribúciu Informačného spravodaja PH – schvaľuje sa.
➢ Live kluby vo výpočtovom programe Mypigeons – ukladá sekretárovi zistiť u zástupcu
firmy Benzig D. Konečného, na základe čoho sú výsledky neregistrovaných zoskupení
chovateľov poštových holubov spoločne s výsledkami organizačných zložiek SZ CHPH. Je
to proti záujmom Zväzu a preto to nemožno pripustiť.

➢ CV 2023 - vyzývame OZ CHPH, ktoré majú ambíciu usporiadať toto podujatie, aby zaslali
svoju žiadosť do termínu 30. 6 .2022 na adresu sekretariátu SZ CHPH. V prípade, že sa
nenájde záujemca o zorganizovanie národnej výstavy, organizáciu zabezpečí Prezídium SZ
CHPH.
Doručená pošta:
➢ Doručená bola oficiálne pozvánka na oslavy založenia Maďarského zväzu. Na oslavy
oficiálnym delegátom za náš zväz bude p. Krajčík.
➢ Prerokovala sa sťažnosť p. Júliusa Vidu, v ktorej poukazuje, že člen OZ CHPH Nitra Ing.
Hlavatý nasadzoval na preteky holuby chovateľov, ktorým bol uložený disciplinárny trest.
Na úvod sekretár informoval, že v registri trestov archivovanom na SZ CHPH p. Švec,
Švajda a Mikulec nemajú zaevidované žiadne disciplinárne tresty. Prezídium konštatovalo,
že nakoľko uvedení chovatelia nemali uložené právoplatné tresty, ich holuby mohli
potencionálne súťažiť po zmene majiteľa na novom holubníku, alebo byť nasadené aj z ich
súradníc v súlade s PP SZ CHPH. Z tohto pohľadu je sťažnosť bezpredmetná. Informáciu
podal aj predseda ÚKK, že boli prekontrolované priraďovacie protokoly, nasadzovacie
a doletové listy z vyžiadanej dokumentácie p. Hlavatého za mladé holuby v sezóne 2021
s konštatovaním, že na priraďovacom protokole bolo uvedených sedem holubov zo
šurianskej série krúžkov a tieto holuby na preteky boli nasadzované iba sporadicky. Z tohto
titulu predseda ÚKK konštatoval, že nebolo zistené žiadne porušenie ustanovení
Pretekového poriadku SZ CHPH.
➢ Prerokovala sa opätovná žiadosť p. Kováča o zamietnutie názvu ZO CHPH Zahura
a o zrušenie NS v Spišských Vlachoch pre ZO CHPH v pôsobnosti OZ CHPH Spiš.
Prezídium v tejto veci už rozhodlo:
Prezídium rozhodlo 14. – 15. 02. 2020 v uznesení, bod ukladá - č. 8:
8. Výboru novovzniknutej OZ CHPH Spiš, aby sa pri názvoch organizačných zložiek vo
svojej pôsobnosti riadil Stanovami SZ CHPH, §1, odsek 5 a dodržať uznesenie VZ SZ
CHPH z 29. 11. 2014 v bode ukladá, odsek 9. Termín: stály Zodpovední: v texte
Prezídium rozhodlo 22. – 23. 11. 2022 v uznesení, bod ukladá č. 5 a č. 6
5. Zaslať - odstúpiť žiadosť o zrušenie NS Kolinovce (OZ CHPH Spiš) v Spišských
Vlachoch, podanú tajomníkom ZO CHPH Spišské Vlachy p. Jánom Kováčom na riešenie
predsedovi Kontrolnej komisie OZ CHPH Spiš.
Termín: 10. 11. 2021
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
6. Podať písomnú správu o riešení žiadosti o zrušenie NS Kolinovce v Spišských Vlachoch
(OZ CHPH Spiš), podanú tajomníkom ZO Spišské Vlachy. Správu s nápravnými opatreniami
OZ CHPH Spiš zaslať predsedovi ÚKK SZ CHPH.
Termín: 20. 12. 2021
Zodpovedný: Predseda KK OZ CHPH Spiš
Uznesenia neboli OZ CHPH Spiš splnené.
Prezídium po získaní informácii konštatuje, že OZ CHPH Spiš môže povoliť ZO CHPH
Kolínovce na rok 2022 NS v Spišských Vlachoch, nakoľko ZO CHPH Spišské Vlachy nemá
v tomto roku NS v Spišských Vlachoch. Ostatné časti unesení Prezídia SZ CHPH je povinné
OZ CHPH Spiš dodržať.
10. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 23. mája 2022 v Lietavskej Svinnej
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
Program zasadnutia s doplnením navrhnutých bodov v rôznom.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Jozef Bednár a Miroslav Vidhold.
Právomoc členov prezídia a ÚKK, v odôvodnených prípadoch (extrémne výsledky) od
majiteľov holubov vyžadovať hlásenie vytipovaných holubov vo výpočtovom programe
Mypigeons do 10 minút od doletu holuba.
4.
Propozície Veľkej ceny Slovenska a Národných pretekov.
5.
Oficiálnych delegátov na Olympiádu za SZ CHPH Dudzik, Krajčík a ďalších zástupcov
Valíček a Seliga. Za delegáta SZ CHPH na kongres FCI počas olympiády sa deleguje p.
Dudzik, náhradník p. Valíček.
6.
Komisiu na prípravu návrhov Národných pretekov na sezónu 2023 v zložení: M. Vidhold, Ľ.
Valíček J. Bednár a Ľ. Chytil.
7.
Zakúpiť kopírku pre potreby sekretariátu a tlačiareň pre potreby na tlač obálok pre distribúciu
informačného spravodaja PH.
8.
Daniela Krajčíka za oficiálneho delegáta SZ CHPH na oslavách založenia Maďarského Zväzu
a s tým spojenú služobnú cestu.
9.
Odporúčanie kvôli možnému výpadku serveru pri prebiehajúcej kontrole doletu holubov
chovateľov, ktorí vyhodnocujú preteky z domu, stiahnuť si doletové listy zo serverov vo
forme pdf dokumentov a tie si vytlačiť pre prípadnú kontrolnú činnosť. Nakoľko v prípade, že
by chovateľ pri kontrole nevedel predložiť doletový list z preteku a tento nebude viditeľne
umiestnený na serveri "mypigeons", takýto pretek mu bude zrušený.
10. Pri preteku Dessau v Nemecku povoľuje sa organizátorom preteku vzájomné potvrdzovanie
štartu holubov.
11. V prípade nejasnosti, či je prestup chovateľa v súlade s § 8 Stanov SZ CHPH, výklad dáva
Prezídium SZ CHPH.
1.
2.
3.

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

Informácie k evidencii členov na rok 2022 prednesené sekretárom SZ CHPH.
Informácie podané p. Blahovským z kontroly pretekových plánov OZ CHPH a športových
klubov.
Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2022 prednesené p. Blahovským.
Informácie podané p. Krajčíkom k Majstrovstvám sveta a Európskym majstrovstvám
mladých holubov a k stavu prípravy antidopingových kontrol.

III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1.
ZO CHPH Zahura (OZ CHPH Spiš) sa premenuje naspäť na ZO CHPH Kolinovce
a povoľuje sa jej vytvoriť NS vo Spišských Vlachoch z dôvodu, že pôvodná ZO CHPH
Spišské Vlachy (OZ CHPH Spišská Nová Ves) nemá vytvorené vlastné NS v Spiškých
Vlachoch.
IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Dodatočne splniť uznesenie zo zasadnutia prezídia z 8. 4. 2025 v bode IV. Prezídium ukladá
bod 11.
Termín: 10. 06. 2022
Zodpovedný: Krajčík

2.

Predsedovi športovej komisie vytvoriť náhradné vypúšťacie miesto v Karlových Varoch –

Kostel Nejsvětější Trojice u Andělské hory a požiadať ČMS CHPH o legalizáciu
vypúšťacieho miesta.
Termín: 25. 05. 2022
Zodpovední: Blahovský a Javorček
3.

Členom Prezídia vykonať v pretekovej sezóne 2022 minimálne jednu kontrolu mimo
vlastného OZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovední: členovia prezídia

4.

Organizátorom pretekov, u ktorých bola vykonaná kontrola pretekovej činnosti členmi
Prezídia a ÚKK na úrovni OZ CHPH, ZO CHPH a jednotlivých členov, zverejniť zápis
z vykonanej kontroly vo výpočtovom programe Mypigeons pri zverejňovanom protokole o
štarte.
Termín: stála
Zodpovední: organizátori pretekov

5.

Zverejniť propozície Veľkej ceny Slovenska a Národných pretekov na webovej stránke SZ
CHPH.
Termín: 30. 05. 2022
Zodpovední: Blahovský, Javorček

6.

Výboru OZ CHPH Spiš s okamžitou platnosťou dodržať uznesenie Prezídia zo dňa 14. – 12.
02. 2020 ohľadom názvov ZO CHPH.
Termín: v texte
Zodpovedný: predseda OZ CHPH Spiš

7.

V druhom čísle Informačného spravodaja vydať inovované Stanovy a Pretekový poriadok
SZ CHPH. Tretie a štvrté číslo spravodaja vydať do 15. 12. 2022 ako dvojčíslo
s dvojnásobným obsahom.
Termín: v texte
Zodpovedný: Dudzik

8.

Komisii ustanovenej Prezídiom SZ CHPH pripraviť po prerokovaní v RZ CHPH v písomnej
podobe na októbrové zasadnutie Prezídia návrh NP na rok 2023. V návrhu uviesť miesta
štartu pretekov a termíny. NP rozčleniť na NP – regionálne (700+) a Celoslovenské NP.
Termín: v texte
Zodpovední: Vidhold, Bednár, Valíček, L. Chytil

9.

Vykonať antidopingové kontroly v sezóne 2022.
Termín: v texte

Zodpovedný: Krajčík

10.

Vydať pokyny v dostatočnom predstihu na zabezpečenie účasti holubov na Olympiáde
poštových holubov FCI v Oradei.
Termín: v texte
Zodpovedný: Krajčík

11.

V zmysle rozhodnutia Prezídia SZ CHPH pripraviť a zaslať odpoveď p. Vidovi na jeho
sťažnosť.
Termín: 5. 06. 2022
Zodpovedný: Dudzik

12.

Výborom OZ CHPH, ktoré sú usporiadateľmi pretekov, preveriť či všetci „noví“ chovatelia,
ktorí sa v ich OZ CHPH zúčastňujú pretekov, majú prestupy podľa § 8 Stanov SZ CHPH
a holuby nasadzujú podľa platného PP.
Termín: ihneď
Zodpovední: štatutári OZ CHPH

13.

Zverejniť na webovej stránke SZ CHPH výzvu na organizátora CV 2023.
Termín: 10. 06. 2022
Zodpovední: Valíček, Javorček

14.

Sekretárovi požiadať zástupcu firmy Benzig pána D. Konečného o odstránenie výsledkov

Live klubov z výpočtového programu Mypigeons z oficiálnych výsledkov organizačných
jednotiek SZ CHPH.
Termín: 30. 05. 2022
Zodpovedný: Javorček

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Jozef Bednár:

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

Miroslav Vidhold.:

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

V Lietavskej Svinnej, dňa 23. 5. 2022
.............................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

