 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk

www.postoveholuby.sk

tel. +421 917534964

Zápisnica z XI. zjazdu SZ CHPH
konaného dňa 26. marca 2022 v Nitre
Prítomní:

-

delegáti XI. zjazdu
- členovia Ústrednej kontrolnej komisie
- členovia prezídia, ktorí neboli delegátmi zjazdu
- sekretár SZ CHPH
Podľa prezenčnej listiny z XI. zjazdu SZ CHPH.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Voľba pracovného predsedníctva
Schválenie programu zjazdu, rokovacieho a volebného poriadku
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Správa o činnosti SZ CHPH od X. zjazdu
Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH
Správa mandátovej komisie
Ročná účtovná uzávierka
Rozpočet na rok 2022
Úpravy stanov SZ CHPH
Doplnky a zmeny Pretekového poriadku SZ CHPH
Diskusia
Voľba orgánov SZ CHPH
Potvrdenie delegátov VZ SZ CHPH
Hlavné úlohy SZ CHPH na obdobie rokov 2022 – 2025
Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1
Zjazd otvoril, privítal delegátov a ostatných účastníkov zjazdu prezident SZ CHPH RNDr. Daniel
Dudzik. Poukázal na dôvody, ktoré viedli k tomu, prečo sa XI. zjazd nemohol konať v pôvodne
plánovanom termíne a koná sa o rok neskôr. Minútou ticha si účastníci rokovania uctili chovateľov,
ktorí opustili naše rady v priebehu piatich rokov.
K bodu 2
Prezident Zväzu informoval účastníkov zjazdu, že delegáti zjazdu boli zvolení na konferenciách OZ
CHPH štandardne do konca októbra 2021. V oblastných združeniach, kde to pandemická situácia
nedovolila, sa konferencie OZ konali aj v neskorších termínoch. Vo všetkých OZ však delegáti boli
zvolení účastníkmi konferencií. Situáciu však Covid 19 aj v tomto čase komplikuje a preto sa niektorí

riadne zvolení delegáti rokovania zjazdu nemôžu zo zdravotných dôvodov zúčastniť. Výbory OZ CHPH
v troch prípadoch na poslednú chvíľu nominovali na XI. zjazd štatutárov OZ. Táto nominácia nie je
v súlade s navrhovaným rokovacím poriadkom zjazdu a preto je potrebné rozhodnúť, či takto
nominovaní traja členovia OZ sa zúčastnia zjazdu s hlasom rozhodujúcim alebo poradným.
Hlasovaním delegáti rozhodli, aby sa XI. zjazdu s hlasom rozhodujúcim zúčastnili:
František Genčúr (OZ CHPH Sabinov)
– namiesto Mariána Bačenka
Zoltán Balogh (OZ CHPH Levice)

– namiesto Petra Kaciána

Ján Konečný (OZ CHPH Bytča)

– namiesto Štefana Januru

Hlasovanie: Za: 45 delegátov

Zdržali sa: 1 delegát

Proti: 2 delegáti

Prezident SZ CHPH predniesol návrh na zloženie pracovného predsedníctva zjazdu. Navrhol, aby
pracovné predsedníctvo bolo päťčlenné. Do pracovného predsedníctva zjazdu navrhol: Ing. Daniela
Krajčíka, PhD., Mgr. Milana Blahovského, Stanislava Zelenského, Vladimíra Valíčka a RNDr. Daniela
Dudzika. Iný pozmeňujúci návrh nebol predložený.
Pracovné predsedníctvo bolo plénom jednomyseľne aklamáciou schválené. Následne Prezident SZ
CHPH poveril vedením rokovania zjazdu pána Ing. Daniela Krajčíka, PhD.
K bodu 3
a) Bol schválený program XI. zjazdu podľa návrhu, ktorý bol uvedený v pozvánke.
b) Schválenie volebného poriadku:
K predloženému volebnému poriadku bola vznesená pripomienka, že volený počet členov
prezídia je v rozpore s doteraz platnými Stanovami SZ CHPH. Bola požiadavka, aby sa to dalo
do súladu so stanovami: volí sa 7 až 9 členné prezídium. Volebný poriadok po tejto úprave bol
schválený. Rovnako bol odsúhlasený i rokovací poriadok XI. zjazdu.
K bodu 4
Delegáti zjazdu jednomyseľne schválili zloženia komisií:
- mandátovej:
- volebnej:
- návrhovej:
- overovatelia zápisnice:
- zapisovatelia:

Ing. Pavol Korbaš, Ing. Jozef Bednár a Viktor Holúbek
František Jacenko, Milan Lenárt a Ján Dömötör
Ing. Ľuboš Moravčík, Mgr. Gabriel Novotný, MVDr. Róbert
Kecskeméty
Tomáš Fiala , Dr. Marián Dubaj
Ing. Daniel Krajčík, PhD., RNDr. Daniel Dudzik

K bodu 5
Rozsiahlu správu o činnosti SZ CHPH od X. zjazdu predniesol prezident zväzu RNDr. Daniel Dudzik.
Správa v písomnej podobe pre potreby Zväzu je uložená na sekretariáte SZ CHPH.
Prezident v správe vyhodnotil plnenie úloh, ktoré uznesením X. zjazdu boli uložené VZ a prezídiu SZ
CHPH.
Vo svojom vystúpení postupne rozobral:
- rokovania VZ SZ CHPH a úlohy, ktoré boli VZ uložené X. zjazdom
plnenie podnetov, ktoré vyplynuli z diskusných príspevkov prednesených na zjazde
činnosť odborných komisii vymenovaných VZ SZ CHPH

-

činnosť disciplinárneho senátu SZ CHPH
organizáciu a riadenie športových súťaží – MS a IM
organizované NP v uplynulých piatich rokoch
zapojenie SZ CHPH do činnosti FCI a Stredoeurópskej federácie
kontrolu športových súťaží, ktoré organizuje Zväz
stabilitu OZ CHPH a prestupy členov
problematiku medziľudských vzťahov medzi členmi Zväzu
postupmi a ťažkosťami, ktoré vznikajú pri riešení sťažnosti a podnetov členov
vytváranie podmienok pre mladých a začínajúcich chovateľov poštových holubov
uchovávanie histórie holubárskeho športu
dopingové kontroly, ktoré sa vykonali v predchádzajúcich piatich rokoch
možnosti organizovania NP pre celé Slovensko
potrebu kvalifikovaných funkcionárov vo všetkých organizačných zložkách Zväzu
vyhodnotil organizáciu Stredoeurópskej výstavy v Trenčíne
vyhodnotil činnosť Prezídia SZ CHPH (36 zasadnutí, z toho 6 mimoriadnych, 93 % účasť)
rozobral stav členskej základne (pokles o 0,74 % t. j. o 31 členov)
poukázal na dve nesplnené úlohy zapríčinené pandémiou Covid 19,
dve nezorganizované CV 2021 a 2022, nevyhodnotené súťaže za posledné dva roky

V závere poďakoval za prácu v posledných piatich rokoch členom prezídia, funkcionárom OZ a ZO
CHPHH. Zároveň zaželal všetkým členom Zväzu do ďalších rokov veľa zdravia, energie, vytrvalosti
a veľa radosti a potešenia z holubárskeho koníčka.
K bodu 6
Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie za r. 2017-2022 predniesol člen ÚKK SZ CHPH pán
Stanislav Zelenský. Správa, ako príloha k zápisnici z rokovania XI. zjazdu o činnosti Ústrednej
kontrolnej komisie SZCHPH, je uložená na sekretariáte Zväzu.
V správe boli vyhodnotené:
- kontrola dodržiavania právnych predpisov, nariadení a uznesení zjazdu
- kontrola súladu uznesení organizačných zložiek so Stanovami SZ CHPH
- metodická pomoc kontrolným komisiám nižších organizačných zložiek
- kontrola pretekovej a výstavníckej činnosti
- kontrola pretekovej dokumentácie
- účtovné a dokladové kontroly Zväzu
- kontroly na základe podnetov a sťažností členov
- účasť členov na zasadnutiach komisie, prezídia a VZ
K bodu 7
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Ing. Pavol Korbaš s konštatovaním, že zjazd je
uznášaniaschopný, nakoľko je prítomných 48 delegátov zo všetkých 50 pozvaných delegátov
s hlasom rozhodujúcim (prezenčná listina je prílohou tohto dokumentu).
Neprítomní delegáti:
- Radoslav Klačanský (OZ Topoľčany)
- Mária Beláková (OZ Dubeň)

K bodu 8
Ročná účtovná uzávierka Zväzu za rok 2021 spolu s návrhom rozpočtu na rok 2022 bola delegátom
zjazdu zaslaná spolu s pozvánkou. Komentár k nej predniesol člen ekonomickej komisie Ing. Pavol
Javorček. K uzávierke neboli vznesené žiadne pripomienky a bola schválená.
K bodu 9
K navrhovanému rozpočtu na rok 2022 podal krátky komentár Ing. Pavol Javorček.
Dr. Dubaj podal návrh, aby sa v rozpočte upravili niektoré položky tak, aby rozpočet nebol schodkový.
K tomuto návrhu odznelo niekoľko pripomienok. Okrem iného sa poukázalo na skutočnosť, že
rozpočet na rok 2021 bol schodkový a hospodárenie sa uzatvorilo s prebytkom. Rovnako sa
poukázalo aj na to, že Zväz má značnú rezervu finančných prostriedkov. Po faktických pripomienkach
sa o pôvodnom návrhu rozpočtu hlasovalo.
Za schválenie rozpočtu: 45 delegátov
Zdržali sa: 1 delegát
Proti: 2 delegáti
K bodu 10
Návrh na zmenu stanov predniesol Ing. Daniel Krajčík, PhD., predseda komisie na úpravu stanov.
Návrh stanov bol pripravený komisiou a všetci členovia Zväzu i organizačné zložky mali možnosť
podať svoje návrhy na úpravu stanov. Ucelený návrh na úpravu stanov, ktorý bol prerokovaný
a schválený zmienenou komisiou, delegáti obdŕžali spolu s pozvánkou na rokovanie zjazdu. Zmeny sa
schvaľovali po jednotlivých paragrafových zneniach. Na základe faktických pripomienok sa malé
zmeny oproti návrhu schválili v paragrafe 8, odsekoch 4 a 7 a v paragrafe 11, odsek 3, písmeno j.
Každé paragrafové znenie bolo schválené dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.
Rovnako celková úprava Stanov SZ CHPH bola schválená dvojtretinovou väčšinou prítomných
delegátov.
K bodu 11
Komentár k predloženému návrhu doplnkov a zmien Pretekového poriadku SZ CHPH predniesol
predseda Športovej komisie SZ CHPH Mgr. Milan Blahovský. Postupovalo sa metódou per partes. Ku
každej navrhovanej zmene mohli delegáti vzniesť svoje pripomienky. Po prediskutovaní pripomienok
sa hlasovalo o jednotlivých jednotlivých zmenách a na záver o celkovej úprave PP SZ CHPH. Oproti
pôvodnému návrhu boli schválené menšie úpravy. Schválené zmeny a doplnky tvoria prílohu
zápisnice z rokovania XI. zjazdu.
K bodu 12
1/ Stanislav Roba (OZ CHPH Košice) – predniesol dotaz:
Na základe čoho, akých dokumentov môže Ing. Jaroslav Seliga kandidovať za OZ CHPH Michalovce do
Prezídia SZ CHPH?
2/ Ladislav Kováč – (OZ CHPH Trenčín) predniesol dotaz:
Prečo v dnešnej dobe, v čase používania moderných komunikačných technológií, ma mať OZ CHPH
doklad, že niečo organizačnej zložke poslala, prípadne člena na rokovanie pozvala, prípadne
upozornila?
3/ Michal Michalík (OZ CHPH Brezno) predniesol dotaz:
Môže po ukončení členstva chovateľa lietať z jeho holubníka a súradníc iný chovateľ?
4/ Mgr. Milan Blahovský (OZ CHPH Spiš) predniesol návrh:

Navrhuje, aby zjazd zrušil všetky doplnky, úpravy, ktoré prijalo VZ SZ CHPH za posledné roky
v nadväzností na základné dokumenty Zväzu.
Po dohode v pracovnom predsedníctve na diskusné príspevky odpovedal RNDr. Daniel Dudzik.
Príspevok č. 1: Prezídium pri príprave XI. zjazdu, tak ako aj pri príprave predchádzajúcich zjazdov
v plnom rozsahu rešpektovalo rozhodnutia OZ CHPH. Plne rešpektovalo delegovanie jednotlivých
delegátov za OZ CHPH a návrhy kandidátov do ústredných orgánov SZ CHPH. V prípade Ing. Seligu,
kontrolná komisia OZ Michalovce zaslala sťažnosť na sekretariát SZ CHPH, že výbor OZ CHPH
Michalovce pri svojom rokovaní, na ktorom Ing. Seligu nominovali za kandidáta do Prezídia SZ CHPH,
nedodržal rokovací poriadok SZ CHPH, preto nominácia p. Ing. Seligu nemôže byť platná. Po prijatí
sťažnosti, ešte v ten istý deň bola kontrolnej komisii OZ CHPH Michalovce zaslaná odpoveď, že podľa
§ 21, odsek 1 Stanov SZ CHPH rozhodovať v tejto veci prináleží Kontrolnej komisii OZ CHPH
Michalovce. Rovnako boli požiadaní, aby svoje stanovisko e-mailom oznámili na sekretariát Zväzu.
Rovnako o tom bol telefonicky upovedomený predseda komisie a jeden člen komisie. Na sekretariát
do konania zjazdu komisia nezaslala svoje stanovisko. Nakoľko bol Ing. Seliga do ústredných orgánov
delegovaný výborom OZ CHPH, pracovne predsedníctvo pred voľbami predloží plénu návrh na
rozhodnutie, či kandidatúra do ústredných orgánov navrhnutá výborom OZ CHPH bude uznaná.
Príspevok č. 2: Napriek tomu, že rokovania organizačných zložiek SZ CHPH sa štandardne dnes
zvolávajú elektronickou poštou, sú situácie, osobitné prípady, kedy musí mať organizačná zložka SZ
CHPH doklad o tom, že člen, organizácia si poštu prevzala, prípadne odmietla prevziať. Preto zvlášť
pri riešení problémov je potrebné o zasielaní pošty mať doklady a ich aj evidovať.
Príspevok č. 3: Ak člen ukončí z akýchkoľvek dôvodov členstvo vo Zväze, z jeho holubníka, súradníc
môže ihneď lietať iný chovateľ za predpokladu, že bude lietať v tom istom OZ CHPH ako pôvodný
člen.
Príspevok č. 4: Je samozrejme, že medzi uzneseniami VZ SZ CHPH, ktoré schválilo povedzme za 10 –
12 rokov, je už veľa zastaraných, nepraktických a nepotrebných. Na druhej strane medzi nimi môžu
byť aj také, ktoré sú pre chod a činnosť Zväzu stále aktuálne. Z toho dôvodu sa nedá en bloc zrušiť
všetky uznesenia VZ prijaté k základným dokumentom Zväzu. Povinnosťou prezídia po zjazde bude
zaoberať sa všetkými diskusnými príspevkami, ktoré odzneli na zjazde. Úlohou prezídia bude všetky
tieto uznesenia VZ zosumarizovať a zastarané uznesenia na jesennom zasadnutí VZ navrhnúť na
zrušenie.
K bodu 13
A/ Na úvod volieb plénum hlasovaním rozhodlo že sa bude voliť 9-členné prezídium a 5-členná
ÚKK.
B/ Pracovné predsedníctvo podalo návrh, aby plénum zjazdu v tajnom hlasovaní rozhodlo:
a/ O možnosti kandidovať riadne zvolenému delegátovi Radovanovi Klačanskému, ktorý sa
zjazdu osobne nezúčastňuje, nakoľko bol odvelený na hranice Slovenska s Ukrajinou. Na
sekretariát zaslal písomné vyhlásenie, že kandidatúru prijíma a v prípade zvolenia bude
funkciu a zverené úlohy svedomite vykonávať.
b/ O možnosti kandidovať kandidátom, ktorých kandidatúra bola uvedená v zápisnici výboru
OZ CHPH – Ing. Lukáš Chytil (OZ CHPH Senica) a Ing. Jaroslav Seliga (OZ CHPH Michalovce).
Proces volieb a sčítavanie hlasov v plnom rozsahu zabezpečovala volebná komisia.
V prípade B/a za možnosť kandidovať sa vyjadrilo 41 delegátov XI. zjazdu SZ CHPH.
V prípade B/b za možnosť kandidovať sa vyjadrilo 31 delegátov XI. zjazdu SZ CHPH.

Výsledok:
a/ Radovan Klačanský môže kandidovať do ÚKK aj keď sa zjazdu nezúčastňuje.
b/ Ing. Lukáš Chytil a Ing. Jaroslav Seliga môžu kandidovať do Prezídia SZ CHPH.
C/ Voľby do Prezídia SZ CHPH:
Na úvod volieb sa všetci kandidáti predstavili delegátom zjazdu a vyjadrili sa aké úspechy ako
funkcionári nižších organizačných zložiek dosiahli.
Predseda volebnej komisie – p. František Jacenko vysvetlil systém volieb. Delegátom boli rozdané
hlasovacie lístky s menami jedenástich kandidátov.
V tajnom hlasovaní v prvom kole volieb do prezídia boli zvolení:
Ing. Jozef Bednár, Mgr. Milan Blahovský, RNDr. Daniel Dudzik Ing. Lukáš Chytil, Ing. Daniel Krajčík
PhD., Jakub Poništiak, Ľubomír Valíček (uvedené podľa abecedy).
V tajnom hlasovaní v druhom kole volieb do prezídia boli zvolení:
Ing. Jaroslav Seliga a Ing. Miroslav Vidhold (uvedené podľa abecedy).
D/ Voľby prezidenta SZ CHPH:
Ing. Daniel Krajčík oboznámil plénum, že na funkciu prezidenta Zväzu je jeden kandidát – doterajší
prezident RNDr. Daniel Dudzik.
V tajnom hlasovaní potrebným počtom hlasov bol za prezidenta SZ CHPH zvolený RNDr. Daniel
Dudzik.
E/ Voľby do členov ÚKK:
Pred voľbami boli delegáti vyzvaní, aby z pléna navrhli kandidáta do ÚKK, nakoľko kandidátka je
neúplná, majú sa voliť piati členovia a kandidáti sú iba štyria. Navrhnutý bol Viktor Holúbek, ktorý s
kandidatúrou súhlasil. Kandidáti sa predstavili a povedali svoje vízie o práci ÚKK.
V tajnom hlasovaní všetci členovia získali nadpolovičnú väčšinu hlasov a boli zvolení za členov ÚKK na
nasledujúce funkčné obdobie. Zvolení boli: Ondrej Bjalončík, Viktor Holúbek, Radovan Klačanský,
Ladislav Kováč a Ladislav Zubaj (uvedené podľa abecedy).
F/ Voľba predsedu ÚKK:
Pracovné predsedníctvo navrhlo za predsedu ÚKK pána Ondreja Bjalončíka, ktorý ako jediný má
skúsenosti z práce ÚKK. Iný návrh podaný nebol. V tajnom hlasovaní bol za predsedu ÚKK zvolený p.
Ondrej Bjalončík.
K bodu 14
Delegáti zjazdu potvrdili delegovaných zástupcov OZ CHPH do Valného zhromaždenia SZ CHPH na
nasledujúce funkčné obdobie. Neboli potvrdení navrhnutí zástupcovia OZ CHPH, ktorí boli zvolení do
ÚKK SZ CHPH. Oblastné združenia, ktorých sa to týka, musia navrhnúť nových kandidátov do VZ, tí
budú potvrdení na jesennom zasadnutí VZ SZ CHPH.
K bodu 15
Plán hlavných úloh na nasledujúce funkčné obdobie obdŕžali delegáti spolu s pozvánkou. Doplnená
bola úloha - pri príležitosti storočnice založenia 1. Spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku
vydať publikáciu – História poštového holubárstva na Slovensku. Ďalšie návrhy na doplnenie hlavných
úloh neboli podané. Následne boli Hlavné úlohy SZ CHPH na obdobie rokov 2022 – 2025 delegátmi
zjazdu jednomyseľne schválené.

K bodu 16
Podrobnú správu návrhovej komisie so spracovaným návrhom na uznesenia z rokovania XI. zjazdu
SZ CHPH predložil predseda návrhovej komisie p. Ing. Ľuboš Moravčík. Predloženému návrhu neboli
vznesené zásadné pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Pred hlasovaním o návrhu uznesení zo zjazdového rokovania sa zistilo, že obidvaja zvolení
overovatelia zápisnice v priebehu odpoludňajšieho rokovania z rôznych dôvodov z rokovania odišli.
V záujme hodnovernosti zápisu, bol podaný návrh, aby sa zvolili noví overovatelia zápisnice, ktorí boli
prítomní počas celého zjazdového rokovania. Návrh bol prijatý a za overovateľov zápisnice boli
jednomyseľne zvolení Alojz Šimurka a Štefan Gemeľa.
Správa návrhovej komisie a návrh zjazdových uznesení boli jednomyseľne schválené.
K bodu 17
Na záver zjazdu novozvolený prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik poďakoval delegátom za
vytvorenie vhodnej pracovnej atmosféry, čo viedlo k dôstojnému a hladkému priebehu rokovania XI.
zjazdu SZ CHPH. V mene svojom i všetkých novozvolených členov ústredných orgánov poďakoval za
dôveru. Uistil ich, že novozvolené orgány budú pracovať tak, aby aj v súčasných zložitých
podmienkach si činnosť Zväzu udržala vysoký štandard. Poprial všetkým členom SZ CHPH dobrú
pretekovú sezónu, ktorá všetkým členom prinesie potešenie a radosť z holubárskeho koníčka.

V Nitre, dňa 26. marca 2022

Zapísali: Ing. Daniel Krajčík, PhD.
RNDr. Daniel Dudzik

Správnosť zápisu overil:

Alojz Šimurka:

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

Štefan Gemeľa: .................................................

.................................................
RNDr. DUDZIK Daniel
Prezident SZ CHPH

Prílohy:
1. Správa prezidenta o činnosti SZ CHPH za uplynulé funkčné obdobie (iba na sekretariáte).
2. Správa ÚKK za uplynulé funkčné obdobie (iba na sekretariáte).
3. Schválené zmeny a doplnky Stanov SZ CHPH (iba na sekretariáte).
4. Schválené zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH (iba na sekretariáte).
5. Schválený plán hlavných úloh SZ CHPH na roky 2022 až 2025.
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Uznesenia XI. zjazdu Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov
26. marca 2022 v Nitre

XI. zjazd SZ CHPH
I. Schvaľuje:
1. Voľbu pracovného predsedníctva v zložení: Ing. Daniel Krajčík, PhD., Mgr. Milan Blahovský, Stanislav
Zelenský, Ľubomír Valíček a RNDr. Daniel Dudzik.
2. Program XI. zjazdu SZ CHPH.
3. Rokovací poriadok a volebný poriadok XI. zjazdu SZ CHPH.
4. Voľbu:
a) mandátovej komisie v zložení: Ing. Pavol Korbaš, Ing. Jozef Bednár a Viktor Holúbek
b) návrhovej komisie v zložení: Ing. Ľuboš Moravčík, Mgr. Gabriel Novotný, MVDr. Róbert
Kecskeméty
c) volebnej komisie v zložení: František Jacenko, Milan Lenárt a Ján Dömötor
d) overovateľov zápisnice: Alojz Šimurka, Štefan Gemeľa
e) zapisovateľov z rokovania XI. zjazdu: Ing. Daniel Krajčík, PhD., RNDr. Daniel Dudzik.
5. Správu o činnosti SZ CHPH od X. zjazdu SZ CHPH prednesenú prezidentom SZ CHPH
RNDr. Danielom Dudzikom.
6. Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie, prednesenú členom ÚKK p. Stanislavom Zelenským.
7. Doplnený Plán hlavných úloh na roky 2022 – 2025.
8. Správu mandátovej komisie XI. zjazdu SZ CHPH.
9. Výsledky volieb do orgánov SZ CHPH.
10. Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2021.
11. Rozpočet SZ CHPH na rok 2022.
12. Úpravy Stanov SZ CHPH (viď príloha 1 – Krajčík).
13. Doplnky a zmeny Pretekového poriadku SZ CHPH (viď príloha 2 - Blahovský).
14. Účasť na zjazde s hlasom rozhodujúcim pre účastníkov zjazdu, ktorých výbory OZ CHPH delegovali
miesto nemocných delegátov: OZ CHPH Bytča – p. Ján Konečný miesto p. Štefana Januru
OZ CHPH Sabinov – p. František Genčúr miesto p. Mariána Bačenka
OZ CHPH Levice – p. Zoltán Balogh miesto p. Petra Kaciána
15. Kandidatúru delegátov zjazdu do Prezídia SZ CHPH, ktorých kandidatúra bola podaná rozhodnutím
výboru OZ CHPH - Ing. Lukáš Chytil, Ing. Jaroslav Seliga.
16. Z dôvodu osobitného zreteľa povolenie kandidovať do ÚKK neprítomnému delegátovi zjazdu pánovi
Radovanovi Klačanskému.

II. Ukladá:
a) Valnému zhromaždeniu SZ CHPH
1. Prerokovať podnety a pripomienky delegátov zjazdu a podľa závažností ich využiť v ďalšej
činnosti.
2. Na najbližšom zasadnutí vymenovať predsedov a členov odborných komisii SZ CHPH a určiť im
náplň práce. Každoročne vyžadovať, aby na VZ SZ CHPH predložili správu o činnosti komisie.

3. Raz ročne požadovať a vyhodnotiť správu Disciplinárneho senátu SZ CHPH.
4. Inovovať Disciplinárny poriadok SZ CHPH, aby bol v súlade so všeobecne platnými normami SR,
Stanovami SZ CHPH a stal sa pragmatickou využiteľnou normou v činnosti Zväzu.
5. V prípade potreby inovovať záväzné poriadky SZ CHPH, aby v plnej miere slúžili potrebám členov
Zväzu.
6. Pripraviť a schváliť normu na udeľovanie Zväzových vyznamenaní.
7. Podieľať sa na príprave osláv storočnice založenia Prvého spolku chovateľov poštových holubov
na Slovensku.
8. Každoročne zabezpečiť vydanie a zverejnenie inovovaného zoznamu zakázaných, dopingových
látok pre poštové holuby. Stanoviť spôsob ako poskytnúť túto informáciu členom Zväzu.
b) Prezídiu SZ CHPH
1. Na vysokej spoločenskej úrovni pripraviť a zorganizovať oslavy 100. výročia 1. spolku chovateľov
poštových holubov na Slovensku.
2. Úzko spolupracovať s národnými zväzmi krajín V4 a spoločne presadzovať záujmy chovateľov
Stredoeurópskeho regiónu na pôde FCI.
3. Zabezpečovať účasť holubov členov Zväzu na medzinárodných súťažiach organizovaných FCI
a Stredoeurópskou federáciou.
4. Včasným vydávaním pokynov, obežníkov a inštrukcií k súťažiam, ktoré organizuje Zväz, prispievať
k ich hladkému a bezproblémovému priebehu.
5. Pravidelnou kontrolnou činnosťou zabezpečiť dodržiavanie Pretekového poriadku SZ CHPH,
nariadení Zväzu na všetkých organizačných úrovniach.
6. Podieľať sa na vydávaní zväzového spravodaja Poštový holub.
7. Vyhodnocovať a oceňovať víťazov jednotlivých kategórií MS, IM, VCS, NP a ostatných zväzových
súťaží.
8. V plnom rozsahu organizačne pripravovať a zabezpečovať všetky organizované NP v rokoch 2022 –
2025.
7. Organizačne pred začiatkom každej pretekovej sezóny zabezpečovať školenia výcvikárov.
8. Organizovať školenia doterajších posudzovateľov a pripraviť a vyškoliť nových
posudzovateľov.
8. Pripraviť a rozposlať materiály na všetky zasadnutia VZ v dobe minimálne jeden mesiac pred
zasadnutím.
9. Zosumarizovať normy vydané VZ SZ CHPH za posledných 12 rokov, ktoré nadväzujú a dopĺňajú
Stanovy SZ CHPH a poriadky Zväzu. Nepotrebné normy predložiť VZ SZ CHPH na zrušenie.
c) Ústrednej kontrolnej komisii:
1. Sústavnú pozornosť venovať kontrole hospodárenia a účelnému a hospodárnemu vynakladaniu
finančných prostriedkov. Pri schvaľovaní rozpočtu a účtovnej uzávierky dávať písomné stanovisko.
2. Spolu s pretekovou komisiou vykonávať kontrolu dodržiavania pretekového poriadku vo všetkých
organizačných zložkách SZ CHPH.
3.Metodicky usmerňovať, riadiť a poskytnúť odbornú pomoc kontrolným orgánom nižších
organizačných zložiek.
4.Včas a neodkladne reagovať na podnety, pripomienky a sťažnosti organizačných zložiek SZ CHPH a
jednotlivých členov Zväzu.
d) Oblastným združeniam
1. Uznesenia a závery XI. zjazdu SZ CHPH zapracovať do úloh oblastných združení.
2. Sústavnú pozornosť venovať rozširovaniu a skvalitňovaniu členskej základne, mladým chovateľom,
dôchodcom, viesť členov k dodržiavaniu všeobecne záväzných právnych noriem a vnútrozväzových
predpisov. Upevňovať dobre medziľudské vzťahy, nedopustiť, aby neoprávnené záujmy jednotlivých
členov boli presadzované a dochádzalo k triešteniu ZO resp. OZ CHPH.

III. XI. zjazd SZ CHPH zvolil:
1. Prezidenta SZ CHPH - RNDr. Daniel Dudzik
2. Členov prezídia SZ CHPH
1. kolo: Ing. Jozef Bednár, Mgr. Milan Blahovský, RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Lukáš Chytil,
Ing. Daniel Krajčík, PhD., Jakub Poništiak, Ľubomír Valíček
2. kolo: Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Miroslav Vidhold
3. Predsedu ÚKK - Ondrej Bjalončík
4. Členov ÚKK:
Ondrej Bjalončík, Viktor Holúbek, Radovan Klačanský, Ladislav Kováč, Ladislav Zubaj

IV. Potvrdzuje:
1. Delegovaných zástupcov OZ CHPH za členov VZ SZ CHPH.

Zápis vyhotovili: Ing. Daniel Krajčík, PhD., RNDr. Daniel Dudzik
Správnosť zápisu overili: Alojz Šimurka .............................................................
Štefan Gemeľa ...........................................................

V Nitre 26. marca 2022
....................................................................
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH
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HLAVNÉ ÚLOHY SZ CHPH NA ROKY 2022 až 2025
1. Aktívne sa podieľať na práci Medzinárodnej organizácie chovateľov poštových holubov
a rešpektovať rozhodnutia FCI vo svojej činnosti.
2. Podieľať sa na práci Stredoeurópskej federácie chovateľov poštových holubov.
3. Koordinovať svoju činnosť so zväzmi chovateľov poštových holubov vo Vyšehradskom regióne.
4. Každoročne organizovať súťaže – Majstrovstvo Slovenska a Intermajstrovstvo.
5. Dodržať schválenú štruktúru MS a NP na roky 2022 -2025. Centrálne z pozície Zväzu zabezpečovať
organizáciu a vyhodnotenie národných pretekov.
6. Pravidelnou kontrolou športových súťaži prispievať k ich transparentnosti, regulárnosti
a spokojnosti súťažiacich členov.
7. Dbať o to, aby všetky organizačné zložky dôsledne dodržiavali a rešpektovali Stanovy SZ CHPH.
8. Dôslednou riadiacou, kontrolnou činnosťou posilňovať zdravé medziľudské vzťahy medzi členmi SZ
CHPH.
9. Zodpovedne, adresne a nekompromisne postupovať voči členom, ktorí porušujú Stanovy SZ CHPH
a Pretekový poriadok SZ CHPH i rozhodnutia orgánov SZ CHPH.
10. V súčasnej ekonomickej situácii vytvárať podmienky, aby sa do súťaží mohli zapojiť všetci členovia
Zväzu. Zvýšenú pozornosť venovať mladým a začínajúcich členom.
11. Prezentovať športové holubárstvo ako zmysluplné hobby medzi širokou verejnosťou.
12. Propagovať chov poštových holubov, športové holubárstvo a činnosť SZ CHPH na webovej stránke
Zväzu a spravodaji Poštový holub (ročenke Poštový holub).
13. Pre informovanosť, propagáciu a popularizáciu poštového holubárstva vydávať spravodaj Poštový
holub (ročenku Poštový holub).
14. Uchovávať históriu holubárskeho športu pre ďalšie generácie.
15. Mimoriadnu pozornosť venovať vybudovanej Sieni holubárskeho športu na Slovensku ako súčasti
Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
16. Pripraviť dôstojnú spomienku a oslavy pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej organizácie
chovateľov poštových holubov na Slovensku a storočnice organizovaného holubárskeho športu na
Slovensku. Pri tejto príležitosti vydať publikáciu „100 rokov poštového holubárstva na Slovensku“.
16. Aktívne bojovať proti používaniu nedovolených podporných prostriedkov v holubárskom športe.
V Nitre 26. marca 2022
..............................................................
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

