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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA,  

konaného dňa 20.  mája 2019 v Stráňavách 
 

Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jaroslav Seliga, 

Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček, Bc. Milan Pazúr, 

Ing. Peter Kristiňak 

za ÚKK SZ CHPH – Stanislav Zelenský 

 prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 

 neprítomný: Ing. Peter Chytil 

 Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1.  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia z 15.4.2019, kontrola pretekovej  

     dokumentácie OZ CHPH Gemer 

2.   Prerokovanie sťažnosti ZO CHPH Dubnica nad Váhom 

3.   Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 2019 

4.  Príprava VCS, NP a preteku Inter-Brusel 

5.   Príprava antidopingových kontrol 

6.  Diskusné fórum webovej stránky SZ CHPH 

7.   Aktuálne úlohy 

8.   Uznesenia a záver 

  

Priebeh rokovania: 
 

1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Po prezentácii členov a schválení 

programu sa schválil: zapisovateľ z rokovania – Pavol Javorček a overovatelia zápisnice: 

Daniel Krajčík a Vladimír Vernarský.  

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Prezídia zo dňa 15.4.2019 – uznesenia boli splnené, alebo 

sú v štádiu plnenia.  

Štatutármi OZ CHPH Gemer bola zaslaná neúplná preteková dokumentácia za rok 2018. 

Prekontrolovaná bola dokumentácia, ktorá bola zaslaná – t.j. obálky z auta,  protokoly 

o priraďovaní čipov a dočipovacie protokoly. Ku kontrole neboli predložené: protokoly 

z uzatvárania a otvárania konštatovacích hodín, nasadzovacie a doletové listy od výcvikového 

referenta OZ CHPH zo všetkých pretekov. Prezídium rozhodlo, že uzáver z kontroly urobí až po 

zaslaní a kontrole zatiaľ nedodanej dokumentácie. 
 

2. Prerokovanie sťažnosti ZO CHPH Dubnica nad Váhom: 

Prizvaný bol písomne predseda ZO CHPH Dubnica nad Váhom, ktorý sa však včas písomne 

ospravedlnil z rokovania. Po prezentovaní doručenej pošty a odprezentovaní získaných informácii 

p. Krajčíkom sa dohodlo inicializovať ešte jedno stretnutie predsedu OZ CHPH Trenčín a predsedu 

ZO CHPH Dubnica nad Váhom. 
 

3. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 2019: 

Niekoľkými vetami podal informácie o začiatku pretekovej sezóny p. Blahovský. Najväčšie 

problémy boli spojené s nepriazňou počasia od začiatku tejto pretekovej sezóny, kedy mnohé OZ 

rušili či prekladali termíny pretekov. Preteky  organizované v štátny sviatok 8.5. sú použiteľné pre 

MS ročných holubov, preteky mimo MS , ktoré boli zahrnuté v pretekových plánoch si môžu OZ 
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odletieť v náhradných termínoch. Upozornil na potrebu úprav zmien termínov či miest vypustenia 

na web stránke mypigeons.live ešte pred štartom pretekov, prípadne ich zrušenie v prípade, že sa 

pretek nezorganizuje. 

Predniesol požiadavku ZO CHPH Diviacka Nová Ves o dodeklarovaní výsledkov tejto ZO CHPH 

v pretekovom pláne v pretekovej sezóne starých holubov 2019. Po hlasovaní žiadosť bola 

zamietnutá. Možnosť majú  dodeklarovať výsledky ZO CHPH v sezóne mladých holubov na rok 

2019. 
 

4. Príprava VCS, NP a preteku Inter-Brusel: 

Po zapracovaní pripomienok budú zverejnené propozície VCS a NP na webovej stránke SZ CHPH.  
 

Pretek Inter-Brusel – prezídiom poverený organizáciou tohto preteku je pán Milan Pazúr, ktorý 

vyzve OZ CHPH e-mailami a  v diskusnom fóre o nahlásenie záväzných počtov holubov a finančnú 

úhradu za prihlásené holuby na účet SZ CHPH.   

Včasné zistenie počtov nahlásených holubov je potrebné pre riešenie dopravy na tento pretek, ktorý 

bude prispôsobený počtu prihlásených holubov. Po nahlásení záväzného počtu holubov na pretek sa 

dopracuje smernica a propozície tohto preteku, ktoré budú zverejnené na webovej stránke SZ 

CHPH. 
 

5. Príprava antidopingových kontrol: 

Z laboratória v Poľsku dodnes neprišla žiadna odpoveď a preto požiadal prezident p. Krajčíka 

o zabezpečenie iného laboratória a zakúpenie setov pre odber vzoriek a  vykonanie antidopingových 

kontrol v pretekovej sezóne 2019. 
 

6. Diskusné fórum webovej stránky SZ CHPH: 

Pripravené body k okruhom tém, ktoré nebudú predmetom diskusie v diskusnom fóre SZ CHPH 

boli prerokované odsúhlasené členmi prezídia. Po podpise zápisnice z rokovania budú zverejnené 

webovej stránke SZ CHPH.  
 

7. Aktuálne úlohy a došlá pošta: 
 

Aktuálne úlohy a rôzne:  
 

 Čínsky výrobca rodových krúžkov nám zaslal fotografie prototypov krúžkov na rok 2020. 
 

 Krajčík podal informácie o zaslaní reprezentujúcich holubov SZ CHPH do dejísk 

Majstrovstiev sveta v Portugalsku a v Číne. 
 

 P. Valíček žiada funkcionárov OZ CHPH, aby informovali svojich členov o možnosti  

zorganizovania skúšok nových posudzovateľov štandardných holubov a možným 

záujemcom odporučili prihlásiť sa na sekretariáte SZ CHPH. 
 

 P. Valíček podal informáciu zo ZO CHPH Rosinky o probléme pri vyhodnocovaní preteku 

s nezosúladeným tzv. franfurktským časom. Prezídium konštatovalo, že výbor ZO CHPH 

postupoval  správne v zmysle platného pretekového poriadku. 
 

 Vyžiadanie vrátenia členského poplatku siedmim členom ZO CHPH Kostolný Sek (OZ 

CHPH Nitra) po neumožnení pretekania v OZ CHPH Nitra. V zmysle paragrafu 5. bod  

2. Stanov SZ CHPH - nie je nárok na vrátenie členského príspevku, zaplateného v bežnom  

roku. 
 

Z došlej pošty: 

 Listy zaslané Jánom Hudranom. Jeden bol adresovaný ÚDS a druhý Prezídiu. Po krátkej 

rozprave a vzájomnom dohovore boli obe zásielky odovzdané predsedovi ÚDS na 

spracovanie a zaslanie odpovede pisateľovi. 

 

8. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené. 

 



 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 20.  mája 2019 v Stráňavách 
 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Daniel Krajčík a Vladimír 

Vernarský.   

 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Správu predsedu Športovej komisie o začiatku pretekovej sezóny 2019. 

2. Zápisnicu zo zasadnutia výboru OZ CHPH Gemer zo dňa 1.5.2019. 

 

III. Prezídium SZ CHPH zamieta: 

 

1. Žiadosť ZO CHPH Diviacka Nová Ves (OZ CHPH Topoľčany) o dodatočné deklarovanie 

výsledkov ZO CHPH pre sezónu starých holubov 2019. 

2. Žiadosť o vrátenie členského poplatku členom ZO CHPH Kostolný Sek, ktorým nebolo 

umožnené vyvíjať pretekovú činnosť v OZ CHPH Nitra v zmysle paragrafu 5. bod 2. 

platných Stanov SZ CHPH 

 

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 

1. Splniť v stanovenom termíne uznesenie bodu IV. Prezídium ukladá bod 12. zápisnice zo 

zasadnutia Prezídia SZ CHPH. zo dňa 15.4.2019.  

Termín: V texte                          Zodpovední: štatutári OZ CHPH Gemer 

 

2. Dodať zatiaľ nedodanú časť pretekovej dokumentácie OZ CHPH Gemer za rok 2018 ku 

kontrole. 

Termín: 10. 06. 2019                          Zodpovední: štatutári OZ CHPH Gemer 

 

3.  Vyzvať na separátne stretnutie predsedu OZ CHPH Trenčín a predsedu ZO CHPH Dubnica 

nad Váhom za účelom riešenia vzniknutých vzájomných nedorozumení a problémov.   

Termín: 15. 06. 2019               Zodpovední: Ing. Krajčík a Valíček 

 

4.  Dopracovať propozície VCS a NP na rok 2019 a zverejniť ich na webovej stránke SZ 

CHPH. 

Termín: 23. 05. 2019               Zodpovedný: Mgr. Milan Blahovský  

 

5. Dopracovať smernicu a propozície NP Inter-Brusel a zverejniť ich na webovej stránke SZ 

CHPH. 

 Termín: 31. 05. 2019   Zodpovedný: Bc. Milan Pazúr 

 

6.  Objednať sety na odber vzoriek trusu na antidopingové testy. Zabezpečiť laboratórium na 

vykonávanie antidopingových testov odobratých vzoriek trusu. 

Termín: Preteková sezóna 2019    Zodpovedný: Ing. Krajčík 

 

7.         Zverejniť na webovej stránke pripravený dokument k okruhom tém, ktoré nebudú 

predmetom diskusie v diskusnom fóre SZ CHPH. 

Termín: 31. 05. 2019                            Zodpovední: Dr. Dudzik a Ing. Krajčík 



 

8.         Informovať svojich členov o možnosti prihlásenia sa zaslaním prihlášok na skúšky 

posudzovateľov štandardných holubov  najneskôr do 31. augusta 2019 na adresu sekretariátu 

SZ CHPH. 

Termín: v texte                                      Zodpovední: štatutári OZ CHPH 

 

9. Zverejniť požiadavky a okruhy tém na skúšky posudzovateľov štandardných holubov 

Termín: 15. 07. 2019                               Zodpovední: Valíček, Dudzik 

 

10. Podať písomnú informáciu na sekretariát SZ CHPH o získaní certifikátov  GDPR  štatutármi 

OZ CHPH. 

Termín: 15. 07. 2019                               Zodpovední: Štatutári OZ CHPH 

 

11.         Spracovať a zaslať odpovede na listové zásielky p. Jána Hudrana. 

Termín: 15.06.2019                                       Zodpovedný: Pazúr 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

Správnosť zápisu overili:  Daniel Krajčík:            .......................................... 

 

    Vladimír Vernarský:         .......................................... 

 

V Nitre, dňa 20. 05. 2019            

         

                                                                                                                                                                                

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

                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 

           prezident SZ CHPH 

 

 

Príloha: Témy, ktoré nie sú predmetom diskusie na webovej stránke SZ CHPH.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.1. 

Čo patrí a nepatrí  na web SZ CHPH 

 
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov zriadil na svojej webovej stránke záložku diskusia - 

informácie v dobrom úmysle, aby členovia mohli získavať informácie na zvyšovanie svojich 

odborných vedomosti o chove poštových holubov  v záujme skvalitňovania svojho chovu a prípravy 

holubov na preteky. Rovnako v tomto okienku, by mal člen Zväzu získavať pohotové informácie, 

ktoré potrebuje k svojej činnosti. 

Z toho dôvodu môžu získať prístup k zverejňovaniu informácií všetci členovia SZ CHPH a zo 

zahraničia občania, ktorí poskytujú potrebné informácie členom Zväzu. Prístup na požiadanie 

vydáva sekretár SZ CHPH Ing. Pavol Javorček.  O udelení prístupu členom zahraničných zväzov 

rozhoduje Prezídium SZ CHPH. 

Odobratie prístupového hesla: 

Prístup sa odoberie členom i nečlenom SZ CHPH v prípade, že zverejnia informácie, ktoré do 

záložky diskusia - informácie nepatria. Odobratie prístupového hesla môže byť dočasné, alebo 

trvalé.  

Čo nepatrí do diskusie – informácií: 

1/ Iniciatívne pripomienky, návrhy a sťažnosti. Tieto podľa §9 Stanov SZ CHPH sú povinné 

riešiť organizačné zložky SZ CHPH. Člen Zväzu návrhy, pripomienky a sťažnosti predkladá 

organizačnej zložke ktorej je členom. 

2/ Príspevky ktoré narúšajú zásady chovateľskej morálky a spolužitia, vyplýva to z § 7, odsek 

3 Stanov SZ CHPH.  

3/ Názory a invektívy na prácu a činnosť iných členov Zväzu.  Paragraf 3, odsek 13, § 7, odseky 

2 a 3 Stanov SZ CHPH.   

4/ Nezverejňovať vlastný názor k rozhodnutiam a uzneseniam organizačných zložiek SZ 

CHPH. V prípade, že člen má pocit, že boli porušené dokumenty SZ CHPH, prípadne jeho práva, 

má možnosť podať písomný podnet Kontrolnej komisii ZO CHPH, Kontrolnej komisii OZ CHPH 

prípadne Ústrednej kontrolnej komisii SZ CHPH. Tieto orgány sú povinné zaoberať sa sťažnosťami 

členov Zväzu. 

5/ Príspevky pojednávajúce o finančných a majetkových pomeroch organizačných zložiek SZ 

CHPH. 

6/ Príspevky, ktoré nemajú spojitosť s chovom poštových a holubárskym športom. 

7/ Príspevky, ktoré poškodzujú dobré meno SZ CHPH vo vzťahu k iným organizáciám.  

Záver: 

Cieľom týchto opatrení nie je obmedziť práva členov SZ CHPH, ktoré im vyplývajú zo 

Stanov SZ CHPH, ale usmerniť podávanie pripomienok, návrhov, podnetov, sťažnosti 

orgánom SZ CHPH, ktorým zo Stanov SZ CHPH vyplýva povinnosť nimi sa zaoberať a riešiť 

ich. 

 

 

Schválené Prezídiom SZ CHPH 20. mája 2019 

                                                                                     

 

   RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH                            


