Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA, ÚKK a DISCIPLINÁRNEHO SENÁTU
SZ CHPH, konaného dňa 08. augusta 2020 v Nitre
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil,
Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček,
ospravedlnení: Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak
za ÚKK SZ CHPH – Predseda ÚKK Július Mlátko, členovia František Jacenko,
Stanislav Zelenský, Ondrej Bjalončík
za DS SZ CHPH: Ľubomír Hovančík, Vladislav Havel
prizvaní:
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
za OZ CHPH Spišská Nová Ves Štefan Zeleňák, Peter Dudžak, Dr. Ján Juházy, Ján
Kmec, Marián Dianovský, Martin Vantroba, Ján Hudran a Štefan Dolný
za OZ CHPH Trenčín – ZO CHPH Dubnica nad Váhom: Peter Psotný, Július Marton,
sťažnosť Ing. Viktora Zubaja: Michal Michalík, Ing. Viktor Zubaj
Pozvaní a ospravedlnení: Dušan Jánošík, Pavol Lochman, Ján Broško, Ing. Andrej
Benča, Jozef Poljak, Jaroslav Košťál
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. OZ CHPH Spišská Nová Ves:
- Prerokovanie neustálych podnetov a sťažností na to, že Prezídium SZ CHPH, ÚKK SZ
CHPH a prezident nevstúpili do riešenia hospodárskych záležitosti OZ CHPH Spišská
Nová Ves.
- Osočovanie a poškodzovanie dobrého mena členov Prezídia SZ CHPH.
- Prerokovanie návrhu na zrušenie OZ CHPH Spišská Nová Ves
2. OZ CHPH Trenčín a ZO CHPH Dubnica nad Váhom:
Prerokovanie zrušenia ZO CHPH Dubnica nad Váhom konferenciou OZ CHPH Trenčín
a neustálych sťažností bývalých funkcionárov zrušenej ZO CHPH Dubnica nad Váhom.
3. OZ CHPH Zvolen:
Prerokovanie podnetu Ing. Viktora Zubaja na činnosť p. Michala Michalíka, ktorá je
v rozpore so stanovami SZ CHPH.
4. Rôzne
5. Uznesenia
Priebeh rokovania:
Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik. Po prezentácii členov a schválení
programu sa schválil: zapisovateľ z rokovania – Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Ľubomír
Valíček a Daniel Krajčík.
1. OZ CHPH Spišská Nová Ves:

Prezident Zväzu v krátkosti priblížil prítomným vlečúce sa problémy v OZ CHPH Spišská Nová
Ves. Zdôraznil, že prezídium podľa stanov nevstupuje do hospodárskych záležitosti nižších
organizačných zložiek, a preto sa o rozdelení majetku bývalého OZ CHPH Spišská Nová Ves
rokovať nebude. K tomu sa už vyjadrili dňa 10. januára 2020 na VZ SZ CHPH zástupcovia OZ
CHPH Spišská Nová Ves.
Následne sa k danej veci vyjadrovali predseda OZ CHPH p. Dudžak, ktorý v krátkosti predniesol
svoje vyjadrenie: k stavu členskej základne a filozofii rozdelenia majetku OZ CHPH. Zároveň
prečítal stanovisko predsedu KK OZ CHPH p. Dušana Jánošíka, z čoho bolo jasné, že členovia
výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves a KK majú eminentný záujem riešiť všetky problémy členov
OZ CHPH Spišská Nová Ves vo vlastnej réžii. Každý člen má právo podať podnet orgánom OZ
CHPH a oni sa tým budú zaoberať a nastolené podnety a sťažnosti podľa platných dokumentov
riešiť. Je veľkou škodou, že členovia píšu a domáhajú sa riešenia problémov priamo ústrednými
orgánmi Zväzu. Požiadal, aby v budúcnosti sa podnety zasielané ich členmi na sekretariát,
prezídium a ÚKK vracali na riešenie orgánom OZ CHPH Spišská Nová Ves. Všetky podnety budú
riešiť a ak člen nebude spokojný, nebude s riešením súhlasiť, môže sa obrátiť s podnetom na
príslušný súd. K osočovaniu letákmi p. Hudrana – o ich roznášaní sa členovia výboru OZ dozvedeli
po roznesení a ich výrobu a roznášanie nijako nemohli ovplyvniť ani jej zabrániť, keďže sa meno
autora dozvedeli až zo zápisnice prezídia SZ. Autor jednal sám (na vlastnú päsť) bez vedomia
výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves. Výbor OZ CHPH ako aj KK plní úlohy vyplývajúce zo
stanov a všetky podnety zaslané týmto orgánom sa riešia plne v súlade s dokumentmi SZ CHPH.
Výbor OZ a KK písomné podnety rieši, pokiaľ ich majú oficiálne zaslané. Preto nevidia žiaden
dôvod, prečo má byť prerokovaný návrh na zrušenie OZ CHPH Spišská Nová Ves a apelujú na
predkladateľov návrhu, aby dôsledne zvážili opodstatnenie schválenia tohto návrhu, keďže zo
strany výboru a KK OZ CHPH Spišská Nová Ves nedochádza k porušovaniu dokumentov SZ
CHPH.
Dr. Ján Juházy sa vyjadril, že p. Ján Hudran konal na svoju vlastnú zodpovednosť. S tvorbou letáku
a jeho distribúciou ZO CHPH Smižany nemá nič spoločné.
P. Zeleňák – hovoril o dočasnom pozastavení členstva p. Jánovi Hudranovi a po rozdelení OZ
CHPH Spišská Nová Ves na dva celky bol menovaný opäť prijatý do ich radov v presvedčení, že
toto napádanie z jeho strany sa rozdelením OZ skončilo. Neskôr prišli na to, že v týchto aktivitách
pokračuje. Plénum informoval, že p. Hudran sa na základe vlastného rozhodnutia vzdal členstva
v ZO CHPH Smižany a odovzdal členský preukaz, ktorý bol zaslaný na sekretariát SZ CHPH.
Páni Dianovský, Kmec a Vantroba si mysleli, že boli predvolaní k téme rozdelenia majetku OZ
CHPH Spišská Nová Ves. Vo svojich vystúpeniach aj v krátkosti predostreli svoje názory
k rozdeleniu majetku OZ CHPH Spišská Nová Ves. V skutočnosti boli predvolaní k otázke
zaslaného listu p. Jánom Huranom súvisiaceho s rozposlaním letákov, kde ich spomína, akoby mu
s ich výrobou pomáhali. Všetci traja sa vyjadrili, že sa v plnej miere dištancujú od konania pána
Jána Hudrana, pri príprave letáku a jeho distribúcii ako aj celého jeho konania. O tom, že ich v
predmetnom liste uvádza a dáva do súvisu s prípravou letáku si nevedia vysvetliť.
Ján Hudran – informoval o 32 listoch, ktoré adresoval Prezídiu SZ CHPH, ale zatiaľ nedostal
presvedčivé odpovede a v niektorých prípadoch nedostal žiadnu odpoveď. Taktiež potvrdil, že p.
Dianovský, Kmec a Vantroba s prípravou letáku nemajú nič spoločné. Znova nastolil otázku, prečo
proti p. Blahovskému a Duľovi neboli vedené disciplinárne konania za nakladanie s majetkom OZ
CHPH Spišská Nová Ves. Vyjadril sa, že sú porušované jeho ľudské práva, keď bolo zrušené
diskusné fórum na stránke OZ CHPH Spišská Nová Ves a na stránku SZ nemá prístup. Vyjadril sa,
že v tom, čo robí, bude pokračovať, lebo sa domáha pravdy. Po svojom vystúpení rokovanie opustil.
K prerokovanej problematike sa vyjadril aj p. Blahovský. Skonštatoval, že účtovníctvo bývalého
OZ CHPH Spišská Nová Ves bolo vedené podľa platných zákonov SR o vedení účtovníctva
a všetka účtovná agenda bola odovzdaná terajšiemu výboru OZ Spišská Nová Ves.
Po jeho vystúpení predsedajúci p. Dudzik vyzval prítomných zástupcov OZ CHPH Spišská Nová
Ves, aby ak majú, predložili dôkazy, ktoré by svedčili, že p. Blahovský a p. Duľa nesprávne a
nehospodárne nakladali s majetkom bývalého OZ Spišská Nová Ves. Ak predložia dôkazy, tie budú

podkladom k disciplinárnemu konaniu voči p. Blahovskému a Duľovi. Nikto z prítomných nič
nepredložil a všetci skonštatovali, že nežiadajú žiadne disciplinárne konanie voči p. Blahovskému
a p. Duľovi.
Prezídium SZ CHPH prijalo k prerokovanej problematike nasledovné závery:
a/ Berie do úvahy vyjadrenia všetkých prizvaných členov súčasného OZ CHPH Spišská Nová
Ves.
b/ Za záväzné stanovisko považuje vyjadrenie predsedu ZO a OZ CHPH p. Dudžáka, že
vlastné vnútorné nedorozumenia a problémy si vo vlastnej réžii vyriešia do konca októbra
2020.
c/ Berie na vedomie, že nikto z pozvaných zástupcov OZ CHPH Spišská Nová Ves nepredložil
žiadny dôkaz, že p. Mgr. Milan Blahovsky a p. Dalibor Duľa porušili Stanovy SZ CHPH
alebo Pretekový poriadok SZ CHPH v čase výkonu funkcie v OZ CHPH Spišská Nová Ves.
d/ nakoľko p. Ján Hudran sa vzdal členstva v SZ CHPH, z toho dôvodu nemôže byť
disciplinárne riešený. Prezídium rozhodlo, že po dobu desať rokov nemôže byť prijatý za
člena SZ CHPH v žiadnej ZO CHPH.
c/ Po vypočutí si názorov všetkých prizvaných funkcionárov OZ CHPH Spišská Nová Ves
a po záväznom stanovisku predsedu OZ CHPH Spišská Nová Ves prezídium nepredloží na
VZ SZ CHPH návrh na zrušenie OZ CHPH Spišská Nová Ves.
2. ZO CHPH Dubnica nad Váhom:
Prerokovanie zrušenia ZO CHPH Dubnica nad Váhom konferenciou OZ CHPH Trenčín a
neustálych sťažností bývalých funkcionárov zrušenej ZO CHPH Dubnica nad Váhom.
Dôvody pre zrušenie ZO CHPH Dubnica nad Váhom predostrel p. Psotný ako zástupca výboru OZ
CHPH Trenčín. Problémy začali po dolete holubice p. Júliusa Martona, pri preteku Gotha 23.7.2018 a následnom vyradení za neprimeraný náskok pri dolete z výsledkov. Odvtedy začali
členovia výboru ZO CHPH Dubnica nad Váhom voči výboru OZ CHPH Trenčín „vyťahovať veci“,
ktoré boli neopodstatnené. Po spoločnom zmierovacom zasadnutí, kde sa urobila hrubá čiara, ktorá
však bola členom Dubnice nad Váhom p. Slovákom následne porušená. Spory vyvrcholili tým, že
ZO CHPH bola na konferencii OZ CHPH 16. 2. 2020 zrušená a členovia dostali možnosť prestúpiť
do okolitých organizácii. Ostatní aktívni členovia boli výborom OZ CHPH Trenčín zaradení do ZO
CHPH v pôsobnosti OZ Trenčín. Nepredložil však žiadne dôkazy, že členovia ZO CHPH Dubnica
si neplnili základné povinnosti prípadne mali hrubé opakované nedostatky.
Následne p. Július Marton oboznámil plénum s jeho pohľadom na zrušenie ZO CHPH Dubnica nad
Váhom na konferencii OZ CHPH dňa 16. 2. 2020. Taktiež vyčítal OZ CHPH Trenčín, že neprizvali
delegáta organizácie Dubnica nad Váhom na konferenciu OZ CHPH, kde došlo k jej zrušeniu.
Dodnes nedostali písomné vysvetlenie, čo je to „hrubé narušenie medziľudských vzťahov“. Taktiež
uviedol, že za posledných 10 rokov žiadny člen ZO CHPH Dubnica nad Váhom nebol disciplinárne
riešený a nemá evidovaný záznam v registri trestov na sekretariáte SZ CHPH. Ďalej vysvetlil, že
spomínaný p. Slovák už v tom čase nebol členom ZO CHPH Dubnica nad Váhom, ale konal ako
súkromná osoba. Podľa p. Martona nastali rozpory nie za vyradenie holuba z preteku Gotha, ale
keď bol ešte členom výboru OZ CHPH a poukazoval na nedostatky ako napr., že sa nevozila voda
na napájanie holubov a nedodržiavala sa stanovená plocha v cm² na holuba pri preprave.
Následne sa vyjadrili k tejto téme všetci členovia Prezídia SZ CHPH a Disciplinárneho senátu
Zväzu. Napokon ÚKK SZ CHPH rozhodla nasledovne:
ÚKK SZ CHPH podľa § 15, odsek 7 Stanov SZ CHPH rozhodnutie konferencie OZ CHPH
Trenčín o zrušení ZO CHPH Dubnica nad Váhom pozastavuje a vracia na nové konanie OZ
CHPH Trenčín.
3. OZ CHPH Zvolen:
Prerokovanie podnetu Ing. Viktora Zubaja na činnosť p. Michala Michalíka, v ktorej uvádza, že je
v rozpore so stanovami SZ CHPH.

K téme sa najskôr vyjadril p. Zubaj: p. Michalík cielene zavádzal členov OZ Zvolen pri pretekoch,
vypúšťaní holubov a preprave prepravným prostriedkom OZ Zvolen, tak aby k preprave mohli
používať v konečnom dôsledku vlastný nevyužívaný prepravný prostriedok, pričom šíril
nepodložené informácie o zlom stave prepravného auta OZ Zvolen hlavne po skrachovaných
pretekoch. Taktiež hovoril o zmanipulovanej zmene tajomníka OZ CHPH Zvolen, ktorého mohla
vymeniť iba konferencia OZ CHPH. Ďalej poukázal na odovzdanie alebo vlastne neodovzdanie
pokladne a majetku do rúk neodchádzajúcich členov OZ CHPH Zvolen, nakoľko bol jedným
z odchádzajúcich členov do novo-zakladajúceho sa OZ CHPH Žiar nad Hronom. Vyjadril sa, že je
neetické, aby o rozdelení majetku hlasoval výbor, ktorého väčšina odchádzala do novovznikajúceho
OZ. V januári na VZ SZCHPH delegátmi nebolo schválené vytvorenie OZ CHPH Žiar nad Hronom
a ako je možné, že títo odchádzajúci členovia odrazu pretekajú pod OZ CHPH Brezno, keď na VZ
zaznelo, že naďalej zostávajú členmi OZ CHPH Zvolen? A naviac zlanárili niekoľkých pôvodných
členov, ktorí pod cudzími menami pretekali taktiež v OZ CHPH Brezno, mnohokrát z falošných
súradníc. Žiada, aby sa aktivitami p. Michalíka zaoberal disciplinárny senát SZ a aby nebolo
umožnené všetkým členom OZ Zvolen, ktorí neboli uvoľnení v zmysle stanov pretekať
v akejkoľvek inej OZ CHPH.
P. Michalík tvrdí, že nikdy nemal kontrolu nad prepravou holubov, vypúšťaním a ani výpočtami
výsledkov v OZ CHPH Zvolen, takže nerozumie prečo je tu z toho obviňovaný. Nikdy nelanáril
členov do novovznikajúceho OZ CHPH Žiar nad Hronom a už vôbec neprehovoril nikoho z
pôvodných členov OZ CHPH Zvolen na prechod do OZ CHPH Brezno. Naproti tomu podľa
dostupných informácii p. Zubaj lanári členov iných OZ do OZ Zvolen s tým, že im poskytne na tri
roky finančné výhody.
Na otázku ako je možné, že po neschválení vytvorenia OZ CHPH Žiar nad Hronom sú členmi OZ
CHPH Brezno? Odpovedal, že si odchod pripravovali na viacero variant a zároveň podali v termíne
písomnú žiadosť o prijatie do OZ CHPH Brezno.
K pokladni a majetku sa vyjadril, že výbor rozhodol o rozdelení majetku a financie boli spravodlivo
prerozdelené do jednotlivých ZO CHPH, pričom pokladničná kniha je naďalej u p. Michalíka
k nahliadnutiu. Predtým bola vykonaná dvakrát kontrola pokladne za prítomnosti členov KK aj zo
zostávajúcej časti OZ Zvolen s výsledkom bez nedostatkov.
Vyjadrenie p. Michalíka formou listu podporili aj ZO Žarnovica a ZO Žiar nad Hronom, s tým, že
sťažnosť p. Zubaja je neopodstatnená.
K vyjadreniam p. Michalíka a Ing. Zubaja sa vyjadrili všetci členovia prezídia ÚK a disciplinárneho
senátu. Po otázke vznesenej p. Ing Zubajovi, že čo očakáva od dnešného stretnutia, sa pán Ing.
Zubaj vyjadril, že od stretnutia neočakáva nič, svojim listom chcel iba poukázať na nesprávne veci,
ktoré sa udiali v OZ CHPH Zvolen, za ktorými sú istí ľudia. Zároveň aj na nedokonalosť predpisov
Zväzu a tiež chcel poznať názory členov prezídia na udalosti, ktoré sa odohrali v OZ CHPH Zvolen.
Na záver vystúpil prezident s tým, že k prerokovanému podnetu sa neprijme žiadny exaktný záver,
ale vyzval obidvoch prítomných – p. Ing Zubaja i p. Michalika, aby medzi svojich členov vnášali
pokoj, dôveru, porozumenie, lebo nikdy nevieme ako dlho budeme holubáriť a že časom sa aj ich
členovia budú ešte vzájomne potrebovať.
4. Rôzne:
Rôzne:
➢ Od 4. októbra 2020 ruší sa dočasné zriadenie nasadzovacieho strediska pre poľských
chovateľov v Jablonke (OZ CHPH Orava).
➢ Prezídium prerokovalo odvolanie KK OZ CHPH Topoľčany, na základe ktorého ruší
rozhodnutie výboru OZ CHPH Topoľčany o vyradení chovateľov ZO CHPH Čereňany a ZO
CHPH Diviacka Nová Ves z preteku Hille, konaného dňa 25.7.2020. V plnom rozsahu
potvrdzuje správnosť rozhodnutia KK OZ Topoľčany zo dňa 1. 8. 2020, pričom ukladá
výboru OZ CHPH Topoľčany zaradiť chovateľov z inkriminovaného preteku do
pretekových výsledkov. Výbor OZ CHPH Topoľčany bude písomne informovať o splnení
uznesenia Prezídium SZ CHPH.

Prezídium udeľuje ústne napomenutie vedúcemu NS Diviacka Nová Ves za
neskontrolovanie opečiatkovania nasadzacích listov pri preteku Hille, konaného dňa 25. 7.
2020.
Prezídium udeľuje ústne napomenutie výcvikárovi OZ CHPH Topoľčany za otvorenie
obálky NS Diviacka Nová Ves ešte pred odchodom prepravného auta na pretek Hille, ktorý
sa konal dňa 25. 7. 2020.
➢ Predseda ÚKK informoval prezídium o vykonanej kontrole v OZ CHPH Topoľčany na
podnet člena SZ CHPH v preteku Taucha 22. 6. 2020 a Plzeň 13. 6. 2020 so záverom
kontroly bez závad. Následne informoval o vykonaní kontroly pretekovej dokumentácie od
prvého odleteného preteku sezóny 2020 po pretek Plzeň (13. 6. 2020). Podrobná správa
a prílohy boli odstúpené na ďalšie konanie predsedovi športovej komisie SZ CHPH.
➢ Doručená bola žiadosť o odborné vyjadrenie Obvodným oddelením Policajného zboru
Stropkov k vzniknutej škode na poštových holuboch. Odpoveď zašle p. Dudzik.
➢ Pre ZO CHPH Banská Bystrica Šalková a Tomášovce (OZ Rimavská Sobota) – schvaľuje sa
výnimka z pretekového poriadku pre pretekanie chovateľov s mladými holubmi v regióne
s OZ CHPH Zvolen. Uznesenie nadobudne platnosť po zaslaní písomného vyjadrenia
výboru OZ CHPH Rimavská Sobota s tým, že k 1. 1. 2021 týchto chovateľov na základe
žiadosti uvoľnia do OZ CHPH Zvolen.

5. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA a ÚKK SZ CHPH
konaného dňa 8. augusta 2020 v Nitre
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ľubomír Valíček a Daniel Krajčík.

II. Prezídium SZ CHPH udeľuje:
1. Ústne napomenutie vedúcemu NS Diviacka Nová Ves p. Jánovi Vavrovi za neplnenie si
povinností vedúceho NS.
2. Ústne napomenutie výcvikárovi OZ CHPH Topoľčany p. Rudolfovi Poništiakovi za
otvorenie obálky NS Diviacka Nová Ves (autičko) ešte pred odchodom prepravného auta na
pretek Hille, ktorý sa konal dňa 25. 7. 2020.
3. Výnimku pre OZ CHPH Rimavská Sobota na utvorenie nového regiónu s OZ CHPH Zvolen
pre preteky mladých holubov v sezóne 2020.
III. Prezídium SZ CHPH ruší:
1. K 4. 10. 2020 dočasné zriadenie nasadzovacieho strediska pre poľských chovateľov
v Jablonke (ZO Tvrdošín - OZ Orava).

IV. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1. Odstúpenie podrobnej správy z kontroly ZO CHPH Žabokreky nad Nitrou – OZ CHPH
Topoľčany zo dňa 2. 8. 2020 členmi ÚKK - predsedovi Športovej komisie p. Blahovskému.
V. ÚKK SZ CHPH pozastavuje
1. Uznesenie oblastnej konferencie OZ CHPH Trenčín, zo dňa 16.2.2020 bod 3a – zrušenie ZO
CHPH Dubnica nad Váhom z dôvodu nedodania relevantných dokladov o porušovaní
stanov a pretekového poriadku členmi ZO CHPH Dubnica nad Váhom.
VI. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1. Výboru OZ CHPH Topoľčany zaradiť do pretekových výsledkov chovateľov, ktorým
chýbali pečiatky ZO CHPH na nasadzovacích listoch zo ZO CHPH Čereňany a ZO CHPH
Diviacka Nová Ves v preteku Hille, konaného dňa 25. 7. 2020. Výbor OZ CHPH následne
bude písomne informovať o splnení uznesenia prezídium SZ CHPH.
Termín: 24. 8. 2020
Zodpovedný: v texte
Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Ľubomír Valíček:

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

Daniel Krajčík:

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

V Nitre, dňa 8. 8. 2020

..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

