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 SZ CHPH,
konaného dňa 24. mája 2021 v Lietavskej Svinnej

Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Daniel Krajčík PhD.,
Ing. Jaroslav Seliga, Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček,
ospravedlnení: Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Chytil, Ing. Peter Kristiňak
za ÚKK SZ CHPH – Stanislav Zelenský
prizvaní:
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
členovia OZ CHPH Žilina: Ing. František Gaško, Ing. Ľuboš Moravčík, Ing. Ivan Nekoranec,
neprítomný: Jozef Daníšek
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. V zmysle uznesenia Prezídia SZ CHPH zo dňa 28.2.2021, odsek III., bod 6. prerokovanie
vyjadrení p. Jozefa Daníška na webovej stránke SZ CHPH
2. Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia
3. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov
4. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny
5. Plány kontrolnej činnosti členov prezídia
6. Rôzne – došlá pošta
7. Výklad § 8 stanov SZ CHPH - prestupy
8. Uznesenia a záver
Priebeh rokovania:
1. Rokovanie bolo začaté netradične, nakoľko v zmysle uznesenia Prezídia SZ CHPH zo dňa 28.2.2021, odsek
III., bod 6. sa na úvod prerokovali vyjadrenia p. Jozefa Daníška na adresu Ing. Františka Gaška na webovej
stránke SZ CHPH. Na prerokovanie sťažnosti Ing. Gaška boli pozvaní Ing. František Gaško, Jozef Daníšek, Ing.
Ľuboš Moravčík a Ing. Ivan Nekoranec. Rokovanie sa začalo o 25 minút neskôr, lebo členovia z východu
Slovenska sa dostali v Ružomberku do „zápchy“ a na rokovanie prišli cca o 20 minút neskôr. Pán Jozef
Daníšek odmietol počkať na oneskorený začiatok rokovania, preto sa rokovalo bez jeho účasti.
Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik. Najprv požiadal Ing. Gaška, aby vysvetlil
podstatu svojej sťažnosti. Pán Gaško Najskôr vysvetlil prvý bod sťažnosti, v ktorom ho pán Daníšek obvinil,
že ukradol holuba z oblastnej výstavy OZ CHPH Žilina. Situáciu vysvetlil nasledovne: Holuby si po výstave
nepreberal osobne, sedeli pri káve v bufete a preberali organizačné záležitosti. Do prepravného košíka mu
holuby vkladala komisia, ktorá vydávala holuby. Následne si košík s holubmi vložil do auta. Na konci komisia,
ktorá vydávala holuby zistila, že chýba holub jedného účastníka výstavy a naopak jeden holub stoji vo
výstavnej klietke. Podľa čísla zistili, že je to holub p. Gaška. Komisia ho teda vyzvala, aby s nimi šiel do auta,
že pravdepodobne má v košíku holuba, ktorý chýba. Zistili, že je to tak, cudzieho holuba mu z košíka vybrali
a vložili doň jeho vlastného holuba.
Výpoveď pána Gaška potvrdil Ing. Nekoranec, ktorý bol na výstave zodpovedný za preberanie aj výdaj
holubov. Vyjadril sa, že holuby vydávali podľa čísel klietok a nekontrolovali pri výdaji rodové obrúčky. K
výmene holubov v klietkach pravdepodobne došlo, keď si skupina chovateľov, organizátorov po skončení

výstavy prezerala holuby, ktoré mali ísť na CV. Tajomník OZ CHPH Žilina sa vyjadril k tomu, že táto záležitosť
sa neprerokovávala na zasadnutí výboru OZ CHPH Žilina. Záležitosť sa posudzovala ako bežný omyl komisie,
ktorá vydávala holuby. Zároveň podotkol, že takéto záležitosti sa na výstavách stavajú.
K druhej časti sťažnosti sa pán František Gaško vyjadril, že pán Jozef Daníšek ho obvinil z úmyselnej
manipulácie s EKS. Pred niekoľkými rokmi leteli dvojpretek. Z prvého preteku mu holuby leteli výborne, v
druhom to bolo slabšie. V čase, keď odpojil EKS od elektrickej energie, zbadal prilietať holuba. Rozhodol sa
prístroj opäť zapojiť, aby zaznamenal dolet holuba. V momente pripojenia v ňom zapískalo a EKS bolo
znefunkčnené. Pán Jozef Daníšek ho obvinil z nedovolenej manipulácie a úmyselného poškodenia prístroja z
dôvodu, že mu nezaleteli dobre holuby. Povedal, že nič také sa nestalo a položil tiež otázku, či by si chovateľ
úmyselne poškodil EKS, keď mu aspoň v jednom zo snímaných pretekov holuby excelentne zaleteli.
K záležitosti sa vyjadril Ing. Ľuboš Moravčík, ako predajca EKS Tipes. Vysvetli, že poškodený pristroj bol
zaslaný výrobcovi na zistenie príčiny poruchy EKS p. Ing. Gaška. Výrobca vo svojej správe skonštatoval, že EKS
bolo poškodené elektrickým prúdom ale nezistilo sa, že majiteľ doňho zasahoval.
Po týchto vyjadreniach členovia prezídia k prerokovanej problematike nemali otázky. Vysvetlenie
prítomných Prezídium SZ CHPH považuje za logické a hodnoverné. Z toho dôvodu záležitosť odstupuje
Disciplinárnemu senátu, aby rozhodol podľa Disciplinárneho poriadku SZ CHPH.
2. Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia:
Pred druhým bodom rokovania prezident štandardne otvoril rokovanie. Vykonala sa prezentácia a schválil sa
program rokovania. Navrhol zapisovateľa z rokovania - Pavol Javorček a overovateľov zápisnice – Jaroslav
Seliga a Vladimír Vernarský. Návrh bol bez protinávrhu prijatý.
Pri kontrole plnenia uznesení z on-line zasadnutia prezídia zo dňa 28.2.2021 skonštatoval, že všetky úlohy
boli splnené.
3. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov:
Evidenciu za jednotlivé OZ CHPH pripravil v písomnej podobe sekretár SZ CHPH. V krátkosti informoval
plénum o počtoch OZ CHPH, ZO CHPH, členov a vyjadril sa k vykonaným úhradám členského. Všetky OZ
CHPH uhradili členské príspevky podľa podanej evidencie.
Pán Blahovský pripravil písomnú správu o kontrole pretekových plánov a predpretekovej dokumentácie.
Následne v krátkosti informoval o zistených skutočnostiach, nedostatkoch pri zasielaní pretekových plánov,
chybách v deklaráciách atď.
Predpreteková dokumentácia sa má zasielať taktiež e-mailom. Dokumentácie doručené v písomnej forme
na sekretariát Zväzu neboli preposlané p. Blahovskému a preto je ich potrebné ešte raz zaslať e-mailom.
Pri kontrole bolo zistené najmä zlá deklarácia Intermajstrovstva v súvislosti s podmienkou KT a ST nad 285
km ako aj s počtom použitých pretekov či ich deklarácia (napr. 2 cez víkend). Predseda športovej komisie
každého na túto situáciu upozornil s tým, že následne aj zaslali opravenú deklaráciu. Samozrejme dôležité je
ako si to OZ CHPH ešte nastavia v mypigeons.live, čo bude treba opätovne odkontrolovať v priebehu
sezóny.
Žiaľ našiel sa ešte aj funkcionár, ktorý deklaroval do Majstrovstva Slovenska krátkych a stredných tratí
pretek, kde je stredná vzdialenosť cca 230 km. Predseda pretekovej komisie toto zistenie reklamoval, bez
odozvy a opravy.
Pretekový plán MDKS bol opravený s novým miestom vypustenia Esbjerg namiesto Aabenraa.
K zmene došlo nakoľko Aabenraa nespĺňa kritérium 900+ pre celé Slovensko a chýbalo nám tam pár km.
Podľa slov predsedu športovej komisie je ešte OZ, kde funkcionár nezvláda vypracovanie predpretekovej
dokumentácie podľa vzoru, aký je na stránke SZ a urobí to napr. v exceli, s chaotickým popisom priebehu
nasadzovacej činnosti v ich OZ. Ostáva mu v takom prípade iba vysloviť ľútosť nad jeho snahou
a neschopnosťou výboru nájsť si iného človeka, ktorý to zvládne.
Práve táto predpreteková dokumentácia je pomocným prostriedkom pri vykonávaní kontrolnej činnosti či
orgánov OZ alebo SZ.
4. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny:
Referenciu podal predseda športovej komisie p. Blahovský. Informoval o obmedzeniach spôsobených
korona-krízou, výskytom vtáčej chrípky v regióne OZ CHPH Bratislava, čo viedlo k posunu NP Hille, ktorý sa

napokon uskutoční v západoslovenskom regióne 25.7.2021. Vtáčia chrípka tiež ovplyvnila vypúšťanie
holubov z lokality Novy Sacz v Poľsku, kde si museli nájsť organizátori náhradné vypúšťacie miesto.
Komplikácie navyše spôsobuje nevyspytateľné a chladné májové počasie, kde OZ využívajú povolenie
prekladania pretekov počas týždňa, avšak len do termínu 27.5.2021.
Ďalej sa hovorilo o smerniciach k národným pretekom, ktoré spracuje a následne budú zverejnené na
webovej stránke SZ CHPH.
Prítomní členovia prezídia sa zhodli na tom, že organizátor preteku zodpovedá za správnosť zostavenia a
výpočtu výsledkov a ustanovuje výpočtára výsledkov.
Preprava holubov do zahraničia – udeľuje sa časovo obmedzená výnimka z Pretekového poriadku SZ CHPH
na prepravu holubov pri pretekoch do zahraničia a to, že vodič môže pri prevoze holubov absolvovať jazdu
samostatne, t.j. bez sprievodcu, pričom nesmie byť účastníkom preteku a štartovací komisár v mieste
vypustenia písomne potvrdí neporušenosť plomb v protokole o vypustení holubov. Táto výnimka sa
nevzťahuje na preteky organizované v rámci SR. Výnimka bude platiť do zrušenia prijatých opatrení na
hraničných priechodoch v súvislosti s Covid-19. Po zrušení opatrení sa na preprave budú zúčastňovať
sprievodcovia v prípade, že ich pobyt v zahraničí nebude dlhší ako 24 hodín.
5. Plány kontrolnej činnosti členov prezídia:
Členovia prezídia sa dohodli na vykonaní minimálne jednej kontroly počas pretekovej sezóny 2021 mimo
pôsobnosti vlastného OZ CHPH. Kontroly budú vykonané v OZ CHPH, kde sa nasadzuje najmenej holubov
a sú podozrenia, že sa dopisujú účastníci pretekov. Každému členovi bolo stanovené, v ktorom OZ CHPH
vykoná kontrolu.
6. Rôzne:
Rôzne:
➢ Navrhlo sa vypracovať jednoduchý zoznam funkcionárov OZ CHPH na nahlasovanie zaletených
holubov. Zoznam bude podľa jednotlivých ZO CHPH s menom, priezviskom, adresou a telefónnym
kontaktom na určenú zodpovednú osobu, ktorej bude možné nahlasovať zaletené holuby daného
ZO CHPH. Tento zoznam bude následne zverejnený na webovej stránke SZ CHPH.
➢ Informáciu o vykonanom výbere prihlásených chovateľov a odvoze holubov na MS Belehrad a EMS
Mira podal Ing. Krajčík.
➢ Schválila sa mimoriadna finančná odmena pre pracovníka sekretariátu.
➢ Udeľuje sa p. Jozefovi Čulákovi (ZO Hlohovec) strieborná medaila za rozvoj chovateľstva na
Slovensku. Zároveň sa schvaľuje zakúpenie kvetinového daru.
Z došlej pošty:
➢ Žiadosť o prešetrenie prestupu chovateľov z OZ Bytča do iných OZ CHPH, doručená pošta bola
odstúpená komisii starostlivosti o členskú základňu a mládež a zaoberať sa touto témou bude
v ďalšom bode programu.
➢ Posúdenie súradníc a umožnenie pretekať s poštovými holubmi zaslané p. Milanom Lukáčom.
Táto pošta bezprostredne súvisí s predchádzajúcim listom a tak isto sa odstupuje komisii
starostlivosti o členskú základňu a mládež.
➢ OZ Bratislava – Žiadosť o zmenu termínu NP Hille – tento bod bol vyriešený v rámci regiónu
a pretek bol preložený na 25.7.2021.
➢ Zaletené holuby – dajme im šancu – táto záležitosť sa viackrát riešila na VZ SZCHPH a momentálne
pretekový poriadok nepovoľuje nasádzanie zaletených holubov na preteky.
➢ Sťažnosť na vedenie OZ CHPH Gemer – žiadame výbor ZO CHPH Rožňava, aby tento list zaslali
na riešeniu KRK OZ CHPH Gemer.
➢ Upozornenie zaslané ZO CHPH Dubnica nad Váhom. Táto korešpondencia bola odstúpená
Disciplinárnemu senátu a ÚKK SZCHPH.

7. Výklad § 8 stanov SZ CHPH - prestupy – v poslednom čase nám začala pribúdať doručená pošta, ohľadom
nekorektnosti prestupov členov z jedného OZ do iného OZ. Po diskusii k tejto téme sa dospelo

k rozhodnutiu, že v prípade dokázania nekorektného prestupu a súbežného pretekania s holubmi bez
uvoľnenia z jedného OZ CHPH do iného OZ CHPH a v prípade, že organizátor pretekov, takto prestúpivším
chovateľom umožní účasť v pretekoch, výsledky týchto pretekov pre všetkých účastníkov nebudú platné.
Nebudú ich môcť použiť do súťaží SZ CHPH a pre plnenie podmienok súťaží FCI.
8. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 24. mája 2021 v Lietavskej Svinnej
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Jaroslav Seliga a Vladimír Vernarský.
Udelenie časovo obmedzenej výnimky z Pretekového poriadku SZ CHPH pri pretekoch do zahraničia.
Vodič môže pri prevoze holubov absolvovať jazdu samostatne, t.j. bez sprievodcu, pričom nesmie
byť účastníkom preteku a štartovací komisár v mieste vypustenia písomne potvrdí neporušenosť
plomb v protokole o vypustení holubov. Táto výnimka sa však nevzťahuje na preteky organizované
v rámci SR. Časovo obmedzená výnimka stratí platnosť po zrušení opatrení na hraničných
priechodoch pri preprave holubov do zahraničia, ak sa prepravné auto nezdrží v zahraničí viac ako
24 hodín.
Organizátor pretekov ustanovuje výpočtára výsledkov a plne zodpovedá za správnosť zostavenia a
výpočtu pretekových výsledkov.
Mimoriadnu odmenu pre pracovníka sekretariátu vo výške 250 eur.
Zakúpenie kvetinového daru pre p. Jozefa Čuláka pri príležitosti životného jubilea.
Pri dokázaní nekorektného prestupu člena, pri ktorom neboli dodržané ustanovenia § 8 Stanov SZ
CHPH a organizátor pretekov, takto prestúpivším chovateľom umožní účasť v pretekoch, výsledky
týchto pretekov pre všetkých účastníkov nebudú platné. Nebudú ich môcť použiť do súťaží SZ CHPH
a pre plnenie podmienok súťaží FCI.
Služobnú cestu pre delegátov zastupujúcich SZ CHPH na kongrese FCI, ktorý bude usporiadaný v
Rumunsku.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1. Správu o zaslaných evidenciách členov SZ CHPH.
2. Správu z kontroly pretekových plánov a správu o zasielaní predpretekových dokumentácii OZ CHPH
prednesenú p. Blahovským.
3. Informáciu o vykonanom výbere chovateľov a zbere holubov na MS Belehrad a EMS Mira podanú p.
Krajčíkom.
4. Zmenu termínu NP Hille na 25.7.2021.
III. Prezídium SZ CHPH udeľuje:
5. Pánovi Jozefovi Čulákovi (ZO CHPH Hlohovec) striebornú medailu za rozvoj chovateľstva na
Slovensku.
III. Prezídium SZ CHPH ukladá:

1. Členom prezídia SZ CHPH vykonať minimálne jednu kontrolu počas pretekovej sezóny 2021 vo
vopred určenom OZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovedný: v texte
2. Vydať smernice k organizácii národných pretekov a následne ich zverejniť na webovej stránke SZ
CHPH.
Termín: 5. 06. 2021
Zodpovední: Mgr. Blahovský, Ing. Javorček
3. Tajomníkom OZ CHPH, zaslať na sekretariát SZ CHPH do 10 dní od doručenia tejto zápisnice pre
potreby vytvorenia zoznamu na nahlasovanie zaletených holubov zodpovedných funkcionárov, podľa
jednotlivých ZO CHPH.
Zoznam bude obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a telefónny kontakt na osobu,
ktorej bude možné nahlasovať zaletené holuby v jednotlivých ZO CHPH.
Termín: v texte
Zodpovedný: v texte
4. Spracovať ucelený zoznam funkcionárov ZO CHPH zo všetkých OZ CHPH na nahlasovanie zaletených
holubov podľa zaslaných zoznamov z OZ CHPH.
Termín: 30.6.2021
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
5. Komisií Starostlivosti o členskú základňu a mládež prerokovať a vyriešiť odstúpené listy OZ CHPH
Bytča a p. Milana Lukáča. O prijatých záveroch písomne informovať menovaných a Prezídium SZ
CHPH.
Termín: 30.6.2021
Zodpovedný: Ing. Jaroslav Seliga, predseda komisie

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Jaroslav Seliga:

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

Vladimír Vernarský:

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

V Lietavskej Svinnej, dňa 24. 05. 2021

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

