 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 917 534 964
ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA A ÚKK SZ CHPH,
konaného dňa 8. apríla 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
členovia ÚKK – Ondrej Bjalončík, Radovan Klačanský, Ladislav Zubaj, Viktor
Holúbek
prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
ospravedlnený: Ladislav Kováč (ÚKK)
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.
Program rokovania:
1. Vyhodnotenie rokovania XI. Zjazdu SZ CHPH
2. Plán zasadnutí Prezídia na jeden rok
3. Rozdelenie práce členov prezídia
4. Aktuálne úlohy a rôzne
5. Uznesenia a záver

Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik.
Po prezentácii členov sa schválil program zasadnutia bez doplnenia. Schválil sa zapisovateľ
z rokovania – Ing. Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Lukáš Chytil a Jakub Poništiak.
Následne prezident vyhodnotil rokovanie XI. Zjazdu SZ CHPH. Skonštatoval, že rokovanie bolo
veľmi kultúrne, bez rušivých momentov, za čo patrí poďakovanie všetkým delegátom zjazdu. Ešte
raz zablahoželal všetkým zvoleným členom prezídia a ÚKK. Zároveň ich vyzval, aby svojou prácou
a činnosťou prispeli k napredovaniu SZ CHPH.
2. Plán zasadnutí Prezídia na jeden rok: Prezident predložil písomný návrh plánu zasadnutí
Prezídia na ďalšie jednoročné obdobie. Bola podaná pripomienka, aby sa zasadnutia prezídia počas
pretekovej sezóny konali v pondelky. Po zapracovaní pripomienky bol návrh schválený a bude
prílohou zápisnice.
3. Rozdelenie práce členov prezídia:
Po krátkom jednaní sa členovia dohodli na prerozdelení funkcií a obsahu činnosti jednotlivých
komisií.:
RNDr. Daniel Dudzik bol zjazdom zvolený za prezidenta SZ CHPH
Ing. Daniel Krajčík, PhD. – viceprezident
Mgr. Milan Blahovský – predseda športovej komisie
Ľubomír Valíček – predseda posudzovateľskej komisie
Ing. Lukáš Chytil – predseda ekonomickej komisie
Ing. Miroslav Vidhold – predseda komisie starostlivosti o členskú základňu
Ing. Jaroslav Seliga – predseda kultúrnej a propagačnej komisie

Jakub Poništiak – predseda komisie pre prácu s mládežou
Ing. Jozef Bednár – bude navrhnutý za predsedu disciplinárneho senátu SZ CHPH
Rozdelenie funkcií bolo schválené.
Každý predseda komisie pripraví plán činnosti komisie na rok 2022 a predloží ho v písomnej
podobe na zasadnutí prezídia 23.5.2022.
4. Aktuálne úlohy a rôzne
➢ Školenie výcvikových referentov OZ sa pre krátkosť času do pretekovej sezóny už
nezorganizuje, preto školenie zabezpečí predseda športovej komisie p. Blahovský
prostredníctvom webovej stránky SZ CHPH do 15.4.2022.
➢ Prezídium súhlasí s navrhnutými termínmi IM pre rok 2022. Keďže neprebehlo
medzinárodné stretnutie zástupcov Interkomisie navrhujeme, aby sekretariát zaslal
informáciu o termínoch pretekov započítaných na Slovensku do súťaže IM poľskému
a českému zväzu.
➢ Zriadenie nasadzovacieho strediska Jablonka na rok 2022 v pôsobnosti OZ Orava –
prezídium súhlasí s jeho zriadením pre rok 2022 s podmienkou, že organizátor pretekov
bude zodpovedať v plnej miere za činnosť tohto NS.
➢ Pri prestupe členov ZO CHPH Rozhanovce z OZ CHPH Košice do OZ CHPH Michalovce
musí byť bezpodmienečne dodržaný § 8 Stanov SZ CHPH. V prípade, že členovia ZO
CHPH Rozhanovce nedodržali § Stanov SZ CHPH, povinnosťou OZ CHPH Michalovce je
v plnom rozsahu dodržať § 8, odsek 6 Stanov SZ CHPH.
K delegovaniu Ing. Seligu do prezídia SZ CHPH sa vyjadril najvyšší orgán SZ CHPH XI.
zjazd, ktorého plénum vo veci rozhodlo.
➢ CV 2023 – zatiaľ bol podaný ústny návrh člena OZ Sabinov p. Ondreja Bjalončíka na
zorganizovanie CV v Trenčíne. Navrhujeme, aby OZ CHPH Sabinov do najbližšieho
zasadnutia prezídia 23. 5. 2022, zaslalo písomnú žiadosť na zorganizovanie tohto podujatia.
➢ GDPR – novo zvolení štatutárni zástupcovia OZ CHPH, členovia prezídia a ÚKK zašlú na
sekretariát SZ fotokópie certifikátov o absolvovaní školenia GDPR.
➢ Predseda kultúrnej a propagačnej komisie p. Seliga, písomne predloží do najbližšieho
zasadnutia prezídia návrhy zväzových ocenení pre členov SZ CHPH. Ako aj ocenení, ktoré
sa budú odovzdávať pri príležitosti 100. výročia založenia Prvého spolku chovateľov
poštových holubov na Slovensku.
Tak isto sa schvaľuje vydanie knihy s históriou SZ CHPH vo formáte A4 k tomuto
významnému jubileu a jej predaj po 10 eur za jeden výtlačok. Každé OZ odoberie po 25
výtlačkov.
➢ Predseda kultúrnej a propagačnej komisie p. Seliga bude predkladať za komisiu návrhy na
vymazanie príspevkov a odobranie prístupu na prispievanie v diskusnom fóre SZ CHPH,
ktoré nie sú v súlade s podmienkami prispievania do diskusného fóra.
➢ Predseda kultúrnej a propagačnej komisie p. Seliga a predseda komisie starostlivosti
o členskú základňu p. Vidhold nájdu vhodný termín a pripravia dôstojné vyhodnotenie
pretekovej sezóny 2020 a 2021 spojené s odovzdaním ocenení.
➢ Komisia starostlivosti o členskú základňu pripraví v písomnej podobe výber z uznesení VZ
SZ CHPH k základným dokumentom Zväzu od roku 2009 a predloží ich na zasadnutí
prezídia 23. 05. 2022.
➢ Informácie z výkonného výboru FCI z 13.4.2022 podal Krajčík. Taktiež odprezentoval
informácie z prípravy Olympiády v Oradei.
➢ Prerokovali sa možnosti monitorovania útokov dravých vtákov na poštové holuby. Získané
materiály využiť na prezentáciu škôd, ktoré dravé vtáky spôsobujú chovateľom poštových
holubov. Do činnosti zapojiť čo najširší okruh chovateľov.
5. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 8. apríla 2022 v Lietavskej Svinnej
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Lukáš Chytil a Jakub Poništiak.
Plán zasadnutí prezídia na ďalšie jednoročné obdobie.
Rozdelenie funkcií členov prezídia:
RNDr. Daniel Dudzik - zjazdom zvolený prezident SZ CHPH
Ing. Daniel Krajčík, PhD. – viceprezident
Mgr. Milan Blahovský – predseda športovej komisie
Ľubomír Valíček – predseda posudzovateľskej komisie
Ing. Lukáš Chytil – predseda ekonomickej komisie
Ing. Miroslav Vidhold – predseda komisie starostlivosti o členskú základňu
Ing. Jaroslav Seliga – predseda kultúrnej a propagačnej komisie
Jakub Poništiak – predseda komisie pre prácu s mládežou
Ing. Jozef Bednár – bude navrhnutý za predsedu disciplinárneho senátu SZ CHPH
Návrh termínov súťaže Intermajstrovstva pre rok 2022 – 11 vopred deklarovaných pretekov,
konaných v po sebe idúcich termínoch, od 20. mája do 1.augusta 2022 (včítane).
Zriadenie nasadzovacieho strediska Jablonka pre rok 2022 v pôsobnosti OZ CHPH Orava
s podmienkou, že organizátor preteku bude v plnej miere zodpovedať za činnosť NS.
Vydanie knihy vo formáte A4 s históriou SZ CHPH vydávanej k 100-ročnici založenia
prvého spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku, pričom každé OZ zakúpi 25
výtlačkov s cenou 10 eur za kus.

III. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.

Správu Prezidenta SZ CHPH z rokovania XI. Zjazdu SZ CHPH.
Informácie z výkonného výboru FCI a z prípravy olympiády v Oradei v Rumunsku.

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Predsedovia komisií v písomnej podobe predložia plán činnosti na rok 2022.
Termín: 23. 05. 2022
Zodpovední: v texte

2.

Predsedovi športovej komisie pripraviť školenie výcvikových referentov prostredníctvom
webovej stránky SZ.
Termín: 15. 04. 2022
Zodpovedný: Blahovský

3.

Sekretárovi SZ zaslať informáciu o termínoch pretekov započítaných do súťaže IM v roku
2022 na Slovensku na sekretariáty federácii v Česku a Poľsku.
Termín: 20. 04. 2022
Zodpovedný: v texte

4.

Výboru OZ Sabinov, aby sa písomne vyjadril k organizácii CV 2023 alebo zaslali žiadosť na
organizovanie tohto podujatia na sekretariát SZ CHPH.
Termín: 23. 05. 2022
Zodpovední: v texte

5.

Novo zvoleným štatutárnym zástupcom OZ CHPH, členom Prezídia a ÚKK zaslať na
sekretariát SZ CHPH fotokópiu certifikátu o absolvovaní školenia GDPR.
Termín: 31.12.2022
Zodpovední: v texte

6.

Predsedovi kultúrnej a propagačnej komisie písomne predložiť návrhy zväzových ocenení
a ocenení pre významných členov SZ CHPH, ktoré sa budú odovzdávať pri príležitosti 100ročného výročia založenia prvého spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku.
Termín: 23.05.2022
Zodpovedný: v texte

7.

Predsedovi kultúrnej a propagačnej komisie p. Seligovi a predsedovi komisie starostlivosti
o členskú základňu p. Vidholdovi nájsť vhodný termín a zorganizovať dôstojné
vyhodnotenie pretekovej sezóny 2020 a 2021 spojené s odovzdávaním ocenení.
Termín: v texte
Zodpovední: v texte

8.

Predsedovi komisie starostlivosti o členskú základňu pripraviť v písomnej podobe výber
z uznesení VZ SZ CHPH k základným dokumentom Zväzu od roku 2009 a predložiť ich na
zasadnutí prezídia 23. 05. 2022.
Termín: v texte
Zodpovedný: Ing. M. Vidhold

9.

Predseda kultúrnej a propagačnej komisie na každé zasadnutie prezídia v písomnej podobe
pripraví zoznam zverejnených diskusných príspevkov, ktoré nie sú v súlade s podmienkami
prispievania do diskusného fóra. V prípade potreby predloží návrhy na odobratie prístupu na
prispievanie do diskusného fóra.
Termín: stály
Zodpovedný: Ing. J. Seliga

10.

Pripraviť v písomnej podobe komplexný plán na zabezpečenie účasti kolekcie holubov SZ
CHP na Olympiáde poštových holubov FCI v Oradei.
Termín: 23. 05. 2022
Zodpovedný: Ing. D. Krajčík PhD.

11.

Pripraviť a zverejniť na webovej stránke Zväzu výzvu na monitorovanie útokov dravých
vtákov na poštové holuby.
Termín: 10. 05. 2022
Zodpovedný: Ing. D. Krajčík PhD.

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Lukáš Chytil:

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

Jakub Poništiak.:

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

V Lietavskej Svinnej, dňa 8. 4. 2022
.............................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH
Príloha: Plán zasadnutí Prezídia SZ CHPH v roku 2022/2023

Plán zasadnutí Prezídia SZ CHPH v roku 2022/2023

MÁJ

23. máj 2022 o 16.30 hod (pondelok)

Lietavská Svinná

1. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov
2. Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2022
3. Zameranie kontrolnej činnosti členov prezídia
4. Stav prípravy Veľkej ceny Slovenska a NP
5. Dodanie holubov na MS
6. Stav príprav na antidopingové kontroly
7. Účasť na olympiáde FCI - Pokyny
- Delegáti
- Doprava holubov
8. Aktuálne úlohy
9. Rôzne

AUGUST

5. august 2022 o 16.30 hod (piatok)

Lietavská Svinná

Zasadnutie iba v prípade, ak sa budú musieť riešiť neodkladné záležitosti olympiády.
Program sa v tom prípade rozšíri o body plánované na september.
1. Olympiáda 2022 v Oradei

SEPTEMBER

12. september 2022 o 16.00 hod (pondelok)

1. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov
2. Príprava na vyhodnotenie MS a IM 2022
3. Správa o činnosti predsedu kultúrnej komisie
4. Správa o činnosti predsedu komisie pre prácu s mládežou
5. Príprava seminára, školenia a skúšok posudzovateľov
6. Vymenovanie komisie na kontrolu pretekovej dokumentácie
7. Aktuálne úlohy

Lietavská Svinná

OKTÓBER

22. október 2022 o 10.00 hod (sobota)

Lietavská Svinná

1. Kontrola predpretekovej, pretekovej dokumentácie a zápisníc vybraných OZ CHPH
2. Vyhodnotenie účasti na olympiáde v Oradei
3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia SZ CHPH
4. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH
5. Kontrola podaných správ predsedov komisií
6. Prerokovanie návrhov na zmenu členov odborných komisií
7. Prerokovanie návrhu na zloženie Disciplinárneho senátu SZ CHPH
8. Príprava výstavníckej činnosti
9. Výsledky MS a IM 2022
10. Príprava na Stredoeurópsku výstavu( ak bude)
11. Aktuálne úlohy

JANUÁR

???? január 2023 – po posúdení holubov

v mieste konania CV

1. Stav kontroly plnenia úloh z jesenného rokovania VZ SZ CHPH
2. Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav
3. Príprava na plnenie úloh na CV 2023
4. Príprava na Stredoeurópsku výstavu (ak bude)
5. Účasť na výstavách v ČR, Poľsku, Maďarsku (v prípade pozvánok)
6. Stav prípravy storočnice poštového holubárstva
7. Aktuálne úlohy
Účasť bez pozvánky.
Je úplnou samozrejmosťou a povinnosťou člena prezídia SZ CHPH zúčastniť sa CV poštových holubov.

FEBRUÁR

18. február 2023 o 10.00 hod

1. Vyhodnotenie CV 2023
2. Príprava storočnice 1. Spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku
3. Príprava slávnostného zasadnutia VZ SZ CHPH
4. Návrhy na ocenenie funkcionárov a chovateľov pri príležitosti storočnice
5. Ročná účtovná uzávierka
6. Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2023
7. Pokyny , usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2023
8. Antidopingové kontroly v roku 2023
9. Informácia predsedu komisie starostlivosti o členstvo – prestupy.
10. Plán práce s mládežou na rok 2023
11. Aktuálne úlohy

Lietavská Svinná

APRÍL

8. apríl 2023 o 10.00 hod

Liptovský Mikuláš

1. Kontrola objektov na oslavu storočnice 1. Spolku chovateľov poštových holubov
2. Kontrola a doplnenie siene chovateľov poštových holubov
3. Prerokovanie programu osláv

Mimoriadne zasadnutie prezídia:
Podľa aktuálnosti úloh a potrieb.

Spracoval: RNDr. Daniel Dudzik

