Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 14. až 15. februára 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, Bc.
Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak
za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko, Stanislav Zelenský, Ondrej Bjalončík
prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček,
Július Marton (predseda ZO CHPH Dubnica nad Váhom) a Ing. Milan Novák (tajomník
ZO CHPH Dubnica nad Váhom)
Nezúčastnili sa: Ladislav Kováč (predseda OZ CHPH Trenčín), Ing. Andrej Benča
(tajomník OZ CHPH Trenčín)
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Vyhodnotenie účasti na Stredoeurópskej výstave v Brne
3. Závery z rokovania VZ SZCHPH – 11.1. 2020
4. Účtovná uzávierka roku 2019
5. Príprava rozpočtu 2020
6. Prerokovanie vzťahov OZ CHPH Trenčín a ZO CHPH Dubnica nad Váhom
7. Doplnky pretekového poriadku
8. Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZCHPH
9. Príprava na rokovanie VZ SZCHPH
10. Termíny NP, IM na rok 2020
11. Aktuálne úlohy a došlá pošta
12. Uznesenia záver
Na základe návrhu predsedu ÚKK p. Mlátka bol program rokovania doplnený o správu ÚKK
o kontrole hospodárenia.
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 – Ľubomír
Valíček a Vladimir Vernarský.
Prezident na úvod rokovania vyzval členov prezídia, aby dodržiavali:
a/ Rozhodnutie Prezídia SZ CHPH je kolektívnym rozhodnutím a je neprípustné, aby niektorí
členovia prezídia poskytovali informácie o tom kto, čo povedal na prezídiu o prerokovávanej
problematike.
b/ Nie je vhodné na rokovaní otvárať témy, ktoré nie sú predmetom rokovania, prípadne ani
prezídium o nich rozhodnúť nemôže.
c/ Základné dokumenty Zväzu musia byť pre členov Prezídia SZ CHPH záväzné. Člen prezídia pri
hlasovaní musí rešpektovať tieto dokumenty a neprípustné je hlasovanie podľa sympatií,
vnútorného presvedčenia či dobrých vzťahov.

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Prezídia zo dňa 10.1.2020 v Trenčíne.
Uznesenia boli splnené až na to, že štatutári (predsedovia) viacerých OZ CHPH nezaslali dodnes
certifikáty o preškolení GDPR. Je to starší problém, lebo certifikáty mali byť na Zväze už do júna
2019. K tomu sa musí prijať rázne opatrenie.
2. Vyhodnotenie účasti na SEV v Brne:
Po úvodných problémoch súvisiacich s výskytom vtáčej chrípky na území SR sa podarilo pripraviť
fyzicky aj administratívne náhradné holuby na toto podujatie. Napokon tesne pred odjazdom sa
vyskytlo nové ohnisko nákazy, ktoré neumožnilo vystaviť holuba p. Révaya a nebolo možné ho už
administratívne vymeniť za náhradníka, takže napokon kolekcia bola vystavená bez tohto holuba.
Organizátor to v plnom rozsahu akceptoval. Napokon v poradí šport sme obsadili tretie miesto
a v poradí štandard druhé miesto v klasifikácii krajín. Tieto výsledky hovoria o dobrej práci našich
chovateľov.
Poďakovanie samozrejme patrí všetkým chovateľom, ktorých holuby sa zúčastnili tejto akcie
a vzorne reprezentovali náš Zväz. Obzvlášť treba pogratulovať chovateľom, ktorých holuby sa
umiestnili do tretieho miesta v jednotlivých kategóriách.
Prezídium rozhodlo, že všetci chovatelia, ktorých holuby sa umiestnili do 10. miesta na SEV v Brne
budú pozvaní na 28. marca 2020 do Nitry a na predpoludňajšom rokovaní VZ SZ CHPH im budú
odovzdané účastnícke diplomy, prípadne poháre. V tom istom termíne budú pozvaní do Nitry aj
prví traja chovatelia Národného IM a prevezmú si medzinárodné ocenenie v tejto súťaži.
Na stretnutí prezidentov Stredoeurópskeho regiónu sa rozhodlo, že nasledujúca SEV sa bude konať
v Rumunsku (2022) a ďalšia v Maďarsku (2024). Národné zväzy, ktoré sa budú v budúcnosti
zúčastňovať SEV poskytnú organizátorovi do dražby holuby. Výťažok z dražby sa použije na
charitatívne účely, podľa rozhodnutia organizátora SEV.
3. Závery z rokovania VZ SZCHPH – 11. 01. 2020.
Po informácii prednesenej na VZ SZ CHPH p. Dudzikom o dohode medzi národnými zväzmi CHPH
Česka, Poľska a Slovenska o možnosti pretekania chovateľov s poštovými holubmi mimo krajiny
v ktorej má chovateľ štátnu príslušnosť a trvalé bydlisko objavili sa názory, že je potrebné zmeniť
stanovy Zväzu. Prezident vysvetlil, že to nutné nie je a podľa uvedenej dohody, títo chovatelia
budú môcť naďalej pretekať v OZ CHPH tak ako doteraz, ale v našom Zväze budú vedení ako
registrovaní súťažiaci. Tým sa odstráni nesúlad so Stanovami SZ CHPH, ktorý vznikal tým, že sme
ich v evidencii viedli ako členov SZ CHPH. S Českým a Poľským zväzom je to dohodnuté tak, že
budú členmi zväzov chovateľov poštových holubov v ich krajine a u nás budú registrovaní.
S Maďarským zväzom zatiaľ dohodu nemáme uzatvorenú, takže títo chovatelia budú registrovaní
v SZCHPH bez toho, aby museli byť členmi zväzu vo vlastnej krajine.
Registrovaní chovatelia (s cudzou štátnou príslušnosťou a súradnicami holubníka mimo územia SR)
budú mať platné pretekové výsledky až po úroveň oblasti (vrátane) a rovnako sa budú môcť ich
holuby zúčastňovať oblastných výstav.
OZ CHPH podajú na sekretariát SZ CHPH Registračný list zahraničných chovateľov, ktorí majú
podľa súradníc holubník mimo územia SR. V registračnom liste uvedú o chovateľovi tie isté údaje
aké sa uvádzajú v evidenčnom liste. Ak OZ CHPH bude registrovať chovateľov z Česka a Poľska
priloží potvrdenie o ich členstve v ČSMS CHPH, resp. PZHGP.
Za registrovaných chovateľov OZ CHPH uhradí registračný príspevok na účet SZ CHPH vo výške 4
eur za chovateľa a v prípade družstiev pretekajúcich pod hlavičkou 35 eur pre rok 2020.
4. Účtovná uzávierka 2019 - predseda ekonomickej komisie – Ing. Kristiňak predložil vypracovanú
ročnú ekonomickú uzávierku za rok 2019. Po krátkej rozprave, objasnení niektorých položiek
a zodpovedaní otázok k jednotlivým položkám prezídium rozhodlo, že účtovná uzávierka bude

zaslaná delegátom VZ SZ CHPH spolu s pozvánkou ako rokovací materiál.
5. Príprava rozpočtu na rok 2020 – Návrh rozpočtu na rok 2020 predložil v písomnej podobe p.
Kristiňak. Po diskusii členov prezídia a čiastočnej úprave niektorých bodov a položiek rozpočtu sa
nakoniec pripravil návrh rozpočtu na rok 2020. Tento návrh bude zaslaný delegátom VZ SZ CHPH
spolu s pozvánkou.
6. Prerokovanie vzťahov OZ CHPH Trenčín a ZO CHPH Dubnica nad Váhom:
Zasadnutia sa zúčastnili štatutárni zástupcovia ZO CHPH Dubnica nad Váhom p. J. Marton a p. M.
Novák. Pozvaní zástupcovia OZ CHPH Trenčín p. Kováč a p. Benča sa ospravedlnili.
Svoje požiadavky zástupcovia ZO CHPH Dubnica nad Váhom zhrnuli do troch bodov:
1. Obnoviť NS Dubnica nad Váhom.
2. Zapísať uložené disciplinárne tresty disciplinárnym orgánom ZO CHPH Dubnica nad Váhom
do registra trestov vedeného na SZ CHPH a neprávoplatné zrušenie trestu priestupcov
výborom OZ CHPH Trenčín.
3. Zrušiť rozhodnutie o zrušení ZO CHPH Dubnica nad Váhom.
Podľa vyjadrenia prítomných funkcionárov ZO CHPH Dubnica nad Váhom problémy začali pri
preteku Veľká Bíteš – 1. mája 2018.
Pán Milan Novák a pán Július Marton:
ZO CHPH Dubnica nad Váhom ako právny subjekt oznámili usporiadateľovi pretekov OZ CHPH
Trenčín, že členovia ZOCHPH Dubnica nad Váhom nebudú nasádzať holuby na koeficientové
preteky. Problém nastal pri nasádzaní holubov na koeficientový pretek Veľká Bíteš, ktorý sa odletel
1. 5. 2018. Do prepravného prostriedku dňa 30. 4. 2018 nebola odovzdaná preteková
dokumentácia z nasádzania holubov v NS Dubnica nad Váhom – podľa zápisu z výboru OZ CHPH
Trenčín zo dňa 7. 5. 2018.
Vysvetlili, že v NS ZO CHPH Dubnica nad Váhom na pretek nasadzovali (vo svojej podstate holuby
nenasadzovali, iba ich vložili do auta, bez toho, aby boli nasadené na gumičky či EKS) holuby traja
chovatelia - Košťál, Riečický a Síran. Neskôr ako „nasadzajúci“ chovatelia boli dopísaní ďalší dvaja
chovatelia. Dvaja chovatelia, ktorých holuby boli na pretek dopísané, napísali prehlásenie, že sa
daného preteku nezúčastnili a holuby na pretek nenasadili. (Prehlásenie dali až 9. 11. 2019). Pán
Novák vo svojom vystúpení to zhodnotil ako porušenie Pretekového poriadku SZ CHPH, nakoľko
preteková dokumentácia bola dopracovaná. V NS ZO CHPH Dubnica n. Váhom sa nenachádzajú
žiadne dokumenty z tohto inkriminovaného preteku.
Podľa vyjadrenia pána Nováka OZ CHPH Trenčín zostavil pretekové výsledky z tohto preteku s tým,
že do celkového počtu nasadených holubov sa započítali i fiktívne holuby nasadené v NS Dubnica
nad Váhom. Týmto krokom došlo k vylepšovaniu koeficientov z daného preteku. Prítomní štatutári
ZO CHPH Dubnica nad Váhom poukázali na to, že výbor OZ CHPH Trenčín akceptoval dopisovanie
chovateľov a holubov pri vyhodnotení preteku.
Štatutári ZO CHPH Dubnica nad Váhom predostreli otázku, prečo neboli disciplinárne riešení
výborom OZ CHPH Trenčín konkrétni priestupcovia (chovatelia, ktorí porušili Pretekový poriadok
pri nasadzovaní holubov) v tomto preteku? Prečo boli potrestaní všetci členovia ZO CHPH Dubnica
nad Váhom, že im za tento priestupok bolo zrušené NS?

Nasledovný postup ZO CHPH Dubnica nad Váhom: Keď sme sa dozvedeli, že naši členovia sa
dopustili tohto priestupku a výbor OZ CHPH Trenčín nezačal za dlhšie obdobie disciplinárne
konanie a navyše umožnili členom (priestupcom) naďalej pretekať v iných NS, začali sme proti nim
disciplinárne konanie ex-offo. Nasadenie holubov na tento pretek bolo podľa výboru ZO CHPH
Dubnica nad Váhom vyhodnotené ako konanie v rozpore s pretekovým poriadkom. Následne
výbor ZO CHPH Dubnica nad Váhom ako disciplinárny orgán I. stupňa dňa 9. 11. 2019 potrestal
previnilcov dočasným vylúčením zo SZ CHPH na dobu tri roky (Košťál Jaroslav, Riečický Pavol, Síran
Štefan). Ďalší dvaja chovatelia 9. 11. 2019 spísali prehlásenie, že sa daného preteku nezúčastnili a
holuby na pretek nenasadili a napokon proti nim bolo disciplinárne konanie zastavené.
Zo strany štatutárov ZO CHPH Dubnica nad Váhom zazneli otázky: Prečo boli postihnutí všetci
členovia ZO CHPH Dubnica nad Váhom zrušením NS na dobu troch rokov, keď vopred deklarovali,
že sa daného preteku nezúčastnia? Prečo organizátor preteku neviedol voči priestupcom
disciplinárne konanie a nepotrestal priestupcov? Nato výbor OZ CHPH Trenčín zrušil NS Dubnica
nad Váhom na dobu troch rokov a zároveň priestupcom umožnil pretekať v iných NS.
Vyjadrenie Prezídia SZ CHPH: Výbor OZ CHPH ustanovuje NS a má právo i zrušiť NS.
Na otázku Prezídia prečo začali až po tak dlhej dobe disciplinárne konanie – odpoveď: lebo sme sa
o tomto skutku dozvedeli až tak neskoro (po 18-tich mesiacoch).
Predseda ÚKK položil p. Novákovi otázku či si pamätá čo odpovedal, na spoločnom stretnutí členov
ÚKK, prezidenta Zväzu, zástupcov výboru OZ CHPH Trenčín a ZO CHPH Dubnica nad Váhom na
ktorom sa riešili vzťahy medzi ZO CHPH Dubnica nad Váhom a OZ CHPH Trenčín: Viete o nejakých
porušeniach Pretekového poriadku SZ CHPH pri preteku Velká Bíteš – 1. 5. 2018
Vtedy p. Novák odpovedal, že o žiadnom porušení Pretekového poriadku SZ CHPH nevie. Teraz to
vysvetlil tak, že v tom čase o tom nevedel (bolo to po pretekovej sezóne v jeseni 2018).
Vyjadrenie prezídia SZ CHPH k trestom: podľa disciplinárneho poriadku § 5, ods. 1., nemohol
disciplinárny orgán I. stupňa – výbor ZO CHPH Dubnica nad Váhom, potrestať p. Jaroslava Košťála
a p. Pavla Riečického z dôvodu porušenia Pretekového poriadku SZ CHPH, nakoľko v čase
spáchania skutku bol p. Košťal člen výboru ZO CHPH a p. Riečický člen kontrolnej komisie ZO CHPH
Dubnica nad Váhom.
Výbor OZ CHPH Trenčín na svojom zasadnutí 15. 11. 2019 rozhodol o:
a/ Zrušení trestov, ktoré udelil výbor ZO CHPH Dubnica nad Váhom p. Košťalovi, p. Siranovi a p.
Riečickému
b/ Zrušení ZO CHPH Dubnica nad Váhom.
Vyjadrenie Prezídia SZ CHPH: Výbor OZ CHPH Trenčín vydal rozhodnutie v rozpore so Stanovami
SZ CHPH, § 22, odsek 5 Stanov SZ CHPH. Zrušiť ZO CHPH môže iba konferencia OZ CHPH, pre
nesplnenie základných povinností alebo hrubé opakované nedostatky.
Záver vydaný Prezídiom SZ CHPH k prerokovanej problematike:
1/ Usporiadateľ pretekov (OZ CHPH) podľa Pretekového poriadku SZ CHPH ustanovuje
nasadzovacie strediská a za ich činnosť plne zodpovedá. Má preto právo z vlastného rozhodnutia
nasadzovacie stredisko zrušiť.
2/ Prezídium potvrdzuje rozhodnutie výboru OZ CHPH Trenčín o zrušení trestov pre členov p.
Jaroslava Košťala a Pavla Riečického. Podľa disciplinárneho poriadku § 5, ods. 1., nemohol
disciplinárny orgán I. stupňa - výbor ZO CHPH Dubnica nad Váhom, potrestať p. Jaroslava Košťála
a Pavla Riečického z dôvodu, že v čase spáchania skutku bol p. Košťal člen výboru ZO CHPH a p.
Riečický člen kontrolnej komisie ZO CHPH Dubnica nad Váhom.

Disciplinárny orgán pri riešení Disciplinárneho priestupku (§2 Disciplinárneho poriadku SZ CHPH)
môže za priestupok uložiť disciplinárny trest podľa §3, odsek 1, ale môže postupovať aj podľa § 3,
odsek 3. Prezídium nemá zápis z rokovania OZ CHPH Trenčín o tejto veci, tak sa nedá jednoznačne
záležitosť posúdiť.
3/ Prezídium pozastavuje rozhodnutie výboru OZ CHPH Trenčín o zrušení ZO CHPH Dubnica nad
Váhom uvedené v zápisnici výboru OZ CHPH Trenčín zo dňa 15. 11. 2019.
Odôvodnenie: ZO CHPH Dubnicu nad Váhom môže podľa stanov § 22, bod 5. zrušiť iba konferencia
OZ CHPH Trenčín pre nesplnenie základných povinností alebo hrubé opakované nedostatky.

7. Doplnky pretekového poriadku:
Členovia Prezídia SZ CHPH bod po bode prešli Pretekový poriadok SZ CHPH. Boli navrhnuté viaceré
zmeny a doplnky pretekového poriadku. Po ich prerokovaní bolo rozhodnuté, že viaceré z nich
budú predložené na rokovanie VZ SZ CHPH. Navrhované zmeny budú prílohou pozvánky na
rokovanie VZ SZ CHPH.
8. Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZ CHPH:
Prezidentom bol písomne predložený plán zasadnutí Prezídia, VZ a XI. Zjazdu SZ CHPH na obdobie
jedného roka, marec 2020 až marec 2021, ktorý bol schválený bez zmien. Dokument tvorí prílohu
zápisnice.
9. Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH:
Zasadnutie VZ SZCHPH sa uskutoční 28. 03. 2020 v Nitre, Agroinštitút š.p. – miestnosť A-1. Úlohou
sekretariátu bude zabezpečiť včasné rozposlanie pozvánok delegátom VZ SZ CHPH aj s rokovacími
materiálmi. Preto je potrebné na sekretariát Zväzu zaslať potrebné materiály, ktoré budú súčasťou
pozvánky najneskôr do 26. februára 2020 – účtovná uzávierka 2019, návrh rozpočtu na rok 2020,
návrh doplnkov do Pretekového poriadku.
Prezident Zväzu v súčinnosti so sekretariátom pozve na ocenenie a slávnostný obed (12.00 hod.)
chovateľov, ktorí sa umiestnili do desiateho miesta v jednotlivých kategóriách na SEV v Brne
a chovateľov, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste Národného IM.
Návrh prezídia na rokovanie VZ SZCHPH:
a/ 5 EUR členského poplatku na rok 2021.
b/ V roku 2020 namiesto NP Brusel zaradiť NP Neubrandenburg.

10. Termíny NP, MS a IM na rok 2020:
Podľa § 13, odsek 22 a v zmysle X. zjazdom schválených hlavných úloh, prezídium rozhodlo o:
a/ termínoch NP na rok 2020:
14. 6. 2020 - HILLE 1.
28. 6. 2020 - HILLE 2.,
28. 6. 2020 - GRŰNBERG 1.
05. 7. 2020 - GOTHA - Memoriál Juraja Kureka
05. 7. 2020 - NEUBRANDENBURG
12. 7. 2020 - HILLE 3.
12. 7. 2020 - GRŰNBERG 2.
19. 7. 2020 - DEMMIN
26. 7. 2020 - GRŰNBERG 3.
01. 8. 2020 - SCHWERIN

b/ termínoch pretekov zaradených do IM 2020.
11 vopred deklarovaných pretekov konaných počas víkendov od 15. mája (piatok) do 27. júla
(pondelok) 2020 (vrátane). V jednom týždni môže byť deklarovaný iba jeden pretek viď.
Propozície IM 2020 – dokument schválený na stretnutí predstaviteľov Interkomisie.
c/ prezídium neodporučilo zmenu propozícií súťaže MS. Podnet, požiadavka bola doručená
p. Milanom Vojtkom, návrh zmeny sa dotýkal MS superdlhých tratí z Národných pretekov.
11. Správa predsedu ÚKK o kontrole hospodárenia, vedenia účtovníctva s nakladania
s majetkom:
Správu predniesol predseda ÚKK p. Mlatko. Skonštatoval, že účtovníctvo je vedené prehľadne
a zodpovedne. Žiaľ ku majetku Zväzu funkcionári OZ CHPH nemajú vždy zodpovedný vzťah, k čomu
je potrebné prijať opatrenia. Navrhol, aby požičiavaný materiál Zväzu sa zálohoval. Majetok sa má
vždy požičiavať zo skladu v Agroinštitúte, až po vrátení materiálu do skladu sa záloha vráti.
Navrhol tiež, aby v zmluve uzatvorenej s organizátorom výstavy sa zakotvilo, že polovicu poplatku
za zverenie organizácie výstavy organizátor zaplatí po podpísaní zmluvy. Ak však nie je možne CV
zorganizovať z dôvodov, ktoré nie sú spôsobené organizátorom (npr. vtáčia chrípka), záloha sa
v plnej výške vráti. S navrhnutými opatreniami prezídium vyslovilo súhlas.

12. Aktuálne úlohy a pošta:
Aktuálne úlohy:
➢ Informácie o dopingových testoch predniesol p. Krajčík. Informoval, že vzorky boli
negatívne.
➢ Majstrovstvá sveta mladých holubov 2020 budú organizované FCI v Arade - Rumunsko
a európske Majstrovstvá sveta v MIRE - Portugalsko. Informáciu podal p. Krajčík. Zatiaľ nie
je zrejmá nákladovosť tohto projektu. Rozhodlo sa, že SZ CHPH za každého holuba uhradí
časť dopravných nákladov na holuba a zvyšok si uhradí chovateľ. Kritériá výberu holubov
a prihláška budú zverejnené na webovej stránke SZ CHPH. Kritériá výberu pripraví
a zverejní Ing. Krajčík. Výber prihlásených holubov na MS vykoná komisia v zložení Ing.
Krajčík, Ing Chytil a Ing. Kristiňák.
➢ GDPR – ochrana osobných údajov. Zorganizovať školenie pre štatutárov (predsedov) OZ
CHPH. Sekretár zistí konkrétne OZ CHPH, ktoré túto úlohu dodnes nesplnili. Preverí sa
možnosť objednať školiteľa a školenia zorganizovať v budove Agroinštitútu v Nitre.
Výhodné by bolo zorganizovať školenie v zhodnom termíne ako jarné zasadnutie VZ
SZCHPH pre štatutárov OZ CHPH, ktorí ešte školenie neabsolvovali. Školenie by bolo na
náklady OZ CHPH. Podrobnosti k zorganizovaniu takéhoto školenia zistia Krajčík a Javorček.
V prípade, že terajší štatutári (predsedovia) OZ CHPH nebudú mať absolvované školenie
GDPR (nezískajú certifikát), nebudú môcť podľa zákona vykonávať v OZ CHPH funkciu
predsedu.
Pri prerokovaní tejto záležitosti sa rozhodlo centrálne cez OZ CHPH získať od všetkých
členov SZ CHPH podpísanie prehlásenia o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Tlačivo pripraví p. Blahovský, ktoré bude
zverejnené na webovej stránke SZ CHPH na stiahnutie a podpísané zašlú štatutári na
sekretariát SZ CHPH za celé OZ CHPH do 5. 5. 2020.
➢ Schvaľuje sa kúpa osobitnej tlačiarne kompatibilnej pre tlač výsledkov po spracovaní údajov
z tabletov po posudzovaní štandardných holubov na CV.
➢ Zakúpenie kancelárskej počítačovej zostavy pre potreby sekretariátu – schvaľuje sa.
➢ Výroba štandardy (vlajky) SZ CHPH po predložení návrhu p. Dudzikom - schválené.

➢ Reklama v časopise Informačný spravodaj PH na zadnej strane – 160 eur na rok – možnosť
zaslania objednávky na sekretariát SZ CHPH.
➢ Dohodlo sa vytlačenie a odovzdanie diplomov pre prvých troch chovateľov v každej
kategórii národného poradia Word Best Pigeon.
➢ Zverejniť informáciu na diskusnom fóre SZ ohľadom vyrobených chybných krúžkov Krajčík
a Javorček. Termín na reklamáciu rodových obrúčok chovateľmi – do 15. apríla 2020.
➢ Po zozbieraní údajov o objednaní krúžkov a gumičiek OZ CHPH, sa zašlú údaje výrobcovi na
vytvorenie cenovej ponuky. Komunikáciu s výrobcom zabezpečí Krajčík.
➢ Diskusné fórum SZ CHPH – po zaslaní podnetov a po ich preverení budú dočasne odobraté
prístupy do DF - Janíčkovi Š. a Hlavatému A.
➢ Prerokoval sa podnet na nesprávne pomenovanie novovzniknutých ZO CHPH Sp. Podhradie
a Sp. Vlachy pôsobiacich v novovzniknutej OZ CHPH Spiš. Tieto novovzniknuté organizačné
zložky musia používať názov podľa §1, odsek 5 Stanov SZ CHPH a dodržať uznesenie VZ SZ
CHPH z 29. 11. 2014 v bode ukladá, odsek 9.
➢ Návrh na začatie disciplinárneho konania DS SZ CHPH voči Andrejovi Bielikovi.

➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

Z došlej pošty:
Výpočtový program – doručená nám bola cenová ponuka ročného nájomného na
výpočtový program Mypigeons na obdobie ďalších troch rokov.
OZ CHPH Gemer – doručený list na zapracovanie zmeny stanov podľa § 12., bod 6. Stanov
SZ CHPH pre rokovanie VZ SZ CHPH. Prezídium neodporúča na rokovanie VZ SZ CHPH.
List p. Hudrana adresovaný ÚKK. List bol odstúpený ÚKK.
List p. Galloviča pre ÚKK. List bol odstúpený ÚKK.
OZ CHPH Gemer – žiadosť o udelenie výnimky pre ich doterajších členov, ktorí nie sú
občanmi SR a súradnice holubníkov majú v Maďarsku. Možnosť súťaženia pre týchto
chovateľov je podrobne rozpracovaná v bode 3 tejto zápisnice. Výnimku nie je potrebné
udeliť.
Žiadosť o založenie športového klubu CHPH Pohronie – neschvaľuje sa. Zakladatelia klubu
nerešpektovali Kritériá SZ CHPH k založeniu a činnosti športového klubu vydané prezídiom
SZ CHPH dňa 3. februára 2012.
Prezídium berie na vedomie pripravený článok do informačného spravodaja SZ CHPH
o škodách, ktoré spôsobujú dravé vtáky chovateľom poštových holubov.
Prezident SZ CHPH požiadal prítomných členov prezídia o pomoc pri zabezpečení
požiadavky bratov Tóthovcov, aby vzhľadom k svojmu veku mohli byť opätovne prijatí do
ZO CHPH pôsobiacej v Moldave nad Bodvou. Dohodlo sa, že možnosti ich opätovného
prijatia do OZ CHPH Gemer preverí p. Blahovský

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

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 14. až 15. februára 2020 v Nitre
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ľubomír Valíček a Vladimír Vernarský.
Plán zasadnutí Prezídia, VZ a XI. Zjazdu SZ CHPH pre ďalšie jednoročné obdobie.
Účasť SZ CHPH na Majstrovstvách sveta mladých holubov 2020 v Arade (Rumunsko) a
európskych Majstrovstvách sveta v Mire (Portugalsko) organizovaných FCI. Odvoz holubov
na podujatia zabezpečí Zväz a chovatelia, ktorých holuby budú vybrané, uhradia príspevok
na prepravu holubov do miest, v ktorých sa súťaže budú organizovať. Od príspevku na
prepravu holubov sú oslobodené školské holubníky.
Komisia na výber holubov na Majstrovstvá sveta v zložení: Krajčík, Chytil a Kristiňak.
Termíny konania sa Národných pretekov podľa návrhu športovej komisie.
Smernicu súťaže Intermajstrovstvo na rok 2020 a termíny pretekov zaradených do tejto
súťaže.
Termín konania jarného VZ SZ CHPH na 28.3. 2020.
Objednanie výroby obálok s potlačou v počte 12.000 ks.
Zakúpenie tlačiarne pre tlač výsledkov po spracovaní údajov z tabletov po posudzovaní
štandardných holubov na CV.
Zakúpenie kancelárskej počítačovej zostavy pre potreby sekretariátu.
Výrobu dvoch štandard SZ CHPH.
Vytlačenie a odovzdanie diplomov pre prvých troch chovateľov v každej kategórii
národného poradia Word Best Pigeon.
Predloženie návrhu VZ SZ CHPH na 5 EUR členského poplatku na rok 2021.
Predloženie návrhu VZ SZ CHPH vyradenie preteku NP Brusel roku 2020 zo zoznamu NP.
Namiesto NP Brusel zaradiť NP Neubrandenburg.
Dočasné odobratie prístupu do diskusného fóra SZ pre Š. Janíčka a A. Hlavatého.

II. Prezídium SZ CHPH neschvaľuje:
1.

Žiadosť o založenie športového klubu Pohronie.

III. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.

Správu prezidenta SZ CHPH o našej účasti na SEV v Brne.
Informáciu o vykonaných dopingových testoch prednesenú p. Krajčíkom.
Cenovú ponuku ročného prenájmu za používanie výpočtového programu Mypigeons na
obdobie ďalších troch rokov.
Odovzdanie listových zásielok p. Hudrana a Galloviča predsedovi ÚKK.
Prezídium berie na vedomie pripravený článok do informačného spravodaja SZ CHPH
o škodách, ktoré spôsobujú dravé vtáky chovateľom poštových holubov.

IV. Prezídium SZ CHPH navrhuje:
1.

Začatie disciplinárneho konania DS SZ CHPH voči Andrejovi Bielikovi.

V. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Zaslať delegátom VZ SZ CHPH spolu s pozvánkou rokovací materiál: účtovnú uzávierku
hospodárenia Zväzu za rok 2019, návrh rozpočtu pre rok 2020, návrhy doplnkov do
Pretekového poriadku SZ CHPH.
Termín: do 27. 02. 2020
Zodpovedný: sekretár

2.

Pozvať na slávnostný obed VZ SZ CHPH chovateľov, ktorých holuby sa umiestnili do
desiateho miesta v jednotlivých kategóriách na SEV v Brne, kde im budú odovzdané
účastnícke diplomy a ocenenia. Taktiež sa prizvú prví traja chovatelia národného
Intermajstrovstva 2019.
Termín: 10. 03. 2020
Zodpovední: Dudzik v súčinnosti so sekretárom

3.

Zistiť podmienky a poplatky na Majstrovstvá sveta mladých holubov 2020. Pripraviť a
zverejniť na webovej stránke SZ CHPH kritériá výberu a prihlášku do 1. 4. 2020, zrealizovať
výber do 25. 4. 2020 a organizačne zabezpečiť uskutočnenie prevozu holubov na podujatie.
Termín: v texte
Zodpovední: Krajčík, Chytil, Kristiňak

4.

Vyžiadať cenovú ponuku na rodové krúžky a pretekové gumičky u firmy GESHIFENG v Číne
a zisť reálne termíny dodania materiálu. V prípade priaznivých cien a termínov dodávky,
zabezpečiť objednávky materiálu na rok 2021 v tejto firme.
Termín: 15. 04. 2020
Zodpovedný: Krajčík

5.

OZ CHPH, v ktorých vyvíjajú pretekovú činnosť zahraniční chovatelia, zašlú registračný list
takýchto chovateľov a uhradia na účet zväzu registračný poplatok vo výške 4 eur na
chovateľa a v prípade družstva pretekajúceho pod hlavičkou 35 eur pre rok 2020.
Termín: 10. 03. 2020
Zodpovední: Štatutári OZ CHPH

6.

Prezidentovi SZ CHPH uzavrieť zmluvu s OZ CHPH Nitra o usporiadaní Celoštátnej výstavy
poštových holubov 2021 v Nitre. Do zmluvy zakomponovať bod, aby organizátor CV uhradil
50% sumy za organizovanie CV pri podpise zmluvy. V prípade, že nebude možné CV
zorganizovať z dôvodov, ktoré nie sú spôsobené organizátorom (napr. vtáčia chrípka),
záloha sa v plnej výške vráti. V zmluve tiež zakotviť klauzulu, že materiál potrebný
k organizácii CV, zapožičiavaný Zväzom si vyzdvihnú v sklade SZ CHPH, ktorý je
v Agroinštitúte. Za každú zapožičanú klietku pri preberaní budú musieť zložiť zálohu 1 euro.
Po vrátení klietok im bude záloha vrátená.
Termín: 15. 4. 2020
Zodpovedný: v texte

7.

Pripraviť tlačivo Prehlásenia o súhlase so spracovaním osobných údajov a zverejnenie na
webovej stránke SZ CHPH.
Termín: 25. 2. 2020
Zodpovedný: Dudzik, Blahovský

8.

Výboru novovzniknutej OZ CHPH Spiš, aby sa pri názvov organizačných zložiek vo svojej
pôsobnosti riadil Stanovami SZ CHPH, §1, odsek 5 a dodržať uznesenie VZ SZ CHPH z 29. 11.
2014 v bode ukladá, odsek 9.
Termín: stály
Zodpovední: v texte

9.

Štatutárom OZ CHPH zaslať od všetkých členov SZ CHPH podpísané prehlásenie o súhlase so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (GDPR).
Termín: 05. 05. 2020
Zodpovední: v texte

10.

Štatutárom OZ CHPH na náklady OZ CHPH absolvovať školenie GDPR – ochrana osobných
údajov. Prezídiu SZ CHPH zorganizovať školenie pre štatutárov OZ CHPH k téme GDPR –
ochrana osobných údajov.
Termín: 15. 4. 2020
Zodpovední: v texte

11.

OZ CHPH, ktorých štatutári neabsolvovali školenie GDPR uhradia na účet SZ CHPH účastnícky
poplatok 80 EUR za účasť svojho štatutára na školení GDPR, ktoré sa bude konať v Nitre.
Termín: 15. 3. 2020
Zodpovední: v texte

12.

Zverejniť informáciu na diskusnom fóre SZ CHPH ohľadom chybne vyrobených krúžkov
ročníka 2020.
Termín: 29. 2. 2020
Zodpovední: Krajčík, Javorček

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Ľubomír Valíček:

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

Vladimír Vernarský:

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

V Nitre, dňa 15. 02. 2020

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

Prílohy:
1/ Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZ CHPH 2020/2021
2/ Tlačivo k registrácii zahraničných chovateľov

Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZ CHPH 2020/2021
( od marca 2020 do marca 2021)
Apríl

16. 04. 2020 štvrtok – 17.00
Stráňavy
Program:
1. Rozpracovanie úloh zo zasadnutia VZ SZ CHPH
2. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov
OZ CHPH a športových klubov
3. Aktuálne otázky
4. Plány kontrolnej činnosti členov prezídia

Máj

18. 05. 2020 pondelok – 17.00
Stráňavy
Program:
1. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 2020
2. Príprava VCS, NP
3. Príprava antidopingových kontrol
4. Aktuálne úlohy

September

07. 09. 2020 pondelok - 17.00
Nitra
Program:
1 Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov
2. Príprava na vyhodnotenie MS 2020
3. Príprava na vyhodnotenie IM 2020
4. Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie
5. Schválenie smernice CV 2021
6. Aktuálne úlohy

Október

23. – 24. 10. 2020 sobota – 9.00
Nitra
Program:
1 Kontrola pretekovej, predpretekovej dokumentácie, zápisníc
z rokovaní výborov OZ CHPH
2. Organizačné zabezpečenie XI. zjazdu SZ CHPH
2. Príprava zjazdu SZ CHPH rozdelenie úloh
3. Príprava výstavníckej činnosti
4. Príprava stretnutia predstaviteľov národných zväzov CHPH
Vyšehradského regiónu a verifikácia výsledkov Intermajstrovstva
5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia
6. Prerokovanie správ predsedov odborných komisií
7. Aktuálne úlohy

Január
Program:

Február

1. deň CV 2021
V mieste konania CV (Nitra)
1. Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav
2. Príprava na olympiádu – Bukurešť (Rumunsko)
3. Aktuálne úlohy

12. – 13. 02. 2021 sobota -10.00
Nitra
Program:
1. Vyhodnotenie účasti na Olympiáde FCI v Bukurešti
2. Príprava materiálov a predpríprava dokumentov na rokovanie
XI. Zjazdu SZ CHPH
3. Účtovná uzávierka roku 2020
4. Príprava rozpočtu na rok 2021
5. Aktuálne úlohy

Zasadnutia VZ SZ CHPH:
21. 11. 2020
Nitra
10.00 hod.
Zasadnutie bude zvolané iba v prípade nevyhnutných záležitostí.

27. 03. 2021
Nitra
10.00 hod.
Program: Orientačný program XI. Zjazd SZ CHPH (podľa potreby sa doplní)
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Schválenie programu zjazdu, volebného a rokovacieho poriadku
4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
5. Správa o činnosti SZ CHPH od X. zjazdu
6. Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH
7. Správa mandátovej komisie
8. Ročná účtovná uzávierka
9. Rozpočet na rok 2021
10.Diskusia
11.Voľba orgánov SZ CHPH
12.Potvrdenie delegátov VZ SZ CHPH
13.Hlavné úlohy SZCHPH na obdobie rokov 2021-2024
14.Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
15.Záver

