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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA a ÚKK SZ CHPH,  

konaného dňa 15.  apríla 2019 v Stráňavách 
 

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, Ondrej Bjalončík, Peter Psotný, Stanislav 

Zelenský, František Jacenko 

prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1.    Rozpracovanie úloh zo zasadnutia VZ SZ CHPH 

2.    Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov 

3.    Prerokovanie zaslaných materiálov z OZ CHPH Bardejov, OZ CHPH Gemer, OZ CHPH   

       Spišská Nová Ves a posúdenie požiadavky ZO CHPH Kostolný Sek 

4.    Aktuálne úlohy a došlá pošta 

5.    Plány kontrolnej činnosti členov Prezídia 

6.    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: 

Bc. Milan Pazúr a Ľubomír Valíček.  

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Prezídia zo dňa 16.2.2019 – uznesenia boli splnené, alebo 

sú v štádiu riešenia. Zatiaľ nebola doručená adekvátna odpoveď z laboratória v Poľsku na 

vykonávanie dopingových testov. 

 

2. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov: 

Informáciu ohľadom členskej základne a úhradách členského na účet SZ CHPH podal sekretár SZ 

CHPH. 

Krátku správu o kontrole Pretekových plánov podal predseda Športovej komisie p. Blahovský. 

Zároveň sa rozhodlo, že sa budú na webovej stránke SZ CHPH aktualizovať dokumenty: Pretekový 

poriadok, Disciplinárny poriadok, Smernica Majstrovstiev Slovenska, Smernice NP a podmienky 

Intermajstrovstva na rok 2019. 

 

3. Prerokovanie zaslaných materiálov z OZ CHPH Bardejov, OZ CHPH Gemer, OZ  CHPH 

Spišská Nová Ves  a posúdenie požiadavky ZO CHPH Kostolný Sek: 

 

OZ CHPH Bardejov: Podnet MVDr. Tibora Gornaľa na prešetrenie udalosti  

Po vyžiadaní stanoviska a materiálov od výboru OZ CHPH Bardejov bol prerokovaný podnet 

MVDr. Tibora Gornaľa na prešetrenie udalosti. Podnet bol datovaný 12. 02. 2019 a zaevidovaný na 

sekretariáte SZ CHPH 15. 02. 2019. Členovia prezídia po podrobnom preštudovaní materiálov 

zaslaných p. MVDr. Gornaľom ako aj p. Dulákom, štatutárom OZ CHPH Bardejov dospeli 

k záveru: Výbor OZ CHPH Bardejov ako organizátor pretekov postupoval podľa platného 
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Pretekového poriadku SZ CHPH. Prezídium sa zároveň rozhodlo výboru OZ CHPH Bardejov 

uložiť prijať opatrenia, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa podobné nedostatky neopakovali 

v nasledujúcich pretekových sezónach.  

 

OZ CHPH Gemer: Po prerokovaní situácie v OZ CHPH Gemer (prestupy, zápisnice OZ CHPH, 

preteková dokumentácia) za prítomnosti predsedu OZ CHPH Gemer p. Ing. Vincentyho bola na 

sekretariát SZ CHPH doručená vyžiadaná správa podľa uznesenia prezídia z 23.3.2019 v bode II. 

Prezídium SZ CHPH, ukladá odsek č.2.  

Na základe zaslanej správy z kontroly pretekovej dokumentácie za rok 2018, ktorú vykonal výbor 

OZ CHPH Gemer, ÚKK a prezídium vykoná následnú kontrolu. Kompletná preteková 

dokumentácia musí byť na sekretariát doručená výborom OZ CHPH Gemer najneskoršie do 15. 

mája 2019 

- predpreteková dokumentácia  

- protokoly o vykonaných kontrolách 

- obálky z auta 

- priradzovacie listy EKS (protokoly z priradzovania čipov u EKS), i dodatočné priradenia 

- protokoly z uzatvárania a otvárania hodín 

- nasádzacie a doletové listy od výcvikového referenta OZ CHPH 

- čestné prehlásenie, že boli prekontrolované preukazy o vlastníctve holubov nasadzovaných na       

  preteky v roku 2018, ktorých organizátorom bolo OZ CHPH Gemer 

 

Z dôvodu porušenia Stanov SZ CHPH,  prezídium ruší rozhodnutie výboru OZ CHPH Gemer zo 

dňa  24.11.2018 o založení ZO CHPH Čečejovce podľa § 20 odsek 10. 

Odôvodnenie: V čase založenia ZO CHPH Čečejovce boli zakladajúci členovia členmi ZO CHPH 

Moldava nad Bodvou. V ZO CHPH Moldava nad Bodvou pred založením ZO CHPH Čečejovce 

svoje členstvo neukončili. 

Neplatnosť konferencie OZ CHPH Gemer: Nakoľko sa konferencie OZ CHPH Gemer s hlasom 

rozhodujúcim zúčastnili delegáti neexistujúcej a na SZ CHPH nezaevidovanej ZO CHPH, závery 

konferencie sú neplatné. Z uvedeného dôvodu prezídium ukladá výboru OZ CHPH zvolať novú 

mimoriadnu konferenciu podľa platných Stanov SZ CHPH. Termín konferencie oznámiť na 

sekretariát Zväzu 14 dní pred jej konaním. Konferencie sa zúčastní zástupca prezídia a ÚKK SZ 

CHPH 

Prezídium následne ukladá sekretárovi SZ CHPH vrátiť OZ CHPH Gemer členský príspevok na rok 

2019 za členov tzv. ZO CHPH Čečejovce. 

Prezídium SZ CHPH pozastavuje oficiálne pretekové výsledky OZ CHPH Gemer za rok 2019 do 

uzatvorenia kontroly pretekovej dokumentácie za rok 2018. Dosiahnuté výsledky môžu byť 

zverejnené iba ako interné výsledky. 

 

 

OZ  CHPH Spišská Nová Ves: 

Prezídium SZ CHPH po dlhšej rozprave o možnosti usporiadania vzťahov medzi členmi OZ CHPH 

po nepatričných vyjadreniach na diskusnom fóre webovej stránky SZ CHPH prijalo nasledujúce 

rozhodnutie: 

A/ Rozhodlo sa uložiť výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves prerokovať vyjadrenia pána Hudrana na 

adresu funkcionárov OZ CHPH Spišská Nová Ves. V prípade, že výbor dospeje k záveru, že ide 

o disciplinárny priestupok, riešiť ho podľa Disciplinárneho poriadku SZ CHPH. 

B/ Prezídium rozhodlo, že do 15. októbra 2019 výbor OZ CHPH Spišská Nová Ves predloží 

písomnú správu prezídiu o usporiadaní vzťahov v OZ CHPH Spišská Nová Ves. Na základe 

predloženej správy Prezídium SZ CHPH zváži predloženie návrhu VZ SZ CHPH na zrušenie 

OZ CHPH Spišská Nová Ves, pre neschopnosť riešiť problémy v oblasti medziľudských 

vzťahov. 

 



ZO CHPH Kostolný Sek: Valné zhromaždenie SZCHPH odstúpilo list (žiadosť) zaslaný ZO 

CHPH Kostolný Sek na prerokovanie ÚKK SZ CHPH. Jednalo sa o žiadosť o zrušenie rozhodnutia 

VZ SZ CHPH z 29.11.2014 – ukladá bod 7. a bod 8. 

ÚKK SZ CHPH na svojom zasadnutí dňa 15. 4. 2019 daný list prerokovala a konštatovala:  

Uznesenie prijaté 29. 11. 2014 je v platnosti päť rokov a upravuje realizáciu športových aktivít 

novoprijatých členov SZ CHPH. Neobmedzuje a nezabraňuje v športových aktivitách novoprijatým 

členom, iba stanovuje v ktorej organizačnej zložke sa môžu zúčastňovať na pretekoch poštových 

holubov. Respektíve prostredníctvom ktorej organizačnej zložky sa môžu zapojiť do všetkých 

Zväzových súťaží v príslušnom roku, bez obmedzenia. Uznesením nie sú dotknuté práva členov SZ 

CHPH, ktoré im vyplývajú zo Stanov SZ CHPH. Z uvedeného dôvodu ÚKK nevidí potrebu 

pozastaviť predmetné uznesenie VZ SZ CHPH.  

 

4. Aktuálne úlohy a došlá pošta: 

Aktuálne úlohy: 

 Čínsky výrobca rodových krúžkov a pretekových gumičiek - firma GESHIFENG nám 

zaslala cenovú ponuku na zakúpenie rodových krúžkov a pretekových gumičiek na rok 

2020. Na základe priaznivej cenovej ponuky sa ukladá sekretárovi uhradiť zálohovú platbu 

za tento objednávaný materiál. 

 p. Krajčík  informoval o propozíciách Európskych majstrovstiev sveta mladých holubov 

v TS MIRA v Portugalsku. Oznamy k tomuto podujatiu budú zverejnené  v DF. Prihlasovací 

formulár je už zverejnený na web. stránke.   

Rovnako bude zverejnený harmonogram zberu a odvozu holubov na podujatie. Počet 

holubov kolekcie jednej federácie činí 25 + 5 náhradných pre súťaž dospelých chovateľov. 

Pre súťaž mladých chovateľov do 25 rokov platia rovnaké podmienky. 

Na prevoz holubov budú prispievať chovatelia čiastkou 10 eur za kus okrem školských 

holubníkov, ktoré budú od platby oslobodené. Úhrady budú zasielať chovatelia na účet SZ 

CHPH. 

Tak isto podal informácie o Majstrovstvách sveta v Číne, kde môžu federácie za dospelých 

chovateľov zaslať 25 ks holubov a 15 holubov za mladých chovateľov. Usporiadateľovi MS 

sa uhradí poplatok 1000 eur. Na prevoz holubov budú chovatelia prispievať čiastkou 25 eur 

za holuba, pričom školské holubníky budú od platby oslobodené. 

Na MS do Číny SZ CHPH vyšle reprezentáciu iba v tom prípade, ak bude dostatočný 

záujem zo strany chovateľov. Podrobnejšie informácie pripraví a zverejní v DF - Krajčík. 

Zvyšné náklady týkajúce sa participácie holubov bude znášať SZCHPH. 

 

 Prednesená a prerokovaná požiadavka zorganizovanie skúšok nových posudzovateľov 

štandardných holubov. Štandardná komisia pri dostatočnom záujme o školenie pripraví 

skúšky pre písomne prihlásených záujemcov do konca kalendárneho roka. 

 

 Diskusné fórum – zaznela požiadavka pripraviť a zverejniť okruh asi desiatich bodov 

s popisom, ktoré témy nie sú predmetom diskusie alebo narušujúcich medziľudské vzťahy. 

 

 Objednávka tlače na vytlačenie štyroch čísiel Informačného spravodaja PH pre rok 2019 

bola zaslaná do tlačiarne. 

 

 

Z došlej pošty: 

 Milan Slovák – Oznámenie podania – P 674. Prezídium sa zaoberalo podnetom p. Slováka 

a po prerokovaní uložilo za úlohu Prezidentovi SZ CHPH odpovedať p. Slovákovi na tento 

podnet. 

 Žiadosť OZ CHPH Martin zaslaná Komisii starostlivosti o členskú základňu. Na základe 

Čestného prehlásenia p. Petra Širokého, že jeho nový holubník je situovaný na inej parcele a 



iných súradniciach ako holubník vylúčeného chovateľa, môže s holubmi pretekať v OZ 

CHPH Martin.  

 List ZO CHPH Dubnica nad Váhom. Po prečítaní a prerokovaní listu prezídium konštatuje, 

že podľa platných Stanov SZ CHPH: 

A/ Podľa platných stanov SZ CHPH § 20, odsek 10 – výbor OZ CHPH schvaľuje vznik 

a zánik ZO CHPH. 

B/ Podľa platného Pretekového poriadku, Hlava I.  -  Organizátor preteku ustanovuje 

nasadzovacie strediska a za ich činnosť nesie zodpovednosť. 

Záver: Prezídium SZ CHPH do právomoci organizátorov pretekov (výborov OZ CHPH) 

nezasahuje ak pri svojej činnosti neporušili základné dokumenty Zväzu. 

  

5. Plány kontrolnej činnosti členov Prezídia – dohodlo sa, že členovia prezídia urobia počas 

pretekovej sezóny dve kontroly mimo OZ CHPH v ktorom sú členmi. Jednu kontrolu vykonajú 

počas súťaže starých a druhú počas súťaže mladých holubov. 

 

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

 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 15.  apríla 2019 v Stráňavách 
 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Pazúr a Ľubomír Valíček.   

3. Pozastavenie oficiálnych výsledky OZ CHPH Gemer do uzatvorenia kontroly pretekovej 

dokumentácie OZ CHPH Gemer za rok 2018. 

 

 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Správu sekretára o stave členskej základne pre rok 2019. 

2. Správu predsedu Športovej komisie o kontrole pretekových plánov pre rok 2019. 

3.  Správu zo zasadnutia ÚKK zo dňa 15.4.2019        

4.  Správu z kontroly pretekovej dokumentácie OZ CHPH Gemer  uvedenej v Zápisnici 

zo zasadnutia výboru OZ Gemer zo dňa 26.3.2019. 

 

III. Prezídium SZ CHPH ruší: 

 

1. Rozhodnutie výboru OZ CHPH Gemer o schválení založenia ZO CHPH Čečejovce. 

 

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 

 

1. Uhradiť zálohovú platbu na nákup rodových krúžkov a pretekových gumičiek pre rok 2020 

u firmy GESHIFENG. 

Termín: do 30. 04. 2019                             Zodpovedný: sekretár 

 

2.  Aktualizovať na webovej stránke SZ CHPH Pretekový poriadok, Disciplinárny poriadok.   

Termín: 18. 04. 2019               Zodpovední: Dudzik v súčinnosti so sekretárom 

 

3.  Aktualizovať na webovej stránke SZ CHPH Smernicu Majstrovstiev Slovenska, Smernice 



NP a podmienky Intermajstrovstva na rok 2019. 

Termín: 18. 04. 2019               Zodpovední: Blahovský v súčinnosti so sekretárom 

 

4. Zverejniť na DF informácie o majstrovstvách sveta mladých holubov v Portugalsku a Číne, 

zverejniť prihlášky, informácie o platbách, zverejniť výber chovateľov a harmonogramy 

zberu holubov pre tieto akcie. 

 Termín: 18. 04. 2019    Zodpovedný: Krajčík 

 

5.  Zaslať odpoveď na podnet zaslaný pánom Milanom Slovákom. 

Termín: 25. 04. 2019    Zodpovedný: Dudzik 

 

6.         Pripraviť a zverejniť na webovej stránke okruh tém s popisom, ktoré nebudú predmetom 

diskusie nakoľko narúšajú medziľudské a chovateľské  vzťahy. 

Termín: 30. 04. 2019                                      Zodpovední: Dudzik a Krajčík 

 

7.         Pripraviť skúšky posudzovateľov štandardných holubov pre písomne prihlásených 

kandidátov. 

Termín: 15. 11. 2019                                      Zodpovedný: Predseda štandardnej komisie 

 

8.         Vykonať dve kontroly mimo vlastného  OZ CHPH, v ktorom sú členmi v pretekovej sezóne 

2019. Jednu kontrolu vykonať počas súťaže starých holubov a druhú počas súťaže mladých 

holubov. 

Termín: v texte                                       Zodpovední: členovia Prezídia SZ CHPH 

 

9.         Vyžiadať od OZ CHPH Gemer dokumentáciu v rozsahu:  

- predpreteková dokumentácia  

- protokoly o vykonaných kontrolách 

- obálky z auta 

- priradzovacie listy EKS (protokoly z priradzovania čipov u EKS) i dodatočné priradenia 

- protokoly z uzatvárania a otvárania hodín 

- nasádzacie a doletové listy od výcvikového referenta OZ CHPH 

            - čestné prehlásenie, že boli prekontrolované preukazy a doklady o vlastníctve holubov  

              nasadzovaných na  preteky v roku 2018, ktorých organizátorom bolo OZ CHPH Gemer 

 

Termín: 25.4.2019                                       Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 

10.      Ukladá výboru OZ CHPH Gemer doručiť na sekretariát SZ CHPH nasledovnú pretekovú  

           dokumentáciu roku 2018:  

- predpreteková dokumentácia 2018  

- protokoly o vykonaných kontrolách v roku 2018 

- obálky z auta – rok 2018 

- priradzovacie listy EKS  2018 (protokoly z priradzovania čipov u EKS) i dodatočné  

  priradenia 

- protokoly z uzatvárania a otvárania konštatovacích  hodín 2018 

- nasádzacie a doletové listy od výcvikového referenta OZ CHPH 

            - čestné prehlásenie, že boli prekontrolované preukazy a doklady o vlastníctve holubov  

              nasadzovaných na  preteky v roku 2018, ktorých organizátorom bolo OZ CHPH Gemer 

 

Termín: 15. 05.2019                                       Zodpovedný: výbor OZ CHPH Gemer 

 

 

11. Vrátiť na účet OZ CHPH Gemer členský príspevok zaplatený na rok 2019 za tzv. ZO CHPH  



            Čečejovce. 

Termín: 10.5.2019                                       Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 

12. Výboru OZ CHPH Gemer do 30. 05. 2019 zorganizovať mimoriadnu konferenciu OZ 

CHPH Gemer a termín konania oznámiť na sekretariát SZ CHPH 14 dní pred jej 

plánovaným konaním. 

Termín: v texte                                       Zodpovedný: výbor OZ CHPH Gemer 

 

13.       Pred prvým pretekov poučiť vedúcich NS vo svojej pôsobnosti o nutnosti písať do  

            protokolu o nasadzovaní holubov, zatváraní a otváraní konštatovacích hodín všetky udalosti,  

            ktoré sa udiali počas nasadzovania holubov na preteky, zatváraní a otváraní konštatovacích  

            hodín. 

Termín: v texte                                       Zodpovedný: výbor OZ CHPH Bardejov 

 

14.       Výboru OZ CHPH Bardejov zvýšiť frekvenciu kontrol pri nasadzovaní holubov v NS, ktoré  

            pre sezónu 2019 ustanovili. 

Termín:  stály                                                  Zodpovedný: výbor OZ CHPH Bardejov 

 

15.      Výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves prerokovať vyjadrenia pána Hudrana na adresu  

funkcionárov OZ CHPH Spišská Nová Ves. V prípade, že výbor dospeje k záveru, že ide 

o disciplinárny priestupok, riešiť ho podľa Disciplinárneho poriadku SZ CHPH. 

Termín:  15.  05. 2019                                  Zodpovedný: výbor OZ CHPH Spišská Nová Ves 

 

16.      Výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves vypracovať a predložiť  Prezídiu SZ CHPH do 15.  

októbra 2019  písomnú správu o usporiadaní vzťahov členskej základne OZ CHPH Spišská  

Nová Ves.  

Termín:  v texte                                           Zodpovedný: výbor OZ CHPH Spišská Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

Správnosť zápisu overil:  Bc. Milan Pazúr:  .......................................... 

 

    Ľubomír Valíček:         .......................................... 

 

V Nitre, dňa 15. 04. 2019            

         

                                                                                                                                                                                

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

                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 

           prezident SZ CHPH 

 

 

 

 
 


