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Zápisnica zo zasadnutia štatutárnych zástupcov SZ CHPH a predsedu ÚKK, 

konaného dňa 13.  mája 2020 v Nitre 

 

Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

člen Prezídia SZ CHPH – Ing. Daniel Krajčík PhD. 

za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko, Stanislav Zelenský 

 prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček, predseda OZ CHPH Nitra –  

 Dr. Marián Dubaj  

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1. Aktuálne úlohy a došlá pošta 

2. 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 overovateľ zápisnice – Daniel 

Krajčík. 

 

 Aktuálne úlohy: 

➢ CV 2021 a jej organizácia: Na zasadnutie bol na tento bod rokovania prizvaný predseda 

OZ CHPH Nitra Dr. Marián Dubaj. Prebrali sa riziká, ktoré vyplývajú zo šírenia COVID-19. 

Organizovanie tradičnej CV, na ktorej by sa zúčastnilo 500 až 1 500 návštevníkov, za 

súčasných podmienok neprichádza do úvahy. OZ CHPH Nitra sa vzdáva organizácie CV 

2021. Z toho dôvodu je bezpredmetné podpísanie zmluvy o organizovaní CV 2021 medzi 

štatutármi SZ CHPH a OZ CHPH Nitra.  

➢ Prezídium bude hľadať iné možnosti a varianty organizovania CV v prípade, že situácia so 

šírením COVID – 19 bude priaznivejšia. Organizátorom výstavy bude Prezídium SZ CHPH 

v garancii SZ CHPH. 

 

➢ Čestné prehlásenia: v zmysle nariadení Prezídia SZ CHPH a opatrení v súvislosti 

s COVID-19, bolo uložené OZ CHPH vykonať preškolenie chovateľov o bezpečnej 

manipulácii pri nasadzovaní PH na preteky. Štatutári OZ CHPH mali zaslať na sekretariát 

SZ CHPH ČESTNÉ PREHLÁSENIA, že v ich OZ CHPH sa podmienky stanovené 

Prezídiom SZCHPH na organizáciu pretekov PH v máji 2020 dodržia.  

Po dnešnej kontrole (13. 5. 2020) túto úlohu nesplnili nasledujúce OZ CHPH: 

OZ Bratislava 

OZ Trnava 

OZ Trenčín 

OZ Topoľčany 

OZ Žilina 

V prípade, že prehlásenie nebude oskenované a zaslané e-mailom do 15.5.2020 a následne 

originál prehlásenia doručený v priebehu budúceho týždňa na sekretariát SZ CHPH, bude 

dotknutým OZ CHPH zastavená preteková činnosť z dôvodu nerešpektovania nariadení 

Prezídia SZ CHPH. Správu o doručení podá sekretár Zväzu 18. 5. 2020. 

http://www.postoveholuby.sk/


➢ Dodržiavanie opatrení Prezídia SZ CHPH pri nasadzovaní poštových holubov. 

V prípade, že organizátori pretekov uvedené nariadenie Prezídia SZ CHPH nedodržia, 

preteky budú zrušené organizátorom, ktorí podmienky uvedené v nariadení nedodržali. 
 

➢ Preprava holubov do zahraničia - výnimka z Pretekového poriadku sa udeľuje do 

odvolania na prepravu 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. 

Opatrenie platí do 18. 5. 2020. Po tomto termíne už sa na preprave budú zúčastňovať 

sprievodcovia v prípade, že ich pobyt v ČR nebude dlhší ako 24 hodín. 

 

➢ Informácie o vykonaných výberoch prihlásených chovateľov a o zbere holubov na MS 

Arad a EMS Mira podal informáciu Ing. D. Krajčík. Mláďatá sú už sústredené 

a pripravené na prevoz do miest konania MS. 

 

➢ Ročná účtovná uzávierka 2019, ktorú schválilo prezídium bude slúžiť ako podklad pre 

vytvorenie Daňového priznania pre rok 2019. 

 

Z došlej pošty: 

➢ Región Šariš, doručil prostredníctvom jednotlivých štatutárov OZ CHPH žiadosti o zmenu 

dátumov Národných pretekov a zrušenie podmienky 2000 ks holubov na NP. Odpoveď - 

v priebehu pretekovej sezóny Prezídium nemení podmienky súťaží. V tejto mimoriadnej 

situácii však chceme vyjsť v ústrety organizátorom NP. Do 24. mája 2020 si môžu regióny – 

západ, stred a východ dohodnúť nové spoločné termíny a miesta štartu NP. Je to možné 

jedine za predpokladu, že všetky OZ v danej časti SR sa na preteku dohodnú. Zmenu je 

potrebné nahlásiť predsedovi športovej komisie a na sekretariát SZ CHPH. 

Nemení sa termín VCS Gotha – Memoriál Juraja Kureka, termín preteku je 5. 7. 2020. 

Nemení sa ani podmienka 2000 holubov na štarte NP. Ak táto podmienka nebude 

splnená, výsledky preteku nie je možné použiť do MS SDT. 

 

➢ OZ CHPH Orava – doručená bola žiadosť o dočasné zriadenie nasadzovacieho strediska 

pre poľských chovateľov v Jablonke z dôvodu nemožnosti prechodu štátnych hraníc 

chovateľov z PL. Vytvorenie NS strediska v Jablonke sa dočasne schvaľuje. Po uvoľnení 

krízových podmienok sa NS v Jablonke zruší. Rozhodnutie o zrušení NS v Jablonke vydá 

Prezídiom SZ CHPH. Apelujeme na výbor OZ CHPH Orava, aby zintenzívnili kontrolu 

nasadzovania holubov v dočasnom NS v Jablonke. 

 

➢ Žiadosť o udelenie výnimky ZO CHPH Spišská Kapitula na zriadenie nasadzovacieho 

strediska v priestoroch ZŠ v Spišskom Podhradí, kde vykonávajú svoje aktivity žiaci ZŠ 

v školskom holubníku. Prezídium výnimku schvaľuje nakoľko v tomto priestore má Zväz 

školský holubník a máme záujem, aby pri nasadzovaní holubov sa zúčastňovali členovia 

krúžku mladých chovateľov. 

 

➢  Žiadosť o ZO CHPH Zahura o zriadenie NS  v Spišských Vlachoch. Účastníci stretnutia 

zistili, že Zahura nie je sídlo (obec, mesto), dokonca ani mestská časť. Z toho dôvodu ani 

názov ZO Zahura nie je správny. Ukladá sa štatutárom OZ CHPH Spiš, aby v prípade 

vytvorenia ZO CHPH Zahura dodržali uznesenie VZ SZ CHPH zo dňa 29.11.2014, 

uznesenie bod V. odsek 11.: 

OZ CHPH môže povoliť vytvorenie viacerých NS členom jednej ZO CHPH. Nemôže však 

povoliť vznik NS členom ZO CHPH v sídle, kde má vytvorené NS miestna  ZO CHPH. 

 



➢ Listy p. Hudrana  Prezídium sa zaoberalo novými listami, ktoré na sekretariát zaslal pán 

Ján Hudran. Z textu listov nie je jasné, na čo sa pán Ján Hudran sťažuje. Prezident SZ 

CHPH požiadal Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, aby preverilo 

hospodárenie v OZ CHPH Spišská Nová Ves. V odpovedí Okresného riaditeľstva 

policajného zboru č. ORPZ –SN-OPP3-70/2020-TČ zo dňa 06. 04. 2020 sa píše : 

 „ Predmetnou skutočnosťou sa už zaoberal poverený príslušník tunajšieho útvaru a vec bola 

právoplatné ukončená vydaním Uznesenia o odmietnutí veci podľa §  197 ods. 1 písm. d) 

Trestného poriadku, pričom uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 03. 2020.“ 

Čo sa týka sťažnosti p. Hudrana, ktoré sa týkajú nakladania s majetkom OZ CHPH Spišská 

Nová Ves Prezídium SZ CHPH viac urobiť nemôže. 

 

➢ ZO CHPH Banská Bystrica – Šalková podala podnet na zmenu pretekového plánu v OZ 

CHPH Rimavská Sobota.  

Pretekový plán navrhuje a schvaľuje výbor OZ CHPH. Taktiež bol tento plán potvrdený 

konferenciou OZ CHPH. Podľa Hlavy III., § 9 „Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre 

nižšie orgány ...“ Z toho dôvodu pretekový plán na rok 2020 vypracovaný výborom OZ 

CHPH Rimavská Sobota a následne schválený konferenciou OZ CHPH je záväzný pre 

všetkých členov OZ CHPH Rimavská Sobota a všetky ZO CHPH združené v OZ CHPH 

Rimavská Sobota. 

V prípade, že pretekový plán kilometrami pre veľkú rozlohu pôsobnosti samotného OZ 

CHPH Rimavská Sobota nevyhovuje ZO CHPH Banská Bystrica – Šalková, odporúčame 

výboru OZ CHPH Rimavská Sobota uvoľniť túto ZO CHPH do iného OZ CHPH, v ktorom 

by jej pretekové plány, čo sa týka vzdialenosti, viacej vyhovovali. 

 

➢ Prerokoval sa list – sťažnosť pána Viktora Zubaja. Prezídium rozhodlo list odstúpiť 

Disciplinárnemu senátu SZ CHPH. V tejto súvislosti bol prerokovaný telefonický podnet p. 

Ing. Vidholda na prestup troch ZO CHPH zo Zvolena do OZ CHPH Brezno. Ak sa má tento 

podnet prerokovať, je potrebné podať písomný podnet. ÚKK SZ CHPH preverí, či bol 

prestup dotyčných ZO CHPH v súlade so Stanovami SZ CHPH. 

 

 

 
2. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené. Následne budú na 

schválenie predložené všetkým členom prezídia SZ CHPH a po ich schválení vydané. 

Všetci členovia Prezídia SZ CHPH súhlasili s postupom štatutárov pri prerokovaní problematiky 

a súhlasili s navrhnutými uzneseniami. 

Uznesenie bolo členmi Prezídia SZ CHPH jednomyseľne schválené. 

 
 

 
 

 
Uznesenia zo zasadnutia štatutárnych zástupcov SZ CHPH a predsedu ÚKK 

konaného dňa 13. mája 2020 v Nitre 

 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľ zápisnice – Ing. Daniel Krajčík PhD. 

3. Zaslanie Daňového priznania za rok 2019 na základe účtovnej uzávierky, ktorá bola 

schválená prezídiom. 

4. Udelenie 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 a od 18. mája 2020 ani pri preprave holubov do ČR ak sa 

prepravné auto nezdrží v ČR viac ako 24 hodín..  

5. Dočasné zriadenie nasadzovacieho strediska pre poľských chovateľov v Jablonke (OZ 

Orava) z dôvodu nemožnosti prechodu štátnych hraníc chovateľmi z PL. Vytvorenie NS 

strediska v Jablonke sa schvaľuje do odvolania povolenia Prezídiom SZ CHPH činnosť. 

6. Žiadosť o udelenie výnimky ZO CHPH Spišská Kapitula pre zriadenie nasadzovacieho 

strediska v priestoroch ZŠ v Spišskom Podhradí, kde vykonávajú svoje aktivity žiaci ZŠ 

v školskom holubníku. 

 

 

II. Prezídium SZ CHPH neschvaľuje: 

 

1. Zmenu stanovenej podmienky  národných pretekov na zaradenie preteku do MS SDT t. j.  

účasti 2000 holubov na štarte NP. Termín VCS Gotha je nemenný – 5. júla 2020. 

2. Vytvorenie NS v Spišských Vlachoch pre ZO CHPH Zahura (OZ CHPH Spiš). 

 

 

III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko: 

 

1. Pre ZO CHPH Banská Bystrica – Šalková a OZ CHPH Rimavská Sobota.  

Pretekový plán navrhuje a schvaľuje výbor OZ CHPH. Taktiež bol tento plán potvrdený 

konferenciou OZ. V prípade, že pretekový plán kilometrami pre veľkú rozlohu pôsobnosti 

samotného OZ CHPH Rimavská Sobota nebude vyhovovať ZO CHPH Banská Bystrica – 

Šalková, odporúčame výboru OZ CHPH Rimavská Sobota  uvoľniť túto ZO CHPH do 

iného OZ CHPH. 

 

IV. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Informácie predsedu OZ CHPH Nitra p. Dubaja k odstúpeniu organizácie CV 2021. 

2. Správu p. Mlátka z kontroly zasielania Čestných prehlásení. 

3.  Informácie p. Krajčíka o vykonaných výberových holubov na Majstrovstvá sveta a Európske 

majstrovstvá sveta ako aj zbere holubov na tieto podujatia.  

 

        

V. Prezídium SZ CHPH ukladá: 

 

1. Preveriť reálne možnosti zorganizovania CV 2021. 

Termín: do 15. 06. 2020           Zodpovedný: prezident a predseda posudzovateľskej komisie 

 

2.  Štatutárom OZ CHPH, ktorí doteraz nezaslali  Čestné prehlásenia za OZ CHPH, aby ich do 

15. 05. 2020 zaslali. Na nezaslanie prehlásení boli telefonicky upovedomení 13. 5. 2020. 

Termín: v texte                             Zodpovedný: v texte 

 

3. Podať predsedovi ÚKK správu o zaslaní   Čestných prehlásení OZ CHPH, ktoré tak 

doposiaľ neučinili. 

 Termín: 18. 05. 2020                             Zodpovedný: sekretár 

 

4. Štatutárnym zástupcom OZ CHPH Spiš, aby v prípade vytvorenia ZO CHPH Zahura 

dodržali uznesenie VZ SZ CHPH zo dňa 29. 11. 2014, uznesenie bod V. odsek 11.: 



OZ CHPH môže povoliť vytvorenie viacerých NS členom jednej ZO CHPH. Nemôže však 

povoliť vznik NS členom ZO CHPH v sídle kde má vytvorené NS miestna  ZO CHPH. 

Termín: ihneď      Zodpovedný: v texte 

 

 

 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

Správnosť zápisu overil:  Daniel Krajčík:  .......................................... 

 

     

V Nitre, dňa 13. 05. 2020            

         

                                                                                                                                                                                

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

                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 

           prezident SZ CHPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


