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 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra 

szchph@postoveholuby.sk            www.postoveholuby.sk         tel.: 00421 917 534 964 

   

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,  

konaného dňa 12.  septembra 2022 v Lietavskej Svinnej 

 

Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

                   členovia Prezídia SZ CHPH - Ing. Daniel Krajčík PhD., Ľubmír Valíček,  

                       Ing. Miroslav Vidhold, Ing. Lukáš Chytil, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jozef Bednár,     

                       Jakub Poništiak 

prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 

ospravedlnení: Ing. Jaroslav Seliga, Ondrej Bjalončík (ÚKK) 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1.    Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 

2.    Vyhodnotenie účasti delegácie a holubov SZ CHPH na Olympiáde v Oradei (Rumunsko) 

3.    Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov 

4.    Príprava a vyhodnotenie MS a IM 2022  

5.    Správa o činnosti predsedu kultúrnej komisie  

6.    Správa o činnosti predsedu komisie pre prácu s mládežou  

7.    Príprava seminára, školenia a skúšok posudzovateľov  

8.    Vymenovanie komisie na kontrolu pretekovej dokumentácie 

9.    Schválenie smernice CV 2023 – predkladá OZ CHPH Žilina  

10.  Príprava výročia vzniku 1. organizácie chovateľov poštových holubov na Slovensku 

11.  Informácie o príprave NP na rok 2023 

12.  Aktuálne úlohy a došlá pošta 

13.  Uznesenia a záver 

  

  

Priebeh rokovania: 

 

1. Riadne rokovanie prezídia otvoril p. Dudzik. Po prezentácii členov a schválení programu sa 

schválil: zapisovateľ z rokovania – Ing. Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Jakub Poništiak 

a Ľubomír Valíček.  

Následne vykonal kontrolu plnenia úloh z rokovania prezídia, ktoré sa konalo 23. mája 2022. 

Pri kontrole plnení uznesení bolo vysvetlené p. Krajčíkom, prečo je ťažko realizovateľné 

monitorovane útokov dravých vtákov na poštové holuby. Následne bolo skonštatované, že všetky 

ďalšie úlohy sú splnené alebo im ešte neuplynul termín plnenia.  

  

2. Vyhodnotenie účasti delegácie a holubov SZ CHPH na Olympiáde v Oradei: Informácie 

a svoje postrehy z účasti na Olympiáde predniesol p. Dudzik a p. Krajčík. 

Rumunský zväz chovateľov poštových holubov vynaložil obrovské úsilie, aby sa olympiáda 

poštových holubov konala. Pripravili a zorganizovali olympiádu podľa štandardného modelu, žiaľ 

ukázalo sa, že letný termín pre olympiádu poštových holubov nie je vyhovujúci. V niektorých 

krajinách prebiehali súťaže, inde boli tesne po skončení súťaži  a preto na olympiáde bolo veľmi 

málo návštevníkov. Vôbec sa to nedá porovnať so Stredoeurópskou výstavou, ktorá sa konala 

v Bukurešti roku 2016. Olympiáde chýbali návštevníci a tradičná holubárska atmosféra. Priestory 

pre holuby boli vzorne pripravené, rovnako aj administratíva, veď kolekcie holubov boli známe pol 

roka dopredu. Na hracej ploche športovej haly bolo snáď 30 stánkov, ktoré obchádzalo minimum 
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návštevníkov. Priestory na občerstvenie a posedenie v hale neboli žiadne. Vyhodnotenie olympiády 

a súťaži prehlo v piatok podvečer na námestí v Oradei, kde bola postavená veľká krytá tribúna. 

Vyhodnotenie všetkých súťaží za posledné roky bolo síce dlhé, ale veľmi pekné a dôstojné.  

Samostatnou kapitolou bol kongres FCI, v podstate sa dá zhodnotiť dvomi slovami nepremyslený 

a nezvládnutý. Zrejme závery po chaose, ktorý tam bol, sa dozvieme až zo zápisnice. Je však 

potrebné povedať, že k organizácii a rokovaniu FCI materiály pripravilo, ale zvolil sa zložitý 

systém rokovania, ktorý sa v podstate nedal zvládnuť a vymkol sa spod kontroly. 

Rumunským organizátorom však je potrebné poďakovať, že napriek nevyhovujúcemu termínu 

olympiádu zorganizovali a mohli sa odovzdať ocenenia víťazom súťaži FCI. Potešiteľný je aj fakt, 

že medzi ocenenými boli aj naši chovatelia.  

Ešte sa nestalo, aby sme z olympiády odchádzali bez účastníckych diplomov a medailí. Žiaľ teraz to 

tak bolo, FCI musí dať vyrobiť nové diplomy nakoľko doterajšie logo už nesmie používať. Verme, 

že prídu a budeme ich môcť odovzdať chovateľom, ktorých holuby reprezentovali náš Zväz. 

Prezídium blahoželá všetkým medailistom  ako aj reprezentantom k zdarnej reprezentácii SZ CHPH 

na 37. Olympiáde poštových holubov v Oradei. 

 

3. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov:     

Svoje postrehy predniesol p. Blahovský. 

Pretekovú sezónu starých holubov zhodnotil ako jednu z najľahších za posledné roky. Počasie 

prialo organizátorom a žiaľ priaznivé prúdenie vzduchu počas pretekov skôr narobilo v niektorých 

OZ problémy kvôli ovplyvneniu doletov v regiónoch či samotných OZ. Vysoké rýchlosti, ktoré 

dosahovali holuby, či malé straty holubov v pretekoch sú paradoxne zdrojom ďalších nespokojností. 

Ako najťažší z hľadiska organizácie a náročnosti sa stal víkend okolo prvého národného preteku, 

teda ešte v mesiaci jún, vzhľadom na extrémne teploty v daný víkend. Z komplikácii, ktoré sme 

zaznamenali: nastali viaceré problémy so štartérmi v ČR, kde mnohokrát sa nedostavil na štart 

štartér a ani náhradný štartér. Následne sa situácia riešila havarijným spôsobom štartu. Nad týmto sa 

bude potrebné zamyslieť a riešiť štarty podobne ako to majú iné zväzy. Väčšina výcvikárov OZ 

zmeny pretekov hlásila e-mailom, alebo využili prostredie výsledkov – mypigeons.live. Pri kontrole 

protokolov o štartoch chýbali protokoly z OZ Košice. Ostatné OZ zaslali originály protokolov 

v zmysle PP SZ. 

Zmienil sa aj o technických problémoch člena OZ Ružomberok, ktorý si zmazal dolet holubov, 

avšak firma Benzing mu údaje obnovila zo svojho servera. V podobných prípadoch si organizátori 

pretekov a vlastných súťaží musia byť vedomí svojich právomoci a čakať na rozhodnutie prezídia 

o zaradení či nezaradení chovateľa do vlastnej súťaže (napr. MOZ). Existuje možnosť tzv. 

neoficiálnych - interných výsledkov, ktoré vedia byť využité pre obdobné prípady. 

Pri kontrole pretekov mladých holubov boli zistené chybné zapísania údajov na rodových 

obrúčkach mláďat. Za správnosť priradenia zodpovedá jednak „vyškolená“ osoba, ktorá priradila 

čipy holubom a súčasne aj chovateľ, ktorý svojím podpisom potvrdil správnosť údajov na 

priraďovacej listine. Aj v tomto prípade je na organizátoroch pretekov, ktorí zodpovedajú za 

správnosť údajov v oficiálnych pretekových výsledkoch. Preteky, ktoré sú použité do súťaží MS, 

preto musia byť „očistené“ tak, aby rešpektovali základné dokumenty SZ CHPH. Ak sa rozhodnú 

pre použitie do svojich interných súťaží (MOZ, MZO a pod.) môžu byť takéto holuby vyhodnotené 

len v rámci interných výsledkov.  

Preteky mláďat sú organizované podľa platných propozícii MS, v nastaveniach mypigeons tejto 

súťaže si do termínu nenastavili OZ KN, SNV, TO, MT, KE, KK, LM. 

Vyjadril svoj postoj k situácii so vznikom tzv. Live klubov pod gesciou spoločnosti BENZING. 

Pokiaľ chovatelia majú záujem o vlastné súťaže organizované podľa vlastných noriem, nikto im 

nebráni takto konať. Ale nemôže sa to miešať s oficiálnymi súťažami SZ CHPH. Z toho dôvodu 

výsledky Live klubov by nemali byť zverejňované spolu s výsledkami členov SZ CHPH.  Z tohto 

titulu je potrebné pripraviť opatrenia vo vzťahu k LIVE klubom.  
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4. Príprava a vyhodnotenie MS a IM 2022.  

Športovou komisiou v súčinnosti so sekretariátom SZ boli vyžiadané pretekové dokumentácie 

chovateľov, ktorí sa umiestnili na prvých piatich priečkach v jednotlivých kategóriách MS a IM.  

 

5. Správa o činnosti predsedu kultúrnej komisie.  

Vzhľadom pre ospravedlnenie sa p. Seligu a nezaslanie vypracovaného materiálu v písomnej 

podobe sa o tomto bode programu nerokovalo.  

 

6. Správa o činnosti predsedu komisie pre prácu s mládežou.  

J. Poništiak informoval o vykonanom prieskume, ktorý bol zameraný na zistenie počtu mladých 

chovateľov, členov Zväzu do 18 rokov. Do 18 rokov máme 121 členov Zväzu. Iba veľmi mála časť 

týchto chovateľov sa objavuje vo vyhodnotení súťaží určených pre túto kategóriu. Mnoho týchto 

chovateľov nefiguruje v pretekových výsledkoch samostatne a ani v pretekových družstvách. 

V podstate sa nachádzajú v pozícii sympatizantov SZ CHPH. Z tohto dôvodu navrhol rozšíriť 

kategóriu mladých chovateľov až do 25 rokov. Prezídium uložilo p. Poništiakovi a Blahovskému 

vypracovať do nasledujúceho termínu rokovania  prezídia návrh zmeny MS mladých chovateľov do 

25 rokov na nasledujúce obdobia. 

 

7. Príprava seminára, školenia a skúšok posudzovateľov.  

Informácie predniesol p. Valíček. Školenie posudzovateľov navrhuje  uskutočniť v mesiaci október 

až november, ktorého sa zúčastnia posudzovatelia, z ktorých  sa vyberú posudzovatelia CV 2023. 

Skúšky posudzovateľov sa nateraz nebudú organizovať. Ešte jedno praktické školenie sa uskutoční 

tesne pred posudzovaním holubov na CV 2023. 

 

8. Vymenovanie komisie na kontrolu pretekovej dokumentácie.  

Prezídium vymenovalo komisiu pre skontrolovanie pretekovej dokumentácie MS a IM 2022 

v zložení: Blahovský, Bednár a Bjalončík s termínom uskutočnenia kontroly do 10.10.2022.   

Pre medzinárodné vyhodnotenie IM sa schválili delegáti za SZ CHPH: Blahovský a Bednár 

a zároveň sa im schvaľuje pracovná cesta na toto podujatie. 

 

9. Schválenie smernice CV 2023 – predkladá OZ CHPH Žilina.  

Prezídium prijalo žiadosť od OZ Žilina na usporiadateľa CV 2023.  Taktiež bola doručená žiadosť 

o odpustenie poplatku za organizovanie CV pre SZ CHPH. Prezídium schválilo za organizátora CV 

2023 - OZ CHPH Žilina. Zaoberalo sa odpustením poplatku pre SZ CHPH.  

Prezídium vzhľadom k súčasnej situácii, že je veľmi ťažké a zložité zorganizovať výstavy 

poštových holubov, rozhodlo v súčasnej dobe upustiť od vyberania poplatku za organizáciu CV od 

jej organizátorov. Rozhodnutie platí  pre CV 2023 a nasledujúce roky, až do zmeny situácie. 

Informácie k výstave podal za OZ Žilina p. Valíček. Výstava sa uskutoční v Trenčíne v termíne 6. 

až 7. januára 2023. Smernicu CV do finálnej verzie dopracuje OZ Žilina v spolupráci s                    

p. Dudzikom. O ostatných záležitostiach bude priebežne OZ Žilina informovať na webovej stránke 

SZ CHPH. 

Prezídium navrhuje na tejto výstave odovzdať ocenenie za jednotlivé kategórie FCI, kategórie 

štandard, výkon za rok, národné preteky, Majstrovstvá Slovenska a Intermajstrovstvá za roky 2020, 

2021 a 2022.  Oceňovaným chovateľom by sa zabezpečil voľný vstup na CV ako aj slávnostný obed 

po odovzdaní ocenení v areáli výstaviska. Dúfame, že FCI nám doručí včas aj účastnícke diplomy 

z olympiády, ktoré by sme chovateľom pri tejto príležitosti taktiež odovzdali. 

 

10. Príprava výročia vzniku 1. organizácie chovateľov poštových holubov na Slovensku.  

Prezident v krátkosti predniesol pravdepodobný scenár organizovania tohto podujatia. Predpokladá 

sa, že podujatie sa bude organizovať v Liptovskom Mikuláši v  polovici apríla 2023.  
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11. Informácie o príprave NP na rok 2023. 

Stretnutie komisie na prípravu NP na rok 2023 je dohodnuté na 14.10.2022. 
 

12. Aktuálne úlohy a pošta: 

  Aktuálne úlohy: 

➢ P. Vidhold podrobne informoval o vykonanej kontrole v OZ Brezno v spolupráci s členom 

ÚKK p. Zubajom. Prezídium následne rozhodlo a schválilo z dôvodu, že sa preteková 

dokumentácia nenachádzala v zmysle pretekového poriadku u výcvikového referenta OZ 

CHPH Brezno a nebola predložená pri kontrole k nahliadnutiu a kontrole za VS2 

(LT+ZH+ZC+DB), dať prešetriť tento priestupok ÚKK SZ CHPH. Kontrolná komisia 

predloží v písomnej forme výsledok svojho šetrenia na najbližšie zasadnutie prezídia SZ 

CHPH.  

➢ Sekretár informoval o úhrade poplatku za dodané holuby SZ CHPH organizátorovi 

Majstrovstiev sveta mladých holubov a Európskych majstrovstiev sveta mladých holubov 

v MIRE – Portugalsko. 

➢ Prednesená bola informácia o zaslaní nesprávnych medailí z olympiády sekretariátom SZ na 

adresu FCI. Veríme, že nám čoskoro budú doručené správne medaily. 

➢ Sekretár tiež podal informáciu WBP v roku 2022, kde FCI vyzýva federácie k zaslaniu 

podkladov pre vyhodnotenie súťaže. Zodpovedný za zaslanie podkladov na FCI bude 

sekretár.  

 

Z došlej pošty: 

➢ Žiadosť o udelenie výnimky zaslanej ZO CHPH Kolinovce – prezídium neschvaľuje 

udelenie výnimky na premenovanie sa organizácie ZO CHPH Kolinovce na ZO CHPH 

Zahura.  

➢ Žiadosť p. Vojtecha Pogányho na prestup z OZ Gemer do OZ CHPH Rimavská Sobota. 

Prezídium neudeľuje výnimku na prestup. 

➢ Podnet – prešetrenie porušenia Pretekového poriadku, Hlava II, Všeobecné ustanovenia 

odsek 2, zaslanú p. Júliusom Vidom. V tejto veci už zaslal odpoveď p. Vidovi prezident SZ 

CHPH p. Dudzik. 

 

13. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a schválené. 

 

 

 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 12. septembra 2022 v Lietavskej Svinnej 

 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Jakub Poništiak a Ľubomír Valíček. 

3. Komisiu na kontrolu Majstrovstiev Slovenska a Intermajstrovstva za rok 2022 v zložení: 

Blahovský, Bednár a Bjalončík. 

4. Delegátov SZ CHPH pre medzinárodné vyhodnotenie IM 2022: Blahovský a Bednár. 

Zároveň im schvaľuje služobnú cestu na toto podujatie. 

5. Organizátora CV 2023 - OZ CHPH Žilina a súčasne sa odpúšťa poplatok pre SZ CHPH za 

zorganizovanie podujatia. 

6. Odovzdanie ocenení pre chovateľov na CV 2023 za roky: 2020, 2021 a 2022. Zároveň 

prezídium zabezpečí voľný vstup na výstavu pre oceňovaných chovateľov a slávnostný 

obed. 
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II. Prezídium SZ CHPH neschvaľuje: 

 

1. Žiadosť o udelenie výnimky na premenovanie ZO CHPH Kolinovce na ZO CHPH Zahura. 

2. Žiadosť p. Vojtecha Pogányho na prestup z OZ Gemer do OZ CHPH Rimavská Sobota. 

 

 

III. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Správu prezidenta k účasti SZ CHPH na Olympiáde v Oradei. 

2. Správu p. Blahovského k vyhodnoteniu pretekovej sezóny starých holubov. 

3. Správu p. Poništiaka  o činnosti predsedu komisie pre prácu s mládežou. 

4. Úhradu poplatku za dodané holuby SZ CHPH organizátorovi Majstrovstiev sveta mladých 

holubov a Európskych majstrovstiev sveta mladých holubov v MIRE – Portugalsko. 

5. Informáciu z kontroly v OZ Brezno odprezentovanú p. Vidholdom. 

 

IV. Prezídium SZ CHPH odstupuje: 

 

➢ ÚKK SZ CHPH na prešetrenie zápis o priestupku z kontroly vykonanej členom prezídia p. 

Vidholdom a členom ÚKK p. Zubajom. Žiadame o písomné zaslanie vyjadrenia k výsledku 

vášho šetrenia na najbližšie zasadnutie prezídia SZ CHPH.  

 

V. Prezídium SZ CHPH ukladá: 

 

1. Pripraviť opatrenia k vznikajúcim LIVE klubom k rokovaniu s firmou BENZING vo vzťahu 

k SZ CHPH. 

Termín: 22. 10. 2022                                                Zodpovední: Blahovský, Dudzik,  

 

2. Vypracovať návrh zmien Majstrovstiev Slovenska mladých chovateľov na nasledujúce 

ročníky.  

Termín: 22. 10. 2022                                               Zodpovední: Poništiak, Blahovský 

 

3. Zorganizovať školenie posudzovateľov v mesiaci október až november 2022 a pripraviť 

menný zoznam posudzovateľov CV 2023. 

 Termín: v texte                 Zodpovedný: Valíček 

 

4. Pripraviť a podpísať zmluvu na zorganizovanie CV 2023 so štatutárnym zástupcom         

OZ CHPH Žilina. 

Termín: 22. 10. 2022                                        Zodpovední: Dudzik, Krajčík 

       

5. Dopracovať Smernicu CV 2023 do finálnej podoby. 

Termín: 22. 10. 2022                                        Zodpovední: Valíček, Dudzik 

 

6.         Predložiť po konzultáciách s funkcionármi regiónov na najbližšie rokovanie prezídia   

            ucelený návrh NP na roky 2023-226. 

Termín: v texte                  Zodpovední: Vidhold, Valíček, Bednár, L. Chytil 

 

 

7. Pripraviť program, scenár a rozpočet podujatia osláv 100. výročia založenia 1. organizácie 

chovateľov poštových holubov na Slovensku. 

Termín: 22. 10. 2022                                        Zodpovední: Seliga, Dudzik 
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8. Zaslať podklady za SZ CHPH k vyhodnoteniu súťaže WBP na sekretariát FCI. 

Termín: 15. 12. 2022                                        Zodpovedný: sekretár 

 

 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

 

Správnosť zápisu overil:  Jakub Poništiak:  .......................................... 

 

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

 

 

 

V Litavskej Svinnej, dňa 12. 09. 2022                                                                                                                                                                                          

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

                                                                                                           RNDr. Daniel Dudzik 

                        prezident SZ CHPH 


