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

szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503 

 

 

ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA A ÚKK SZ CHPH,  

konaného dňa 19.  februára 2022 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,  

členovia ÚKK – Stanislav Zelenský, František Jacenko, Ondrej Bjalončík 

prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 

ospravedlnení: Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak, Július Mlátko (ÚKK) 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1.    Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 

2.    Vyhodnotenie výberu štandardných holubov do kolekcie SZ CHPH 

3.    Informácie o výsledkoch, ktoré dosiahli naše holuby na olympijskom posudzovaní  

 v Budapešti        

4.    Kontrola zápisníc z rokovaní konferencií OZ CHPH, prerokovanie návrhov a pripomienok  

       z konferencií 

5.    Kontrola nahlášok zvolených delegátov a návrhov kandidátov do orgánov Zväzu  

6.    Príprava rokovania XI. zjazdu SZ CHPH 

 A./ Program XI. zjazdu SZ CHPH 

 B./ Návrh rokovacieho poriadku XI. zjazdu SZ CHPH 

 C./ Návrh volebného poriadku XI. zjazdu SZ CHPH 

 D./ Ročná účtovná uzávierka zo rok 2021 

 E./ Návrh rozpočtu SZ CHPH na rok 2022 

 F./ Návrhy na zmeny Stanov SZ CHPH 

 G./ Návrhy na zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH 

 H./ Návrh plánu hlavných úloh SZ CHPH na roky 2022 až 2025 

 I./ Rozdelenie úloh počas rokovania XI. zjazdu SZ CHPH 

K./ Materiálno-technické zabezpečenie rokovania zjazdu 

7.    Pokyny, usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2022 

8.    Informácia Disciplinárneho senátu o riešení nových prípadov 

9.    Zabezpečenie účasti holubov na MS 2022 

10.  Vydávanie Informačného spravodaja PH 

11.   Rôzne 

12.   Aktuálne úlohy a došlá pošta 

13.   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 – Ing. Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Mgr. 

Milan Blahovský a Ľubomír Valíček. 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia zo dňa 22. 10 až 23. 10. 2021. Plnenie uznesení sa 

podarilo uskutočniť, pričom v niekoľkých prípadoch sa plnenie nemohlo zrealizovať pre zavedené 

opatrenia voči Covid 19. Pri jednej úlohe termín splnenia ešte nebol naplnený. Uložené úlohy 

z uznesení prezídia z 30.11.2021 a 9.12.2021 boli splnené. 
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2. Vyhodnotenie výberu štandardných holubov do kolekcie SZ CHPH: Výber sa uskutočnil 

podľa plánu na troch miestach SR – západ, sever a východ. Na každom mieste sa vybralo 20 

holubov, ktoré postúpili na celoštátny výber, kde sa napokon vybrala 16 členná kolekcia pre 

olympijské posudzovanie do Budapešti. 

 

3. Informácie o výsledkoch, ktoré dosiahli naše holuby na olympijskom posudzovaní v 

Budapešti: 

Posudzovanie holubov prebehlo 5. februára 2022. Výsledky z podujatia boli zverejnené na webovej 

stránke SZ CHPH. Niekoľko dni po vydaní oficiálnych výsledkov došlo k ich prepočítaniu. Na 

základe opravených výsledkov naša kolekcia skončila na treťom mieste. Poradie holubov 

v kategórii štandard holub sa nezmenilo a naši chovatelia získali prvé a tretie miesto. 

 

4. Kontrola zápisníc z rokovaní konferencií OZ CHPH, prerokovanie návrhov a pripomienok 

z konferencií: 

Návrh zaslalo OZ CHPH Michalovce a to zníženie počtu chovateľov v OZ CHPH z 80 členov na 70 

členov. OZ Žilina zaslala návrh k pretekovému poriadku o havarijnú situáciu pri štarte preteku.  

OZ Liptovský Mikuláš – vytvorenie kategórie krátkych tratí v Majstrovstvách Slovenska.  

 

5. Kontrola nahlášok zvolených delegátov a návrhov kandidátov do orgánov Zväzu:  

Skonštatovalo sa, že všetky OZ CHPH zvolili na XI. zjazd delegátov podľa vopred stanoveného 

kľúča. Na konferenciách OZ CHPH boli navrhnutí kandidáti do ústredných orgánov Zväzu. 

Rovnako všetky oblastné združenia delegovali svojich zástupcov do VZ SZ CHPH. Štatutári OZ 

CHPH, ktorých kandidáti do ústredných orgánov ešte nepracovali v prezídiu a ÚKK, doručia na 

sekretariát SZ CHPH písomné potvrdenie, že títo kandidáti vykonávali funkcie v nižších 

organizačných zložkách Zväzu minimálne jedno celé volebné obdobie. 

 

6. Príprava rokovania XI. zjazdu SZ CHPH:   

Všetky dané dokumenty, boli pripravené v písomnej podobe a následne sa pristúpilo 

k odsúhlasovaniu a spripomienkovaniu dokumentov. 

Dokumenty: program XI. zjazdu SZ CHPH, návrh rokovacieho poriadku, návrh volebného 

poriadku, ročná účtovná uzávierka 2021, návrh rozpočtu pre rok 2022 a návrh plánu hlavných úloh 

SZ CHPH na roky 2022 až 2025 boli prijaté bez pripomienok.  

     Návrh a úpravu Stanov SZ CHPH v písomnej podobe predložil Ing. Daniel Krajčík. Podal 

informáciu, že návrh na zmenu stanov vznikol na základe podaných návrhov funkcionárov a členov 

Zväzu. Záverečná podoba návrhu bola prerokovaná a schválená  na on-line zasadnutí komisie, ktorá 

bola ustanovená na úpravu stanov.  

     Návrhy na zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH  v písomnej podobe predložil Mgr. 

Milan Blahovský, ktorý k predloženému návrhu uviedol. K zmenám a doplnkom Pretekového 

poriadku  SZ CHPH bola zriadená komisia, ktorá však z neznámych príčin nefungovala a tak si 

predseda Športovej komisie SZ CHPH zvolil cestu verejnej komunikácie cez DF a pri tvorbe 

dokumentu pracoval okrem podnetov v DF aj s príspevkami členov VZ, ktorí svoje pripomienky 

navrhli v dištančnej forme zasadnutia VZ v novembri 2021. Niektoré pripomienky chovateľov boli 

zamietnuté z dôvodu, že nie je ich možné zakomponovať do pretekového poriadku a sú v 

kompetencii výborov OZ či oblastných konferencií OZ (ako je tvorba evidencie holubov na sezónu, 

modely súťaží MOZ a pod.) 

     Obidva návrhy s drobnými pripomienkami, ktoré sa zakomponovali do textov, budú zaslané 

delegátom XI. zjazdu. 

     Materiálno-technické zabezpečenie rokovania zjazdu – už sa pracuje na tlači pozvánok, príloh, 

hlasovacích lístkov, prezentačných lístkov a ďalšieho materiálu. 
 

 



7. Pokyny, usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2022: 

Zatiaľ boli vydané dva obežníky. Prvý obežník bol vydaný ako termínovník úloh pre organizačné 

zložky, druhý bol vydaný k výberu reprezentačnej kolekcie štandardných SZ CHPH na olympijský 

výber štandardných holubov v Budapešti.  

V dostatočnom časovom predstihu budú vydané smernice k národným pretekom. 
 

8. Informácia Disciplinárneho senátu o riešení nových prípadov: 

Predseda DS sa nezúčastnil na rokovaní prezídia a vopred neboli na sekretariát zaslané informácie 

o záveroch a rozhodnutiach DS k podaným návrhom na disciplinárne konania. 
 

9. Zabezpečenie účasti holubov na MS 2022: 

Majstrovstvá sveta FCI mladých holubov 2022 a Majstrovstvá Európy FCI 2022 budú organizované 

FCI v Portugalsku – MIRA v kategóriách - Majstrovstvá sveta FCI starých chovateľov 2022, 

Majstrovstvá sveta FCI mladých chovateľov 2022, Majstrovstvá Európy FCI starých chovateľov 

2022, Majstrovstvá Európy FCI mladých chovateľov 2022. 
 

Každá členská federácia FCI má právo poslať v kategórii FCI Majstrovstvá sveta - 30 holubov v 

kategórii starých chovateľov a 15 holubov v kategórii mladých chovateľov. 

Každá členská federácia FCI má právo poslať v kategórii Majstrovstvá Európy - 30 holubov v 

kategórii starých chovateľov a 15 holubov v kategórii mladých chovateľov. 

Zasielanie holubov sa uskutoční v prvej polovici mája 2022. Poplatok za každého holuba je 30 EUR 

+ transportné náklady. Finálový pretek sa uskutoční 24. 9. 2022 zo vzdialenosti cca 400 km. 

Ocenenie finálového preteku v jednotlivých súťažiach - z vyzbieraných poplatkov sa 45% použije 

na ocenenia: 

- individuálne poradie (20%): 1. cena - 50% zo sumy, 2. cena - 30%, 3. cena - 20% 

- poradie krajín (20%): 1. cena - 50% zo sumy, 2. cena - 30%, 3. cena - 20% 

- eso (5%): 1. cena. 

Kritériá výberu pripraví a zverejní na webovej stránke Ing. Krajčík. Výber prihlásených holubov na 

MS vykoná dodatočne schválená komisia. 

Každý z holubov môže súťažiť po rozhodnutí majiteľa a uhradení aktivačného poplatku aj v súťaži 

GRAND PRIX. Tento poplatok bude potrebné uhradiť pred prvým pretekom. 
 

10. Vydávanie informačného spravodaja PH: 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto roku bude Zväz vydávať informačný spravodaj pre 

potreby členov. Vzhľadom na to, že predplatné za spravodaj sa nemení (6 Eur) preveril sa nárast 

cien papiera, tlače a poštovného. Aj napriek zvýšeným nákladom sa počíta s tým, že aj tohto roku 

budú vydané štyri čísla spravodaja. Definitívne rozhodnutie o vydavateľovi a podobe spravodaja sa 

príjme po zosumarizovaní objednávok na rok 2022.  
 

11. Rôzne: 

Stanislav Zelenský za ÚKK informoval, že bola prekontrolovaná doručená preteková dokumentácia 

ZO CHPH Starý Tekov. ÚKK konštatuje, že nebolo zistené závažné porušenie pretekového 

poriadku. Zistené však boli drobné administratívne nedostatky, ktoré boli riešené pohovorom 

s výcvikovým referentom ZO CHPH. 
 

12. Aktuálne úlohy a pošta: 

  Aktuálne úlohy: 

➢ Sekretár informoval o objednaní obálok s potlačou v náklade 12.000 ks a 1500 ks 

veterinárnych preukazov.  

➢ Sekretár informoval o žiadosti na vytvorenie vypúšťacieho miesta Sazdice – schvaľuje sa.  

Nastala zmena štartovacích komisárov: 

- vypúšťacie miesto Slavnica: novým štartérom je pán Jozef  Poljak 

- vypúšťacie miesto Púchov: novým štartérom je pán Miroslav Luhový 

Ruší sa vypúšťacie miesto Bojná. 



➢ Schvaľuje sa jednotná finančná náhrada za zorganizovanie výberov štandardných holubov 

na troch miestach v SR. 

 

Z došlej pošty: 

➢ Podnety zaslané ZO CHPH Dubnica nad Váhom – podnet na prešetrenie zrušenia ZO CHPH 

Dubnica nad Váhom konferenciou OZ Trenčín 24.10.2021. Ďalším listom bol podnet na 

prešetrenie diskriminácie ZO CHPH Dubnica nad Váhom. Tretím listom bola sťažnosť na 

neodovzdanie (zadržiavanie) krúžkov  ZO CHPH Dubnica nad Váhom (0612) zo strany OZ 

CHPH Trenčín ako aj dva podnety na začatie disciplinárneho konania, ktoré sekretár zaslal 

predsedovi DS SZ CHPH. Naposledy doručeným materiálom boli podklady s viacerými 

prílohami k predchádzajúcim listom. Nakoľko už štyri roky obidve strany sporu  sa 

vzájomne obviňujú a riešenie nemá žiadny výsledok, prezídium rozhodlo, aby obidve strany 

zaslali na sekretariát SZ CHPH písomnú informáciu, v ktorej exaktne uvedú, kedy, na čo, 

preukazným spôsobom upozornili druhú stranu sporu. 

OZ CHPH Trenčín – upozornenia zaslané ZO CHPH Dubnica nad Váhom na nesplnenie 

základných povinností alebo hrubé opakované nedostatky. Priložiť fotokópie podacích 

lístkov. 

ZO CHPH Dubnica nad Váhom – sťažností zaslané OZ CHPH Trenčín, že výbor OZ CHPH 

vo vzťahu k ZO CHPH Dubnica nad Váhom porušil Stanovy SZ CHPH. Priložiť fotokópie 

podacích lístkov. 

Obidve strany žiadame, aby zaslané materiály boli spracované prehľadne a zrozumiteľne. 

➢ OZ Trenčín zaslalo stanovisko OZ k zrušeniu ZO CHPH Dubnica nad Váhom. 

➢ Žiadosť OZ CHPH Bratislava o bezúročnú pôžičku 6.000 eur na nákup prepravnej kabíny    

s rozložením splátok na tri roky po 2000 eur, kedy by sa prvá splátka uhradila v roku 2023 -  

schválené. 

➢ Región Považie, OZ Trenčín, OZ Trnava a OZ Pezinok zaslali žiadosť na zmenu termínu NP 

Hille zo 17.7.2022 na 10.7.2022. Termíny NP  na rok 2022 boli schválené VZ SZ CHPH 

a prezídiu neprináleží právo rokovať  a meniť jeho rozhodnutia. 

 

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

 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 19.  februára 2022 v Nitre 

 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Mgr. Milan Blahovský a Ľubomír 

Valíček.   

3. Zaslať delegátom XI. zjazdu SZ CHPH pozvánku, návrh rokovacieho poriadku, návrh 

volebného poriadku, ročnú účtovnú uzávierku za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, 

návrh na zmeny a doplnky stanov, návrh na zmeny a doplnky pretekového poriadku ako aj 

návrh plánu hlavných úloh SZ CHPH na roky 2022 až 2025. 

5. Účasť SZ CHPH na Majstrovstvách sveta mladých holubov 2022 a Európskych  

            majstrovstvách sveta mladých holubov 2022 organizovaných FCI a odvoz holubov 

            na podujatie s príspevkom SZ CHPH na prepravné náklady do výšky 20 eur na holuba. 

6. Jednotnú finančnú náhrada za zorganizovanie výberov štandardných holubov na troch 

miestach v SR. 

7. Zriadenie štartovacieho miesta Sazdice, zmeny štartovacích komisárov v Púchove a Slavnici 

ako aj zánik štartovacieho miesta Bojná. 

8. Poskytnutie pôžičky pre OZ CHPH Bratislava. 



 

III. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Správu z vyhodnotenia výberu štandardných holubov do kolekcie pre olympijský výber 

v Budapešti prednesenú p. Valíčkom. 

2. Správu p. Krajčíka o posudzovaní štandardných holubov v Budapešti, ktoré bolo súčasťou 

olympiády.   

3. Prehľad návrhov a pripomienok získaných po preštudovaní zápisníc z konferencií OZ 

CHPH, ktoré boli prednesené p. Seligom a p. Vernarským. 

4.       Prehľadnú informáciu o delegátoch XI. zjazdu, ktorí boli zvolení na konferenciách  OZ 

CHPH a kandidátoch do ústredných orgánov Zväzu, ktorú podali p. Seliga a p. Vernarský. 

4. Správu ÚKK prednesenú p. Zelenským o prekontrolovanej pretekovej dokumentácii ZO 

CHPH Starý Tekov. 

5.  Informáciu o objednaní obálok s potlačou a veterinárnych preukazov prednesenú 

sekretárom. 

6. Správu o vydávaní informačného spravodaja v roku 2022.         

 

 

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá: 

 

1. Zaslať delegátom XI. Zjazdu spolu s pozvánkou rokovací materiál: rokovací poriadok, 

volebný poriadok, účtovnú uzávierku hospodárenia za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 

2022, návrhy na zmeny a doplnky stanov SZ CHPH, návrhy na zmeny a doplnky 

pretekového poriadku a návrh plánu hlavných úloh Zväzu na roky 2022 až 2025. 

Termín: do 25. 02. 2022                             Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 

2. Štatutári OZ CHPH, ktorých delegáti boli navrhnutí do ústredných orgánov zväzu a ešte 

nepracovali v ústredných orgánoch zväzu, doručia na sekretariát SZ CHPH písomné 

potvrdenie, že títo kandidáti vykonávali funkcie v nižších organizačných zložkách 

minimálne jedno úplné volebné obdobie. 

Termín: 20. 03. 2022                           Zodpovední: štatutári OZ CHPH 

 

3. Zverejniť na webovej stránke prihlasovacie formuláre na Majstrovstvá sveta mladých 

holubov FCI a Majstrovstvá Európy FCI 2022, ktoré budú obsahovať prihlášku a kritériá 

výberu. 

 Termín: 30. 03. 2022    Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík, PhD. 

 

4. Výboru OZ CHPH Trenčín zaslať na sekretariát SZ CHPH písomnú informáciu, v ktorej     

uvedú, kedy preukazným spôsobom zaslali upozornenia  ZO CHPH Dubnica nad Váhom na 

nesplnenie si základných povinností alebo hrubé opakované nedostatky. Priložiť fotokópie 

podacích lístkov. 

Termín: 25. 03. 2022    Zodpovedný: predseda OZ CHPH Trenčín 

 

5. Výboru ZO CHPH Dubnica nad Váhom zaslať na sekretariát SZ CHPH písomnú   

            informáciu, v ktorej uvedú, kedy preukazným spôsobom zaslali sťažnosti OZ CHPH    

            Trenčín, že výbor OZ CHPH vo vzťahu k ZO CHPH Dubnica nad Váhom porušil Stanovy  

            SZ CHPH. Priložiť fotokópie podacích lístkov. 

Termín: 25. 03. 2022   Zodpovedný: predseda ZO CHPH Dubnica nad Váhom 

 

 

       

 



 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

Správnosť zápisu overil:  Mgr. Milan Blahovský:  .......................................... 

 

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

 

V Nitre, dňa 19. 02. 2022           

         

                                                                                                                                                                                

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

                                                                                                           RNDr. Daniel Dudzik 

                        prezident SZ CHPH 

 

 


