
Vážení členovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, vážení priatelia, 

    pred niekoľkými hodinami skončil kalendárny rok 2020. Z pohľadu chovateľov poštových holubov, 

členov nášho Zväzu, to bol neobvyklý rok, plný obmedzení a neuskutočnených podujatí. Výrazne bola 

obmedzená a sťažená organizátorská a riadiaca práca na všetkých úrovniach. S ťažkou biedou sme 

začali pretekovú sezónu starých holubov, ktorú sa podarilo našťastie podľa plánov ukončiť. Rovnako 

sme dokázali vo všetkých OZ CHPH v plnom rozsahu zvládnuť aj sezónu mladých holubov. Už sme sa 

tešili na výstavnú sezónu a vyhodnotenie pretekov a súťaži. Žiaľ druhá vlna pandémie Covid 19 nám 

naše plány skrížila. Výstavy sa nedali organizovať a vyhodnotenia súťaží sa preložili na neskoršie 

termíny. Pandémia našu činnosť, naše stretávania obmedzila, ale nepokorila holubárske a súťaživé  

oduševnenie chovateľov poštových holubov.  

     V tomto duchu je potrebné privítať a vstúpiť do nového roku 2021. Väčšina z nás ho iste prežila 

doma. V rodinách sme si zaželali zdravie, šťastie, lásku a pohodu, ale mnohí už mysleli aj na novú 

holubársku a pretekovú sezónu.  Ak nie, tak to v najbližších dňoch na každého chovateľa holubov 

príde, len čo začne slnko vyššie stúpať a holuby v holubníkoch sa začnú hlasnejšie ozývať. Proti 

prírode a holubárskej duší sa isť nedá a je potrebné začať pozerať dopredu a pripravovať novú 

pretekovú sezónu. Nemožno sa spoliehať iba na prognózy odborníkov. Iste, všetci sa vyjadrujú na 

základe vedeckých podkladov, ale výrazne sa líšia. Jedni hovoria o tretej vlne pandémie, iní, že všetci 

na Slovensku budeme do konca marca zavakcinovaní. Niektorí hovoria, že pandémia skonči už 

v tomto polroku, iní koniec odhadujú na konci roka 2021 a sú aj také hlasy, že covid tu bude na dlhé 

roky. Všetci chceme, aby sa život vrátil čo najskôr do normálnych predpandemických koľají . Myslím, 

že väčšina z nás je optimisticky naladená a preto je namieste povedať, čo nás v najbližšom čase čaká 

a čo je potrebné najskôr urobiť. 

 

Zasadnutia Prezídia SZ CHPH (podľa situácie prezenčnou formou, on-line formou, alebo schválením 

pripravených materiálov): 

1. zasadnutie roku 2021 – 2. polovica februára 2021 

2. zasadnutie roku 2021 – marec 2021 (pred rokovaním VZ SZ CHPH) 

3. zasadnutie roku 2021 – 2. polovica apríla 2021 po podaní evidencie a pretekových plánov 

( za istých okolností je možné spojiť  prvé a druhé zasadnutie ) 

Zasadnutie VZ SZ CHPH (prezenčnou alebo korešpondenčnou formou): 

Termín: Koniec marca alebo začiatok apríla 2021. Tak, aby členovia VZ mali pri korešpondenčnom 

zasadnutí 14 dní na vyjadrenie a schválenie – neschválenie navrhovaných zmien ešte pred začiatkom 

pretekovej sezóny 2021. 

Obežník č. 1/2021 pre OZ CHPH bude vydaný do 20. januára 2021. 

Konferencie OZ CHPH – na základe opatrení vydaných vládou SR sa momentálne organizovať nedajú. 

Zasadnutia výborov OZ CHPH – nie je ich možné organizovať prezenčnou formou. Dá sa využiť on-

line forma, telefonická forma, internet a pod. Rovnako odporúčam, aby sa pracovalo aj vo 

výboroch ZO CHPH. V žiadnom prípade by sme nemali stratiť kontakt s vlastnými členmi. Rovnako je 

potrebné pri rozhodnutiach aj v týchto ťažkých podmienkach dodržať demokratické princípy. 



Príprava pretekovej sezóny na rok 2021 

Pripraví Športová komisia SZ CHPH. Návrh bude v písomnej podobe predložený členom prezídia 

minimálne týždeň pre februárovým rokovaním. 

Okruhy, ktorých by sa mali navrhované zmeny dotýkať: 

1/  Doplnky a zmeny Pretekového poriadku SZ CHPH. Je potrebné určite inovovať, doplniť  smernicu o 
používaní EKS. 
2/  Schválenie nových systémov EKS, spresniť používanie softvérových verzií. Vymenovať, čo môžu a 
čo nemôžu účastníci pretekov používať. 
3/  Doplnky a zmeny Pretekového poriadku o organizovaní pretekov. 
4/  Vo februári uzatvoriť NP na rok 2021. Musí to urobiť prezídium. 
5/  Pripraviť verziu časti Pretekového poriadku SZ CHPH, pre prípad obmedzení pri organizovaní 
pretekov počas nejakých opatrení. (Pandémia, nepriechodnosť štátnych hraníc a pod.)  Presnejšie 
smernicu o organizovaní pretekov poštových holubov za nepredvídanej situácie. 
Najdôležitejšie, kto môže povoliť  úpravy a aké úpravy môže povoliť. Komu sa zmeny nahlásia. 
 
Všetky návrhy zmien budú vypracované na základe návrhov výborov OZ CHPH, regiónov a členov 
Športovej komisie SZ CHPH. 
Jednotliví členovia svoje podnety, návrhy a pripomienky môžu predostrieť výborom OZ CHPH. Po 
prerokovaní a schválení výborom OZ CHPH môžu byť zaslané športovej komisii. Všetky návrhy je 
potrebné zasielať priamo predsedovi športovej komisie Mgr. Milanovi Blahovskému. Do úvahy (kvôli 
zdokumentovaniu) sa zoberú iba návrhy zaslané v písomnej podobe alebo e-mailom. 
 
Zväzový spravodaj – Poštový holub 
Vydávanie spravodaja v roku 2021 zabezpečí Prezídium SZ CHPH. Je potrebné, aby všetky výbory OZ 
CHPH získali dostatočný počet odberateľov. Je to úloha, ktorá vyplýva zo Stanov SZ CHPH §3, odsek 
15. Vydávanie tlačeného zväzového spravodaja v dobe, keď naše kontakty sú obmedzené, je veľmi 
potrebné. Zároveň vyzývam našich členov, aby sa zaangažovali pri skvalitňovaní jeho obsahu písaním 
článkov, príspevkov, názorov, dobrých skúseností a postrehov.  
Všetky otázky ohľadom vydávania spravodaja je potrebné adresovať prezídiu prostredníctvom 
sekretariátu. 
 
Vážení členovia SZ CHPH, 
do nového kalendárneho roku 2021 Vám i Vašim rodinám prajem veľa zdravia, šťastia, pohody, lásky, 
tolerancie a porozumenia. Želám Vám veľa optimizmu, vytrvalosti a viery, že rok 2021 bude lepší 
a budeme si môcť splniť túžby a predsavzatia, ktoré od neho očakávame. 
 
S pozdravom 
                                                                                                      RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH 
 


