Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 917 534 964

ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA A ÚKK SZ CHPH,
konaného dňa 22. až 23. októbra 2021 v Žiline

Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH – Ing. Daniel Krajčík PhD., Ľubomír Valíček, Vladimír Vernarský,
Ing. Jaroslav Seliga
ospravedlnení: Bc. Milan Pazúr, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil, Ing. Peter Kristiňak
za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko, František Jacenko a Ondrej Bjalončík
ospravedlnený: Stanislav Zelenský
prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia 16. 8. 2021
2. Informácia o kontrole pretekovej dokumentácie Majstrovstiev Slovenska a Intermajstrovstva 2021
3. Príprava jesenného zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH
- príprava programu VZ SZCHPH – 27.11.2021
- návrh modelu Majstrovstiev Slovenska na roky 2022 až 2025
- návrh modelu NP a VCS na roky 2022 až 2025
- navrhované zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH
- príprava na zvolanie a rokovanie XI. zjazdu SZ CHPH
- návrh na zmenu § 8 Stanov SZ CHPH
4. Možnosti a podmienky organizovania CV 2022
5. Prerokovanie sťažnosti ZO CHPH Varín
6. Došlá pošta, prerokovanie podnetov a sťažností členov
7. Rôzne – antidopingové kontroly, rodové krúžky a iné
8. Aktuálne úlohy
9. Uznesenia a záver
Priebeh rokovania:
1. Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia:
Prezident tradične otvoril rokovanie. Vykonala sa prezentácia a účastníci rokovania schválili program
rokovania bez doplňujúcich návrhov. Navrhol zapisovateľa z rokovania - Pavol Javorček a overovateľov
zápisnice – Ľubomír Valíček a Vladimír Vernarský. Návrh bol bez protinávrhu prijatý.
Pri kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia zo dňa 16. 8. 2021 skonštatoval, že všetky úlohy boli
splnené.
2. Informácia o kontrole pretekovej dokumentácie Majstrovstiev Slovenska a Intermajstrovstva 2021
Pre práceneschopnosť p. Blahovského sa kontrola doposiaľ neuskutočnila. Členovia prezídia sa dohodli, že
preteková dokumentácia sa pridelí prítomným členom prezídia na kontrolu a z vykonanej kontroly zašlú
kontrolujúci krátky zápis e-mailom do 2. novembra 2021 na sekretariát a prezidentovi.

V tomto bode sa taktiež dohodlo, že SZ CHPH podá návrh zúčastňujúcim sa federáciám IM, aby sa kontrola
medzinárodného poradia za rok 2021 fyzicky nekonala pre zlú aktuálnu pandemickú situáciu v regióne,
pričom národné poradie by sa zaslalo elektronicky federácii Česka pre zostavenie medzinárodného poradia
IM pre rok 2021. Odovzdanie ocenení víťazom v rámci federácií si zrealizujú jednotlivé federácie.
3. Príprava jesenného zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH:
Príprava programu VZ SZ CHPH – pozvánku, program aj s materiálmi zašle delegátom sekretariát do
27.10.2021. Pre prípad zlej pandemickej situácie sa zašle s materiálmi aj návratka - dotazník, v ktorom
členovia VZ SZCHPH vyjadria súhlas – nesúhlas s pripravenými materiálmi a zašlú k predloženým materiálom
aj svoje návrhy a pripomienky do 18. novembra 2021. Návratky s odpoveďami spracuje Prezídium SZ CHPH
Postupovať sa bude dvojstupňovým modelom:
1.stupeň: Členovia VZ SZCHPH sa písomne vyjadria k nastoleným otázkam obsahu rokovania
a napíšu svoje pripomienky, ktoré odošlú na sekretariát do 18. 11. 2021. Odpovede a pripomienky sa
zosumarizujú.
2. stupeň: bude mať dve alternatívy
Alternatíva A: V prípade, že sa VZ SZ CHPH bude konať prezenčnou formou.
Pripomienky členov VZ SZ CHPH sa riadne prediskutujú a príjmu sa k nim uznesenia na prezenčnom
zasadnutí VZ SZ CHPH 27. 11. 2021.
Alternatíva B: V prípade, že sa VZ SZ CHPH kvôli epidemiologickej situácii nebude môcť konať
prezenčnou formou, pripomienky členov riadne vyhodnotí Prezídium SZ CHPH a v prípade, že nejakú
zmenu podporí viac členov VZ, zapracuje sa do pripravených dokumentov.
Členom VZ SZ CHPH sa súčasne s pozvánkou zašle:
1. List prezidenta zväzu č. 3 s návratkou
2. Návrh modelu Majstrovstiev Slovenska na roky 2022 až 2025 (– príloha zápisnice č. 1)
3. Návrh národných pretekov na roky 2022 až 2025 (– príloha zápisnice č. 2)
4. Návrh zmien a doplnkov Pretekového poriadku SZ CHPH (– príloha zápisnice č. 3)
5. Návrh na zvolanie a rokovanie XI. zjazdu SZ CHPH s termínom konania – 26. marca 2022
6. Návrh na zmenu Stanov SZ CHPH §8 Prestupy členov – Návrh podaný na diskusiu (– príloha
zápisnice č. 4)
4. Možnosti a podmienky organizovania CV 2022:
Prezident Zväzu predložil na základe rokovania s Ing. Miroslavom Šprtkom ( technický riaditeľ Expo Center
a.s.) možnosti organizovania CV 2022 na výstavisku v Trenčíne. Na rokovaní sa zúčastnil za prezídium p.
Dudzik a p. Valíček a dohodli sa nasledujúce podmienky:
1. Termín konania – 8. január 2022 v hale č. 7 (Je cenovo najvýhodnejšia a predajcovia do nej môžu vojsť
autami.)
2. Výstava bude jednodňová. Stavanie klietok bude v piatok – 7. januára 2022.
3. Naskladňovanie predajných stánkov v piatok (7. 1. 2022), alebo sobotu ráno do 8.00 hod.
4. Plochu pre bufety s občerstvením a stolmi na občerstvenie nebude hradiť Zväz.
5. Predajcov v bufetoch zabezpečí výstavisko.
6. Výstavné klietky a podstavce sa rozoberú najneskoršie v nedeľu – 9. januára 2022.
7. Kontrolu vstup na výstavisko bude zabezpečovať SBS.
8. Zväz si zabezpečí zdravotnú službu a uhradí upratanie haly po výstave.
9. Zväz do 30. novembra 2021 na účet výstaviska uhradí 50 % prenájmu za halu na konanie CV.
10. Záloha zaplatená ako 50 % prenájmu za halu bude vrátená iba v prípade vyhlásenia celoštátneho
lockdownu.

Východiskové body pre organizáciu CV 2022:
1. Neorganizovať CV v tom istom termíne ako ČMS CHPH a organizovať ju v dostatočnom predstihu
pred posudzovaním štandardných holubov v Budapešti (1. februárový víkend).
2. Umožniť sa členom Zväzu po dvoch rokoch stretnúť na CV.
3. Za jeden deň stihnúť preberanie holubov, posudzovanie holubov, ocenenie súťaží za rok 2020,

2021 a výdaj holubov po výstave.
4. Obmedziť kolekcie vystavovaných holubov.
5. Nevyberať vstupné na výstavu. Dôvody – mnohé rozpočtované podujatia na rok 2021 sa
neuskutočnili, nie je dopredu jasné koľko návštevníkov sa na výstavisko dostane. Peniaze, ktoré
Zväz má, patria členom, tak sa im časť týmto spôsobom vráti.
Na základe východiskových bodov bola spracovaná smernica CV 2022, ktorá bola prítomnými členmi
prezídia schválená. Na posúdenie bola zaslaná aj členom prezídia, ktorí sa rokovania prezídia nezúčastnili.
Smernica bude zverejnená na webovej stránke SZ CHPH.
CV 2022 bude organizovať Prezídium a ÚKK SZ CHPH.
Ubytovanie pre členov Prezídia a ÚKK je v Trenčíne zabezpečené.
Potrebné je doriešiť prepravu materiálu z Nitry do Trenčína a späť.
Schválili sa aj ceny za prenájom predajných stánkov a predajných plôch. Budú zverejnené na webovej
stránke.
Navrhnutí a schválení posudzovatelia CV: Daniel Dudzik, Peter Jakubčák, Peter Grék, Ľubomír Valíček, Alojz
Šimurka, Ján Skaličan, Milan Druska, Peter Chytil, Jozef Cingel, Jozef Kasan. Spracovanie výsledkov: Daniel
Krajčík. V prípade situácie, že sa nebudú môcť zúčastniť niektorí posudzovatelia, predseda posudzovateľskej
komisie prizve na posudzovanie náhradných posudzovateľov.
V prípade, že nebude možné zorganizovať CV, vykoná sa výber štandardných holubov, k čomu bude vydaný
obežník.
Na webovej stránke SZ CHPH sa zverejní obežník k výberu a posudzovaniu štandardných holubov v rámci
jednotlivých regiónov, respektíve OZ CHPH.
5. Prerokovanie sťažnosti ZO CHPH Varín:
Prezídium prerokovalo sťažnosť p. Cvacha – zrušenie NS pre ZO CHPH Varín a rozhodnutie konferencie OZ
CHPH Terchová, ktorým vyzvalo ZO CHPH Varín na odchod z OZ CHPH Terchová. Rozhodlo nasledovne:
1/ Prezídium SZ CHPH žiada výbor OZ CHPH Terchová, vzhľadom k tomu, že NS sa ustanovujú na
celú pretekovú sezónu (starých i mladých holubov) predložiť:
A/ Zápisnicu z rokovania výboru OZ CHPH Terchová, na ktorom sa prerokovalo zrušenie NS Varín
pred pretekovou sezónou mladých holubov.
B/ Predložiť potvrdenie, že rozhodnutie výboru OZ CHPH Terchová o zrušení NS bolo v písomnej
podobe doručené tajomníkovi ZO CHPH Varín pred pretekovou sezónou mladých holubov.
2/ ZO CHPH Varín si podalo žiadosť o prestup do OZ CHPH Bytča, ktoré na prestup dalo súhlas.
Prezídium SZ CHPH vydáva nasledovné stanovisko:
A/ Výbor OZ CHPH Terchová je povinný dodržať rozhodnutie konferencie OZ CHPH Terchová vydané
k odchodu ZO CHPH Varín.
B/ Vyzývame výbor OZ CHPH Terchová, aby dodržali a splnili svoju požiadavku voči ZO CHPH Varín,
ktorú netaktným spôsobom predniesli na mediačnom stretnutí ÚKK, štatutárov OZ CHPH Terchová
a ZO CHPH Varín.
6. Došlá pošta, prerokovanie podnetov a sťažností členov:
1. Žiadosť o otvorenie konkrétnych pretekov OZ CHPH Trnava vo výpočtovom programe zaslanú p.
M. Pazúrom – schvaľuje sa.
2/ Žiadosť o zrušenie NS Kolinovce (OZ CHPH Spiš) v Spišských Vlachoch, podanú tajomníkom ZO
CHPH Spišské Vlachy p. Jánom Kováčom.
Prezídium rozhodlo odstúpiť sťažnosť na riešenie Kontrolnej komisii OZ CHPH Spiš. Prezídium žiada
predsedu komisie, aby skutočnosti preverila a na základe vlastných zistení vyzvala výbor OZ CHPH
Spiš, dať záležitosti do súladu s platnými predpismi pre povoľovanie a činnosť NS. Žiadame
predsedu Kontrolnej komisie OZ CHPH Spiš o vyriešenie žiadosti ZO CHPH Spišské Vlachy a podať
správu do 20. decembra 2021.
7. Rôzne – antidopingové kontroly, rodové krúžky a iné:
1. Antidopingové kontroly – informáciu podal Krajčík.

3. Schválilo sa, že rodové krúžky ročníka 2022 a ďalší objednaný materiál pre OZ CHPH sa bude
vydávať v pracovné dni na sekretariáte SZ CHPH v termíne od 10. do 20. decembra 2021. Preto
vyzývame zástupcov OZ, aby si zabezpečili vyzdvihnutie materiálu.
4. Bolo rozhodnuté vyzvať výcvikového referenta OZ Levice k zaslaniu kompletnej pretekovej
dokumentácie ročníka 2021 iba za ZO CHPH Starý Tekov na adresu sekretariátu SZ CHPH.
8. Aktuálne úlohy:
Urobiť dodatok k zmluve s firmou Benzing k včasnej úprave softvéru na výpočet kategórii FCI, MS a iných
súťaží do začiatku aktuálnej pretekovej sezóny.
9. Uznesenia a záver: – uznesenia boli prečítané a schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA A ÚKK SZ CHPH,
konaného dňa 22. až 23. októbra 2021 v Žiline
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
10.
11.
12.
13.
14.

Program zasadnutia.
Zapisovateľa – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ľubomír Valíček a Vladimír Vernarský.
Model majstrovstva Slovenska na rok 2022.
Predložiť na rokovanie VZ SZ CHPH pripravený model Majstrovstiev Slovenska na roky 2022 až 2025.
Model NP a VCS na rok 2022.
Predložiť na rokovanie VZ SZ CHPH návrh modelu NP a VCS na roky 2022 až 2025.
Návrh doplnkov a zmien Pretekového poriadku SZ CHPH.
Návrh na zvolanie XI. zjazdu SZ CHPH a návrh termínu na jeho konanie - 26. marec 2022.
Návrh na konanie CV 2022 v Trenčíne, ktorej organizátorom bude Prezídium a ÚKK SZ CHPH.
Termín konania CV 2022 - 8. január 2022, ak to epidemiologická situácia dovolí.
Smernicu CV 2022.
V prípade, že sa nebude môcť konať CV 2022, zorganizovať výber štandardných holubov do národnej
kolekcie na medzinárodné posúdenie v Budapešti. Vybraté holuby budú reprezentovať Slovensko na
Olympiáde FCI 2022 v Rumunsku.
Obežník k výberu štandardných holubov v regiónoch a OZ CHPH, ktoré budú reprezentovať OZ CHPH
na CV 2022.
Odomknutie pretekov vo výpočtovom programe v OZ CHPH Trnava, v zmysle zaslanej žiadosti.
Odmeny členom Prezídia, ÚKK a pracovníkovi sekretariátu za rok 2022.
Posudzovateľov na CV 2022: Daniel Dudzik, Peter Jakubčák, Peter Grék, Ľubomír Valíček, Alojz
Šimurka, Ján Skaličan, Milan Druska, Peter Chytil, Jozef Cingel, Jozef Kasan.
Termín vydaja rodových krúžkov na rok 2022 a ostatného objednaného materiálu OZ CHPH.
V pracovné dni od 10. do 20. decembra 2021 na sekretariáte SZ CHPH.
Pracovnú cestu prezidenta na konferenciu OZ CHPH Spišská Nová Ves a do Múzea Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.

Správu predsedu ÚKK p. Mlátka z mediačného stretnutia členov OZ CHPH Terchová a ZO CHPH
Varín.
Správu p. Dudzika k stavu prípravy CV 2022.
Informáciu p. Krajčíka k vykonaným dopingovým testom.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Zaslať návrh federáciám Poľska a Česka, aby sa verifikácia výsledkov Intermajstrovstva 2021 pre zlú
epidemiologickú situáciu v regióne vykonala v rámci jednotlivých federácii, pričom by sa zaslali
národné poradia elektronicky federácii ČMS CHPH, ktorá by zostavili medzinárodné poradie IM
2021. Pričom ocenenie víťazov by sa vykonalo v rámci jednotlivých federácii.
Termín: 31. 10. 2021
Zodpovední: Dudzik, Krajčík

2.

Pripraviť a zverejniť na webovej stránke SZ obežník k posudzovaniu štandardných holubov v rámci
jednotlivých regiónov, prípadne OZ CHPH.
Termín: 31. 10. 2021
Zodpovední: Valíček, Dudzik

3.

Výboru OZ CHPH Terchová zaslať na sekretariát Zväzu
A/ Zápisnicu z rokovania výboru OZ CHPH Terchová, na ktorom sa prerokovalo zrušenie NS Varín
pred pretekovou sezónou mladých holubov.
B/ Predložiť potvrdenie, že rozhodnutie výboru OZ CHPH Terchová o zrušení NS bolo v písomnej
podobe doručené tajomníkovi ZO CHPH Varín pred pretekovou sezónou mladých holubov.
Termín: 15. 11. 2021
Zodpovední: štatutári OZ CHPH Terchová

4.

Výboru OZ CHPH Terchová splniť uznesenie konferencie OZ CHPH Terchová adresované ZO CHPH
Varín o odchode z OZ CHPH Terchová, ako aj požiadavku, ktorá bola netaktným spôsobom
prednesená na mediačnom stretnutí ÚKK, štatutárov OZ CHPH Terchová a ZO CHPH Varín.
Termín: 31. 12. 2021
Zodpovední: predseda a tajomník OZ CHPH Terchová

5.

Zaslať - odstúpiť žiadosť o zrušenie NS Kolinovce (OZ CHPH Spiš) v Spišských Vlachoch, podanú
tajomníkom ZO CHPH Spišské Vlachy p. Jánom Kováčom na riešenie predsedovi Kontrolnej komisie
OZ CHPH Spiš.
Termín: 10. 11. 2021
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

6.

Podať písomnú správu o riešení žiadosti o zrušenie NS Kolinovce v Spišských Vlachoch (OZ CHPH
Spiš), podanú tajomníkom ZO Spišské Vlachy. Správu s nápravnými opatreniami OZ CHPH Spiš zaslať
predsedovi ÚKK SZ CHPH.
Termín: 20. 12. 2021
Zodpovedný: Predseda KK OZ CHPH Spiš

7.

Zaslať prihlášku chovateľov aj s koeficientami do súťaže World Best Pigeon na sekretariát FCI.
Termín: 30. 10. 2021
Zodpovední: Javorček, Krajčík

8.

Navrhnúť a podpísať dodatok k zmluve s firmou Benzing k včasnej úprave softvéru na výpočet
kategórii FCI, MS a iných súťaží do začiatku aktuálnej pretekovej sezóny.
Termín: 20. 04. 2022
Zodpovedný: prezident SZ CHPH

9.

Zaslať objednávku na výstavisko do Trenčína -prenájom haly č. 7 na deň 8. 01. 2022.
Termín: 10. 11. 2021
Zodpovedný: Javorček

10.

Uzatvoriť zmluvu o prenájme haly č. 7, pre potreby konania CV 2022.
Termín: 30. 11. 2021

11.

Zodpovední: Dudzik, Valíček

Zverejniť ponuku na prenájom predajných stánkov v hale č. 7 počas konania CV 2022.
Termín: 10. 11. 2021
Zodpovedný: Kristiňák

12.

Osloviť štandardných predajcov na CV s ponukou na prenájom predajných stánkov počas CV 2022.
Evidovať záujemcov o predajné stánky na CV 2022.
Termín: 30. 11. 2021 s stály do konania CV 2022
Zodpovedný: Javorček

13.

Preveriť možnosti dopravy výstavných klietok, podstavcov a ostatného potrebného materiálu
potrebného ku organizovaniu CV z Nitry do Trenčína a späť pred a po ukončení CV.
Termín: 30. 11. 2021
Zodpovedný: Javorček

14.

Vykonať kontrolu pretekovej dokumentácie chovateľov, ktorá bola vyžiadaná od chovateľov
k vyhodnoteniu MS 2021. Informáciu zaslať e-mailom na sekretariát Zväzu do 2. 11. 2021.
Termín: v texte
Zodpovední: Vernarský, Valíček, Seliga

15.

Výboru OZ CHPH Levice zaslať na sekretariát Zväzu kompletnú pretekovú dokumentáciu ZO CHPH
Starý Tekov za rok 2021.
Termín: 15. 11. 2021
Zodpovední: predseda a výcvikár OZ CHPH Levice

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Ľubomír Valíček:

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

Vladimír Vernarský:

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

V Žiline, dňa 23. októbra 2021
..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

Prílohy zápisnice:
1. Návrh modelu Majstrovstiev Slovenska na roky 2022 až 2025
2. Návrh národných pretekov na roky 2022 až 2025
3. Návrh zmien a doplnkov Pretekového poriadku SZ CHPH
4. Návrh na zmenu Stanov SZ CHPH §8 Prestupy členov – Návrh podaný na diskusiu

Príloha č.1.:
 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
NA ROKY 2022-2025, SCHVÁLENÉ PREZÍDIOM SZ CHPH DŇA 22. 10. 2021
PODĽA STANOV SZ CHPH § 13, ODSEKY 21 a 22
1. MAJSTROVSTVO STREDNÝCH TRATÍ (MS B)
Vyhodnotenie tvorí súčet 25 koeficientov 5 holubov, každému holubovi do vyhodnotenia sa
použije 5 koeficientov, získaných na tratiach kategórie Šport B s 5 % toleranciou hraníc, teda 285630 km v deviatich vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ.
V preteku musí podmienku minimálnych kilometrov spĺňať každý účastník preteku.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

5

5

25

Dlžka tratí

od 285 km
do 630 km

Počet
pretekov

Termín
pretekov

9

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

VS, OZ, REG

2. MAJSTROVSTVO DLHÝCH TRATÍ A SUPERDLHÝCH TRATÍ (MS CE)
Vyhodnotenie tvorí súčet 9 koeficientov 3 holubov, každému holubovi do vyhodnotenia sa použijú
3 koeficienty získané na tratiach kategórie Šport C s 5 % toleranciou hraníc a tratiach kategórie
Šport E, teda nad 700 km vo vopred deklarovaných piatich pretekoch. Do súťaže sa započítavajú
tri deklarované preteky kategórie C a dva preteky kategórie E. Každý z vyhodnotených holubov
musí mať započítaný minimálne 1 koeficient z tratí nad 700 km.
Počet
vyhodnotených
holubov

3

Spolu
započítaných
koeficientov
u holuba
3 – z toho
minimálne jeden
z trate nad 700 km

Spolu
započítaných
koeficientov
MS CE
9

Počet
pretekov

Termín
pretekov

Nad 475

3

Nad 700 km

2

podľa
všeobecného
ustanovenia

Dlžka tratí

Výsledky

VS, OZ, REG,
SZ

4. MAJSTROVSTVO ROČNÝCH HOLUBOV
Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov štyroch ročných holubov, z ktorých každý do
vyhodnotenia použije 5 koeficientov, získaných na 14 vopred deklarovaných pretekoch,
uvedených v pretekových plánoch OZ. V jeden víkend je možné deklarovať iba jeden pretek.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

Dĺžka tratí a súčet
km

Počet
pretekov

Termín
pretekov

Výsledky

4

5

20

nad 95 km
Ʃ km min. 1000 km
zo započ. pretekov

podľa
všeobecného
ustanovenia

podľa
všeobecného
ustanovenia

VS, OZ,
REG, SZ

5. MAJSTROVSTVO MLADÝCH CHOVATEĽOV DO 18 ROKOV
Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov 4 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije 5
koeficientov, získaných na vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ
CHPH.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

Dlžka tratí

4

5

20

nad 95 km

Počet
pretekov

Termín
pretekov

podľa
všeobecného
ustanovenia

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

VS, OZ, REG, SZ

6. MAJSTROVSTVO MLADÝCH HOLUBOV
Vyhodnotenie tvorí súčet 15 koeficientov 5-tich holubov získaných v piatich po sebe
uskutočnených deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ CHPH. Preteková
sezóna môže začať prvým augustovým víkendom a musí byť ukončená prvým októbrovým
víkendom.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

Dĺžka tratí
Minimálny Σ
kilometrov

5

3

15

nad 95 km
nestanovená

Počet
pretekov

Termín
pretekov

podľa
všeobecného
ustanovenia

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

VS, OZ, REG

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1/ Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať
maximálne 14 pretekov na tratiach nad 95 km – 700 km, pričom v limite 285 km do 700 km bude
deklarovaných maximálne 9 pretekov. Preteky môžu byť konané v termíne od posledného
aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane). Za víkend sa počíta aj deň štátneho
sviatku.
2/ V pretekovom pláne pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov deklarovať maximálne
dva preteky na tratiach nad 700 km. Počet pretekov organizovaných nad 700 km pre plnenie
podmienok FCI sa nestanovuje. O počte pretekov a ich zaradení môže rozhodnúť usporiadateľ
podľa vlastného uváženia.
3/ Plánovaný pretek môže byť skrátený v dôsledku nepriaznivých podmienok, resp. havarijnej
situácie. Plánovaný pretek z týchto dôvodov môže byť preložený na piatok, sobotu, nedeľu
prípadne pondelok, za dodržania ostatných podmienok MS a pretekového poriadku. Takto
odletený pretek bude zaradený podľa skutočnej dĺžky km. Plánovaný pretek je možné zameniť v
havarijnom prípade s iným pretekom, avšak nie je dovolené navýšiť touto zámenou počet pretekov
deklarovaných pre danú kategóriu MS.
4/ Pretekový plán mláďat pozostáva z piatich pretekov, organizovaných v termínoch prvej
augustovej nedele až prvej októbrovej nedele.
5/ Dĺžka a počet pretekov sa inak nestanovujú.
6/ Ďalšie preteky môžu usporiadatelia – ZO,VS, OZ, Regióny, Kluby organizovať bez obmedzenia.

7/ Do vyhodnotenia MS možno použiť všetky výsledky naplánovaných pretekov pri splnení
podmienok FCI. Výsledky: VS, OZ, REG 1-x (ktoré neodporujú nabaľovaciemu systému). Pri
pretekoch nad 700 kilometrov aj výsledky dosiahnuté v športových kluboch.
8/ Pre výpočet sa používa koeficient vypočítaný z počtu nasadených holubov (neobmedzený
počet).
9/ Vyhodnotenie jednotlivých pretekov a kategórií MS sa spracuje v programe mypigeons.live.
10/ Nastavenie pretekov do jednotlivých kategórii MS na serveri mypigeons.live musí byť
vykonané do odštartovania prvého preteku starých holubov, u mláďat do odštartovania prvého
preteku mladých holubov.
11/ Vybraný koeficient holuba z preteku môže chovateľ použiť vo viacerých kategóriách MS.
12/ Termín uzavretia výpočtov - staré holuby - do 01. 09.; mláďatá- do 15. 10. v príslušnom
kalendárnom roku.
13/ Mladý chovateľ do 18 rokov sa po skončení pretekovej sezóny podľa vlastného rozhodnutia
vyhodnotí v súťaži mladých chovateľov alebo v súťažiach dospelých.
14/ V prípade zlého počasia je možná výmena preteku medzi kategóriami, skrátenie preteku ST
resp. DT do kategórie KT je neplatné pre MS.
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NÁRODNÉ PRETEKY A VCS – MEMORIÁL JURAJA KUREKA
NA ROKY 2022-2025, SCHVÁLENÉ PREZÍDIOM SZ CHPH DŇA 22. 10. 2021
PODĽA STANOV SZ CHPH § 13, ODSEKY 21 a 22
1. DEFINICIA NÁRODNÝCH PRETEKOV
1/ Národný pretek členov SZ CHPH je pretek, ktorého sa má právo zúčastniť každá organizácia SZ
CHPH a každý člen Zväzu.
2/ Podľa Stanov SZ CHPH § 13, odseky 21 a 22 vyhlasovateľom Národných pretekov pre členov
Zväzu je Prezídium SZ CHPH.
2. Koordinácia NP A VCS
1/ Minimálne 30 dni pred plánovaným štartom NP a VCS vydá Prezídium Zväzu smernicu
k zabezpečeniu preteku. Smernicu pripravuje Športová komisia SZ CHPH a schvaľuje ju prezídium.
Smernica musí byť v uvedenom termíne zverejnená na webovej stránke Zväzu.
2/ Organizáciu NP a VCS koordinuje trojčlenná komisia menovaná Prezídiom SZ CHPH.
3/ Trojčlenná koordinačná a štartovacia komisia rozhoduje:
a/ O preložení preteku
b/ O zmene miesta štartu
c/ O skrátení preteku
d/ O čase štartu preteku
4/ Trojčlenná koordinačná a štartovacia komisia spolupracuje so zahraničnými štartérmi.
5/ Dáva pokyny prepravcom počas prepravy holubov a na mieste štartu.
6/ Spolupracuje s funkcionármi regiónov a OZ CHPH, ktoré sa na preteku zúčastňujú.
7/ Trojčlenná koordinačná a štartovacia komisia má právo vytvoriť si poradný zbor (skupinu)
z funkcionárov OZ a regiónov, ktoré sa na preteku zúčastňujú.

3. Národné preteky nad 700 km a termíny na rok 2022
Vyhlasovateľ
preteku

SZ CHPH

SZ CHPH

Možnosť účasti
Podľa vlastného
rozhodnutia všetci
členovia Zväzu, OZ,
regióny a kluby
Podľa vlastného
rozhodnutia všetci
členovia Zväzu, OZ,
regióny a kluby

Plánovaný štart

Miesto štartu

Podmienky

19. jún 2022

ECKENHAGEN
GRÜNBERG
DEMMIN

Podľa podmienok FCI,
Minimálne 20 chovateľov
a 150 holubov

17. júl 2022

ECKENHAGEN
GRÜNBERG
DEMMIN

Podľa podmienok FCI,
Minimálne 20 chovateľov
a 150 holubov

4. VCS – Memoriál Juraja Kureka a termín na rok 2022
Vyhlasovateľ
preteku

Možnosť účasti

Plánovaný štart

SZ CHPH

Podľa vlastného
rozhodnutia všetci
členovia Zväzu, OZ,
regióny a kluby

3. júl 2022

Miesto štartu

Podmienky

GOTHA

Podľa podmienok FCI,
Minimálne 20 chovateľov
a 150 holubov

Špecifické podmienky VCS MJK GOTHA
1/ Pretek VCS Gotha v rámci Slovenska bude okrem spoločného vyhodnotenia, vyhodnotený aj
v troch pásmach: 1. pásmo – do 600 km, 2. pásmo – od 600 do 700 km, 3. pásmo – nad 700 km.
2/ OZ CHPH, ktorých členovia majú vzdialenosť z preteku Gotha 700 a viac km a deklarujú si
pretek do MS, môžu si v pretekovom pláne okrem tohto preteku už deklarovať iba jeden pretek
nad 700 km.

3. Národné preteky nad 900 km a termíny na rok 2022
Vyhlasovateľ
preteku

Možnosť účasti

Plánovaný štart

Miesto štartu

Podmienky

SZ CHPH
rozhodnutia všetci
členovia Zväzu,
v spolupráci
MDKS, OZ, regióny
MDKS

Potvrdí Prezídium
SZ CHPH 8. 1. 2022
na základe návrhu
MDKS

Potvrdí Prezídium SZ
CHPH 8. 1. 2022 na
základe návrhu MDKS

Podľa podmienok FCI,
Minimálne 20 chovateľov
a 150 holubov

SZ CHPH
v spolupráci
MDKS

Potvrdí Prezídium
SZ CHPH 8. 1. 2022
na základe návrhu
MDKS

Potvrdí Prezídium SZ
CHPH 8. 1. 2022 na
základe návrhu MDKS

Podľa podmienok FCI,
Minimálne 20 chovateľov
a 150 holubov

Podľa vlastného

a iné kluby
Podľa vlastného
rozhodnutia všetci
členovia Zväzu,
MDKS, OZ, regióny
a iné kluby

Špecifické podmienky NP nad 900 km
1/ Národné preteky nad 900 km vyhlasuje Prezídium SZ CHPH na základe návrhu Maratón Derby
Klubu Slovenska.
2/ Maratón Derby Klub Slovenska si vyberá miesta štartov NP nad 900 km s prihliadnutím na to,
aby sa ich mohli zúčastniť všetci členovia Zväzu.
3/ Maratón Derby Klub Slovenska si vyberá termíny pretekov tak, aby nekolidovali s termínmi NP
nad 700 km.
4/ Organizátorom pretekov je Maratón Derby Klub Slovenska.
5/ Maratón Derby Klub Slovenska vydáva k organizácii pretekov smernice a pokyny. O ich vydaní
a obsahu informuje vopred predsedu Športovej komisie SZ CHPH. Obsah a pokyny smerníc nemôžu
byť v rozpore s platnými dokumentmi SZ CHPH. Pokyny budú zverejňované aj na webe SZ CHPH.
6/ Maratón Derby Klub Slovenska rozhoduje: o preložení pretekov, o zmene miesta štartu,
o skrátení preteku, o čase štartu pretekov a spolupracuje so zahraničnými štartérmi.
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NÁVRHY NA ÚPRAVU A DOPLNKY PRETEKOVÉHO PORIADKU SZ CHPH
Prerokovalo Prezídium SZ CHPH dňa 23. 10. 2021 a navrhuje VZ SZ CHPH na schválenie
HLAVA IV. – UZATVÁRANIE KONŠTATOVACÍCH HODÍN
Doplniť odsek 8:
Protokol o zatváraní konštatovacích hodín sa vypíše už pri nasadzovaní holubov na prvý pretek a definitívne
sa skompletizuje po nasadení holubov na druhý pretek. Medzi nasadzovaním holubov na prvý a druhý
pretek bude protokol v zalepenej obálke uložený a uzamknutý v NS.
HLAVA III. – KRÚŽKOVANIE HOLUBOV NA PRETEKY
Nahradiť odsek 13 v znení:
Prepravné boxy s nasadenými holubmi počas prepravy na pretek a počas zberu holubov z NS musia byť
zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k nedovolenej manipulácii s holubmi a aby holub nemohol
z prepravného koša vyletieť.
HLAVA I. – ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
Doplniť odsek 1 o písmeno b:
Ak je pretek deklarovaný v rámci regiónu a majú ho uvedený v pretekovom pláne viaceré OZ CHPH, člen OZ
CHPH, ktorá sa rozhodla pretek zrušiť, má právo sa preteku zúčastniť za predpokladu, že mu prepravu
holubov zabezpečí OZ CHPH, ktoré sa regionálneho preteku zúčastňuje. Chovateľ má právo byť
vyhodnotený v regionálnych výsledkoch.
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NÁVRH NOVÉHO PRESTUPOVÉHO PORIADKU
§ 8 Stanov SZ CHPH – Prestupy členov
Zdôvodnenie: Z platných Stanov SZ CHPH sa v uplynulom období pravdepodobne najviac
diskutovalo o § 8 – Prestupy členov. Prezídium SZ CHPH sa 22. 10. 2021 zaoberalo prípravou XI.
zjazdu SZ CHPH a prerokovalo tento pálčivý problém. V snahe vopred pripraviť kvalitnú náhradu
za doterajší § 8 Stanov SZ CHPH predkladá na diskusiu a predkladanie pripomienok návrh
nového prestupového poriadku.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

§8
Prestupy členov
Prestup člena z jednej ZO do druhej ZO v rámci OZ CHPH sa môže uskutočniť len tak, že v
pôvodnej ZO ukončí písomnou formou členstvo a v druhej bude riadne prijatý (§ 4.od.3).
Prestupujúci člen musí v ZO CHPH, do ktorej prestupuje, predložiť potvrdenie podpísané
štatutármi pôvodnej ZO CHPH, že má vyrovnané všetky záväzky v pôvodnej ZO CHPH.
Prestup členov jednej ZO CHPH do iného OZ CHPH sa môže uskutočniť v mimoriadnych
prípadoch pri dodržaní týchto podmienok:
- Výbor ZO CHPH, ktorej členovia chcú prestúpiť do iného OZ podá v stanovenej lehote žiadosť
na prestup výboru OZ CHPH, ktorého sú doteraz členmi.
- V žiadosti musí byť dokladované, že ZO CHPH má vyrovnané všetky záväzky voči OZ CHPH. Súhlas na prestup členov jednej ZO CHPH do iného OZ dáva výbor pôvodného OZ CHPH.
Súhlas na prestup musí byť podpísaný obidvomi štatutármi OZ CHPH, z ktorého chcú členovia
prestúpiť.
- S prestupom člena alebo ZO musí súhlasiť OZ CHPH, do ktorej má člen alebo ZO záujem
prestúpiť.
Žiadosť o prestup člena z jednej ZO CHPH do druhej ZO CHPH iného OZ CHPH, ako i žiadosť
na prestup ZO CHPH do iného OZ CHPH musia žiadatelia predložiť 30 dní pred prestupovým
termínom. Žiadosť musí byť preukazným spôsobom doručená tajomníkom ZO a OZ CHPH,
z ktorého chcú prestúpiť a ZO CHPH, do ktorého chcú prestúpiť.
Výbor ZO a OZ CHPH musí členovi na základe písomnej žiadosti do 14 dní vydať potvrdenie
o jeho aktuálnych záväzkoch voči ZO CHPH resp. OZ CHPH.
Prestupové termíny sú 28. február a 31. júl.
Výbory ZO CHPH a OZ CHPH, ktorým člen Zväzu zaslal žiadosť o prestup sú povinné
preukazným spôsobom písomnou formou do 30 dní odpovedať na žiadosť o prestup.
Informáciu o prestupe členov na sekretariát podávajú ZO CHPH a OZ CHPH, do ktorých
členovia prestúpili. Pri prestupoch k 28. februáru je to evidencia členov. Pri prestupe k 31. júlu
je to informácia o zmene evidovaných členov.
Žiadosť o prestup musí byť kladne a bez prieťahov klade vybavená:
a/ Člen žiadajúci o prestup má vyrovnané všetky záväzky voči ZO a OZ CHPH, ktorých členom.
b/ Žiadosť o prestup zaslal preukazným spôsobom tajomníkom ZO a OZ CHPH, z ktorých
chce prestúpiť a do ktorých chce byť prijatý v stanovenej lehote.
c/ Žiadateľ o prestup podal žiadosť o prestup po uplynutí troch rokov od jeho posledného
prestupu do ZO a OZ CHPH, v ktorých je členom.

d/ V prípade, že OZ CHPH zmenila letový smer pretekov žiadateľovi o prestup, musí byť
daný súhlas na prestup do inej ZO a OZ CHPH aj v prípade, že od jeho posledného prestupu
neuplynuli tri roky.
9. ZO CHPH resp. OZ CHPH, ktorá sa rozhodla prijať členov na základe prestupu, prípadne nových
členov zo súradníc, z ktorých lietal člen inej OZ CHPH, musí prijať po dobu troch rokoch
všetkých členov žiadajúcich o prestup od prijatia posledného člena (§ 4, odsek 4 Stanov SZ
CHPH). Jedinou prekážkou je aktuálny disciplinárny trest udelený žiadateľovi o prestup
v organizácii, z ktorej chce prestúpiť.
10. Nárok na majetok prestupujúcich členov:
a/ Ak člen SZ CHPH podal žiadosť o prestup podľa § 8, odsek 8c, nemá nárok na podiel
z majetku organizácie, z ktorej prestupuje, ak zmluvne nie je dohodnuté inak.
b/ Ak člen SZ CHPH podal žiadosť o prestup podľa § 8, odsek 8d,má nárok na podiel z majetku
organizácie, z ktorej prestupuje, podľa aktuálneho stavu majetku k termínu prestupu. Ak
zmluvne nie je dohodnuté inak.
11. V prípade, že členovia výborov ZO a OZ CHPH porušia ustanovenia §8, prestupového poriadku
bude sa to považovať za disciplinárny priestupok, so štandardným trestom – vyradenie zo
všetkých súťaží a výstav na dobu jedného roka.
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DOLETOVÉ SMERY POŠTOVÝCH HOLUBOV NA SLOVENSKO
Zdôvodnenie:
Na základe navrhovaného prestupového poriadku ako aj z dôvodu správneho určovania
doletových smerov, Prezídium SZ CHPH pristúpilo k zadefinovaniu doletových smerov poštových
holubov na Slovensko.
Pre jednotlivé OZ CHPH existuje mierna odchýlka pri určovaní smerov (sever, juh, východ západ),
je to dané tým, aký poludník resp. rovnobežka prechádza sídlom oblastného združenia.
DOLETOVÉ SMERY HOLUBOV NA SLOVENSKO
1/ Severozápad a sever Poľska
2/ Sever a severovýchod Poľska
3/ Východ – Ukrajina
4/ Juhovýchod – východné Maďarsko, Rumunsko, Srbsko
5/ Juh – Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko
6/ Juhozápad – Miesta štartu v ČR južnejšie od rovnobežky prechádzajúcej sídlom OZ
a Rakúsko
7/ Severozápad Čiech – Miesta štartu v ČR západne a severozápadne od rovnobežky
prechádzajúcej sídlom OZ
Doletové smery sa nevzťahujú na NP, VCS a DT.
Tolerancia: plus , mínus 30 km v každom doletovom smere.
OZ CHPH ako organizátor pretekov môže plánovať preteky v jednom roku v jednom doletovom
smere pre staré holuby a v jednom doletovom smere pre mladé holuby.

