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ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA PREZÍDIA,  

konaného dňa 6. januára 2017 v Nitre 
 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 
                   členovia prezídia SZ CHPH – Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík, PhD., 
                        Ing. Jaroslav Mojzeš, Ľubomír Valíček, Mgr. Milan Blahovský, MVDr. Tibor Gornaľ 
  Za ÚKK SZ CHPH –  Stanislav Zelenský  
                        sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania VZ 
  Neprítomní: Ľubomír Drgáň, Dušan Kasan (delegát za SZ CHPH na CV v Lysej nad  
                                            Labem) 
                         

                         
Program rokovania: 
                             
1/ Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2/ CV 2017 – aktuálne úlohy 
3/ Správa ÚKK z kontroly výsledkov Elaborátov 
4/ Inter-Brusel príprava preteku  
5/ MS pre rok 2017 
6/ Termínovník úloh na najbližšie obdobie ako obežník číslo 1/2017 – príprava dokumentu 
7/ Schválenie služobných ciest na CV v Maďarsku a Česku   
8/ Krúžky pre rok 2017 – chybná výroba 
9/ Schválenie štartovacieho miesta Ladzany  
10/ Aktuálne úlohy a pošta 
11/ Uznesenia a záver 
 
 
Priebeh rokovania 
 
Bod 1.:  Mimoriadne zasadnutie Prezídia bez pozvánky otvoril a prítomných privítal prezident SZ 
CHPH p. Dudzik. Stanovil sa zapisovateľ a overovatelia zápisnice.   
 
K bodu 2: CV 2017 – aktuálne úlohy. Dohodlo sa kto bude odovzdávať ocenenia na spoločenskom 
večierku, pri vyhodnotení CV 2017 a oceňovaní chovateľov v IM 2016. Dohodlo sa, že za prezídium 
to bude prezident SZ CHPH p. Dudzik a p. Valíček. Rozprava sa dotkla aj aktuálnej témy vtáčej 
chrípky na území SR a s tým súvisiacej nemožnosti vystavovať holuby na CV 2017 v Nitre 
niektorými členmi OZ CHPH Košice a OZ CHPH Bratislava.  
Pri tejto príležitosti sa členovia prezídia rozhodli, že na 35. Olympiáde v Bruseli bude reprezentovať 
SZ CHPH holub chovateľa Jie Ji v Olympijskej kategórii „C“, ak dostane povolenie od RVPS na 
vystavovanie holuba na olympiáde. Ak nie, Olympiády sa zúčastní holub umiestnený na 3. mieste 
v kategórii  „Šport C“ na CV 2017 v Nitre p. Jozefa Pileka. 
 



K bodu 3: Správu ÚKK z kontroly výsledkov Elaborátov a zistené nedostatky predniesol člen ÚKK 
p. Stanislav Zelenský. 
 
K bodu 4: Inter-Brusel príprava preteku. Na zasadnutie boli pozvaní aj štatutári MDKS. Rokovania 
sa zúčastnil pán Milan Pazúr, tajomník MDKS. P. Pazúr objasnil účastníkom zasadnutia názor na 
organizáciu diaľkového preteku s ranným štartom a možnosti dopravy holubov na tento pretek, 
pričom poukázal na to, že na diaľkové preteky im holuby prepravuje Maďarský maratón klub a preto 
musia o organizácii preteku Inter-Brusel prerokovať aj s týmto partnerom.  
Pretek Inter-Brusel je plánovaný na 29.7.2017 s raňajším štartom. Členovia prezídia rozhodli, že 
Zväz sa bude finančne podieľať na doprave holubov do Bruselu a v prípade širšieho záujmu zo 
strany chovateľov i OZ CHPH zabezpečí prepravcu holubov na pretek. 
Prezident SZ CHPH požiadal prostredníctvom p. Pazúra vedenie MDKS, aby zvážili zaradenie tohto 
preteku do svojich plánov a prerokovali aj možnosti spolupráce pri organizovaní tohto preteku 
s Maďarským maratón klubom. 
Preteková komisia SZ CHPH pripraví výzvu pre členov SZ CHPH a OZ CHPH na účasť v tomto 
preteku. Na základe prihlášok od OZ CHPH i jednotlivých chovateľov sa pripraví organizačné 
zabezpečenie preteku, vrátane dopravy prihlásených holubov do Bruselu. Účastník preteku by za 
prihláseného holuba platil 1 euro a ostatné náklady by hradil Zväz. 
  
K bodu 5: MS pre rok 2017. Prezident zväzu predložil prítomným členom prezídia SZ CHPH návrh 
na zmenu podmienok MS na rok 2017. Navrhol, aby podmienky MS 2017, ktoré prezídium schválilo 
na novembrovom zasadnutí zrušili autoremedurou a aj pre tento rok v plnom rozsahu platili 
podmienky MS ako v roku 2016. Návrh odôvodnil tým, že pri schvaľovaní nových podmienok sa 
síce chcelo pomôcť súťažiacim chovateľom, aby nemuseli vypisovať tabuľky a vyhodnotenie súťaží 
by sa urobilo výpočtovým programom. Na druhej strane viacerí funkcionári OZ CHPH, ako 
organizátori pretekov poukazujú na to, že majú problémy so zostavením pretekových plánov podľa 
podmienok nového MS. Vysvetlil, že povinnosťou prezídia ako výkonného orgánu Zväzu je 
pripraviť také súťaže, ktoré budú najviac vyhovovať čo najväčšiemu počtu chovateľov a preto tento 
návrh predkladá.  
Po rozprave, v ktorej odznelo niekoľko pripomienok ako upraviť doterajšie MS, bol návrh prezidenta 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov schválený. To znamená, že MS 2017 bude podľa tých 
istých podmienok ako v roku 2016.  
 
K bodu 6: Termínovník úloh na najbližšie obdobie bude vydaný ako obežník číslo 1/2017.  
  
K bodu 7: Schválenie služobných ciest na CV v Maďarsku a Česku. Prezídium schvaľuje za 
oficiálnych delegátov na CV v Budapešti p. Daniela Krajčíka s manželkou  a CV v Lysej nad Labem 
p. Dušana Kasana s manželkou. Zároveň im schvaľuje služobné cesty pre tieto reprezentačné 
podujatia. Poľská národná výstava bola zrušená v súvislosti s plošným výskytom vtáčej chrípky na 
území Poľska (list zo 4.1.2017 zaslaný sekretariátom Poľského zväzu). 
 
K bodu 8: Krúžky pre rok 2017. Napriek správnej objednávke, firma vyrábajúca krúžky v čísle 
označujúcom OZ a ZO nevytlačila pred týmito číslami nulu. Táto chyba je na krúžkoch od OZ 
CHPH 10.  Krúžky od „01“ OZ CHPH Bratislava po „09“ OZ CHPH Šurany sú v poriadku. 
Nesprávne vyrobené sú krúžky od OZ CHPH Nitra „010“ nahor vrátane krúžkov 0999. Tieto krúžky 
nemajú vytlačenú číslicu nula pred poradovým číslom OZ CHPH (napr.: 01001 majú vytlačené na 
krúžku pre označenie ZO CHPH – 1001 atď.). 
Po zistení tejto skutočnosti sa vstúpilo do jednania s firmou „SAVIC NV“ o výrobe nových krúžkov 
prípadne o zľave z ceny krúžkov. Firma nakoniec pristúpila na zľavu vo výške 9 200 €. Prezídium 
v tejto súvislosti rozhodlo: 



a/ Krúžky sa budú distribuovať OZ CHPH, aj napriek spomínanému nedostatku.   
b/ Zľava, ktorú firma po reklamácii dala Zväzu, sa podľa počtu krúžkov prerozdelí OZ CHPH. 
c/ Prezídium po prerokovaní so zástupcom firmy Benzing, správcom výpočtového programu stanoví 
v akej podobe sa budú písať (zadávať) čísla z krúžkov. 
d/ Od ZO CHPH sa stiahnu krúžky, pri ktorých by sa potenciálne mohli zamieňať čísla krúžkov 
(rodové) s číslami OZ a ZO. 
e/ Prípravou podkladu na stiahnutie krúžkov sa poveruje ekonomická komisia v súčinnosti so 
sekretariátom SZ CHPH. 
  
K bodu 9: Štatutári OZ CHPH Gemer požiadali o schválenie štartovacieho miesta Ladzany. 
Prezídium SZ CHPH ich žiadosti vyhovelo. 
 
K bodu10: Aktuálne úlohy a pošta 
Dovolanie p.  Brndiara – členstvo v ZO CHPH 
Na rokovanie boli pozvaní štatutárni zástupcovia OZ CHPH OZ CHPH Detva. Na zasadnutí ich na 
základe poverenia zastupoval p. Peter Rešutík.  
Závery rokovania sú zahrnuté v uznesení z rokovania.  
 
Prezident Zväzu informoval prítomných - listoch sťažnostiach, ktoré prišli na sekretariát SZ CHPH 
a jemu osobne: 
a/ list Františka Druga – sťažnosť na netransparentné ekonomické postupy výboru  OZ Kysucké 
Nové Mesto. 
- Prezídium podľa Stanov SZ CHPH § 28, odseky 7,8 do ekonomických záležitostí OZ CHPH 
nezasahuje, preto sa podnetom nezaoberať nebude. 
b/ Anonymná sťažnosť na nesprávne posúdenie pretekovej dokumentácie v OZ CHPH Bardejov pri 
preteku mladých holubov. 
- Prezídium sa podnetom z  dôvodu, že nebol podpísaný nezaoberalo.  
 
K bodu 11: Po prečítaní uznesení a ich schválení bolo rokovanie Prezídia SZ CHPH ukončené. 
 
 

UZNESENIA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 6. januára 2017 v Nitre 

  
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1.    Zapisovateľa Pavla Javorčeka a overovateľov zápisnice – Jaroslav Mojzeš a Ľubomír Valíček. 
2.    Účasť holuba SK- 2013-0104-499 chovateľa Ji Jie na 35. olympiáde v Bruseli v olympijskej  
       kategórii Šport C pokiaľ mu  bude vydané veterinárne povolenie príslušnou RVPS na účasť  
       holuba na olympiáde.. 
       V prípade, že tento holub nebude môcť byť vystavovaný, bude reprezentovať na olympiáde  
       holub umiestnený na CV 2017 na treťom mieste. 
3.    Finančne sa podieľať na doprave holubov na pretek Inter-Brusel čiastkou, ktorá prekročí jedno  
       euro za nahláseného holuba.   
4.    Delegátov na CV do Budapešti (Maďarsko) – p. Daniel Krajčík a CV v Lysej nad Labem  
       (Česko) – p. Dušan Kasan a zároveň im schvaľuje na tieto reprezentačné podujatia služobnú  
       cestu. 
5.    Majstrovstvo Slovenka pre rok 2017 platí v plnom rozsahu podľa podmienok, ktoré platili  
       v roku 2016 s možnou zmeny km na SDT v závislosti od rozhodnutia na kongrese FCI v Bruseli.  
6.    Oficiálne štartovacieho miesto v obci Ladzany. 



 
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 
 
1.    Správu ÚKK SZ CHPH z kontroly výsledkov a Elaborátov na CV 2017. 
 
III. Prezídium SZ CHPH autoremedurou ruší: 
 
1. Vlastné rozhodnutie - MS na rok 2017, schváleného v uznesení  z rokovania Prezídia SZ CHPH 
dňa 15. -16. októbra 2016 v bode I. schvaľuje, bod číslo 11. 
 
IV. Prezídium SZ CHPH dáva výklad: 
 
1.    Podľa § 22, odsek 8 po zániku ZO CHPH platí „O začlenení zostávajúcich členov ZO CHPH do 
iných ZO CHPH rozhodne na základe návrhu mimoriadnej členskej schôdze výbor OZ CHPH. 
Spravidla sa stanú členmi najbližších ZO CHPH. 
 
V. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 
1.  Po vrátení finančnej čiastky firmou SAVIC NV, prerozdeliť tieto prostriedky podľa počtu 

objednaných krúžkov OZ CHPH.  
Termín: v texte                                                   Zodpovedný: sekretár SZ CHPH a 

                                                                                               ekonomická komisia SZ CHPH 
 
2.  Stiahnuť z obehu rodové krúžky, u ktorých by sa potenciálne mohli mýliť čísla OZ a ZO CHPH  
     s rodovými číslami a nahradiť ich krúžkami zo série 999. 
     Termín: 15. 02. 2017                                         Zodpovední:  štatutári OZ CHPH a 
                                                                                                           ekonomická komisia SZ CHPH 
 
3.  Písomne nahlásiť záväzný počet holubov na pretek Inter-Brusel jednotlivými OZ CHPH. 
     Termín: 31. 03. 2017                                      Zodpovední: štatutári OZ CHPH 
 
4. Výboru OZ CHPH Detva: 

- zvolať bývalých členov ZO CHPH Kokava nad Rimavicou i potenciálne nových členov SZ 
CHPH (chovateľov poštových holubov, ktorí nie sú členmi SZ CHPH) na ustanovujúcu 
schôdzu ZO CHPH Kokava nad Rimavicou,  

- pripraviť založenie ZO CHPH po  organizačnej i personálnej stránke,  
- na ustanovujúcu schôdzu pozvať prezidenta a viceprezidenta SZ CHPH. 

      Termín: 5. alebo 6. 2. 2017                                   Zodpovedný:  výbor OZ CHPH Detva 
 
V Nitre, dňa 6. 1. 2017                                                         
                                                                                      Zapísal: Ing. Pavol Javorček 
 
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Mojzeš:          ............................................................... 
                                        

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

        ........................................ 
RNDr. Daniel Dudzik 

  prezident SZ CHPH 
             Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01  Nitra         



Tel.:  037/6537503,    Mobil: 0917/534964 (Ing. Javorček) e-mail: szchph@agroinstitut.sk,  
UNICredit Bank č. ú.: 6619561001/1111,  IBAN: SK6611110000006619561001 

 

OBEŽNÍK 1/2017 
 

Terminovník úloh pre rok 2017. 
 
 Vydáva sekretariát SZ CHPH na usmernenie organizačných zložiek - Oblastných združení a 
Základných organizácií CHPH.                                                                                                              
 

I.      Podávanie evidencie OZ a ZO CHPH                                                                                  
 
      a/ Evidencie musia byť na sekretariát Zväzu zaslané do 28. februára 2017.                        
      b/ Chovateľ môže byť evidovaný iba v jednej ZO CHPH a v jednom OZ CHPH. 
      c/ Aj keď v pretekovej sezóne dvaja chovatelia tvoria súťažné družstvo, v evidenčnom      
          liste sa uvedie každý samostatne.                                                                                             
      d/ V evidenčnom liste musia byť uvedené aj kolektívne členstvá. Napríklad: Krúžok  
          chovateľov poštových holubov pri ZŠ Spišské Podhradie.                                                                        
      e/ Tajomníci jednotlivých OZ CHPH odošlú v písomnej podobe úplne a presne 
         vyplnené Evidenčné listy chovateľov poštových holubov za jednotlivé ZO CHPH a  
         tiež Evidenčný list za OZ CHPH (sumár) na predpísaných tlačivách. 

Medzi požadované údaje patrí: priezvisko a meno, presný dátum narodenia, úplná poštová 
adresa člena, súradnice holubníka, číslo parcely na ktorej stojí holubník, telefónne číslo, e–
mailová adresa – pokiaľ ju chovateľ má, počet evidovaných holubov. Je potrebné, aby 
tajomníci ZO CHPH potrebné údaje zhromažďovali, presne a úplné vyplnené evidencie boli 
zaslané v požadovanom termíne.       
Nutné je zaslať tieto dokumenty aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:   
                                               szchph@postoveholuby.sk 

      f/ V evidencii je potrebné uviesť počet evidovaných holubov (nie priemer nasadzovaných 
         na preteky).                                                                                                                            
 

II. Členské príspevky                                                                                                        
 
      a/ Členské príspevky OZ CHPH poukáže na účet Zväzu najneskôr do 10. marca 2017 na    
          číslo účtu - IBAN: SK6611110000006619561001.                                          
      b/ Členský príspevok na rok 2017 je nezmenený  4,- €.                      
      c/ Členský príspevok za družstvo štartujúce pod hlavičkou je 35,- €.                                   
 

III. Pretekové plány                                                                                                          
 

a/ Tajomníci OZ CHPH zašlú pretekové plány na predpísaných tlačivách v dvoch  
    vyhotoveniach, ktoré budú podpísané štatutárom OZ CHPH (inak sú neplatné)  
    na sekretariát Zväzu do 31. marca 2017. Pretekové plány je nutné zaslať aj  
    v elektronickej podobe na adresy: szchph@postoveholuby.sk a seliga.jaro@centrum.sk.                              

      b/ Jedno vyhotovenie pretekového plánu sa po potvrdení  na sekretariáte SZ CHPH,   
           zašle spätne tajomníkovi OZ CHPH.    
                

IV. Objednávky Informačného spravodaja SZ CHPH - Poštový holub 
 



 a/ Prezídium SZ CHPH podľa § 3, odsek 15 stanov Zväzu zmluvne dohodlo vydávanie  
     informačného spravodaja Zväzu na najbližšie roky pod patronátom SZ CHPH.  

      b/ Žiadame OZ CHPH, aby získali minimálne 25 odberateľov Informačného spravodaja  
          Zväzu.           
          Tajomníkovi OZ CHPH pri splnení tejto požiadavky bude spravodaj zasielaný   
           bezplatne.                                                                                  
      c/  Zoznam odberateľov spravodaja na rok 2017 za OZ CHPH sa zasiela spolu  
           s evidenciou sa sekretariát SZ CHPH. 
      d/ Ročné predplatné za jedného odberateľa je 6 eur. OZ CHPH tento poplatok za   
          odberateľov uhrádzajú do 10. marca 2017 na osobitný účet Zväzu.  
          Číslo účtu - IBAN: SK4711110000006619561052.  
          Do správy pre prijímateľa uvádzajte OZ CHPH z ktorej je zaslaná platba  
          napr.: OZ CHPH Prešov 
                                                                                                                                                                                    

V. Objednávka materiálu 
 

a/ Úplnú objednávku materiálu na rok 2018 je potrebné zaslať na sekretariát SZ CHPH 
    do 28. februára 2017.       

      b/ Rodové krúžky sa objednávajú podľa požiadaviek ZO CHPH.                                                                       
          Objednávka rodových krúžkov sa akceptuje len na počet násobkov čísla 20  
          ( 20 kusové balenia ). Príklad: 520, 540, 560, 580, 600 ks balenia, pre jednotlivé  
          ZO CHPH. 
      c/ Objednávka pretekových gumičiek sa akceptuje len na celé 1000 kusové balenia.   
 

Orientačné ceny pre rok 2018:  
- rodový krúžok: 0,20 eur/ks,  
- pretekové gumičky: 60 eur/1000 ks (prípadne sa ešte spresní podľa nákupnej ceny) 
- kontrolné listy 4 eur/ks. 

 
VI. Konferencie OZ CHPH, korešpondencia.                                                            

                                                        
      a/ Konferencie OZ CHPH sa musia konať do 5.2.2017. Predtým však výbory OZ  
         CHPH po schválení termínu konferencie a vydaní pokynov na jej konanie, písomne  
         nahlásia na sekretariát Zväzu miesto, termín a začiatok konania konferencie. 
         OZ CHPH sú následne povinné najneskôr do 15.2.2017 zaslať na sekretariát Zväzu  
         zápisnice z konferencie  OZ CHPH, vrátane nahlásenia zvolených delegátov X. Zjazdu,  
         pripomienky a návrhy na zmenu Stanov SZ CHPH, návrhy kandidátov do orgánov    
         Zväzu s priloženým prehľadom o doteraz vykonávaných funkciách vo Zväze. 
           
      b/ OZ CHPH sú povinné v predpísanom termíne zasielať  na sekretariát Zväzu všetky  
          zápisnice z rokovaní výboru OZ CHPH, obežníky a iné podstané dokumenty OZ. 
       

VII. Reklamácia rodových krúžkov a preukazov. 
         

Prípadné reklamácie chýbajúcich rodových krúžkov a preukazov je potrebné zaslať písomne na 
sekretariát SZ CHPH do 15.04.2017. 

            
V Nitre, dňa 6. januára 2017                                                   RNDr. Daniel Dudzik 
                                                                                          prezident SZ CHPH                                                


