
��� Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4,  949 01 Nitra 
szchph@agroinstitut.sk - www.postoveholuby.sk - telefax 004210376537503 

 
 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 8. januára 2016 v Trenčíne 

 
 
Prítomní:  prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 
                   členovia prezídia SZ CHPH – Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík, PhD., 
                        MVDr. Tibor Gornaľ, Ing. Jaroslav Mojzeš, Dušan Kasan, Mgr. Milan  
                        Blahovský 
                        za ÚKK  – Sudor Vladimír, Mlátko Július 
                        sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania 
  Ospravedlnený: Ľubomír Valíček 
                        Neprítomný: Ľubomír Drgáň 

                         
Program rokovania: 
                             

1. Stav kontroly plnenia úloh z jesenného rokovania VZ SZ CHPH 
2. Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav   
3. Príprava na plnenie úloh pri CV 2016 
4. Príprava na Európsku výstavu v Bukurešti 
5. Schválenie podmienok pre MTC v roku 2016 
6. Plán hlavných úloh na rok 2016, plán zasadnutí prezídia na rok 2016 
7. Aktuálne úlohy 
8. Uznesenia a záver 

 
Priebeh rokovania 
 
Bod 1.:  Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH. Stanovili sa zapisovateľ 
a overovatelia zápisnice. Prebehla priebežná kontrola uznesení z jesenného rokovania VZ SZ CHPH, 
pričom sa konštatovalo, že niektoré úlohy sa už splnili alebo majú neskorší termín plnenia. Taktiež 
prezident odovzdal osobne viceprezidentovi PZHGP p. Krzystofovi Kawalerovi originál preukazu 
holuba a preskenovanú stranu s preukazmi na určenie pravosti duplikátu preukazu holuba PL-257-
11-1190 v zmysle uznesenia Prezídia zo dňa 10. decembra 2015. 
 
K bodu 2: V krátkosti sa zhodnotilo konanie oblastných a regionálnych výstav. 
 
K bodu 3: Dohodlo sa plnenie úloh pri CV. Dohodlo sa menovite kto odovzdá ocenenia na spoločenskom 
večeri a pri vyhodnotení CV 2016. Dohodol sa aj scenár  oficiálneho otvorenia výstavy v sobotu o 9,00 hod. 
Určili sa členovia, ktorí pôjdu na spoločný obed s členmi zahraničných delegácií. Vyhodnotilo sa 
posudzovanie štandardných holubov za použitia tabletov. 

 
K bodu 4: Príprava na Európsku výstavu v Bukurešti. Informáciu podal Dudzik a Krajčík. Do 
12.1.2016 zaslať výstavné karty a zoznamy holubov organizátorom SEV v Bukurešti. Karty fyzicky 
vyplní p. Seliga a p. Krajčík ich zašle organizátorom. Ing. Krajčík sa zriekol pre pracovné povinnosti 
zastupovať našu federáciu na tejto akcii a za delegáta sa schválil p. Seliga. Dohodlo sa vydanie 



pokynov k SEV a ich zaslanie poštou všetkým chovateľom reprezentujúcim poštou. Pokyny budú 
zverejnené aj na webovej stránke SZ CHPH. Prezident informoval, že na jeseň bude zasadnutie 
Stredoeurópskej federácie chovateľov poštových holubov na Slovensku na ktorom sa dohodnú ďalšie 
možnosti organizovania spoločných súťaží, pretekov a výstav. Predbežne by národné Zväzy mali 
zastupovať trojčlenné delegácie. 
  
K bodu 5: Schválenie podmienok pre MTC v roku 2016. Po rozprave sa schvaľovanie Propozície 
pre rok 2016 s viacerými úpravami a doplnením dohodlo vydať do 10 dní, pričom p. Krajčík preverí 
na FCI podmienky vyplývajúce zo štatútu Grand Prix vydanými FCI. Svoj názor prezentoval p. 
Blahovský na ďalšie pôsobenie TS v Nitre. Jeho názorom je, že TS by malo slúžiť hlavne pre 
stredoeurópske zoskupenie federácii (SR, CZ, PL, HUN) s možnosťou vzájomného vyhodnocovania 
súťaže federácii v TS podľa vopred dohodnutých kritérií. Ďalej pripomenul, že MTC Nitra bola 
vybudovaná s cieľom dať priestor chovateľskej verejnosti na Slovensku, testovať a porovnávať si 
svoje chovy a nie s komerčným cieľom. Bolo by teda vhodné pouvažovať nad vytvorením súťaže 
oblastných združení, ktoré zašlú do TS svoje tímy. Taktiež by sem mali mať možnosť zaslať svoje 
mláďatá školské holubníky, či mladí chovatelia pre súťaž v kategórii mladých chovateľov.  
K tomuto názoru sa priklonili viacerí členovia Prezídia. 
 
K bodu 6: Plán hlavných úloh na rok 2016, plán zasadnutí prezídia na rok 2016. Predložený plán 
zasadnutí Prezídia pre rok 2016 bol schválený. 
Plán hlavných úloh na rok 2016 vydá Kasan Dušan v stanovenom termíne. Sekretariát vydáva 
termínovník úloh na najbližšie obdobie vo forme obežníku č.1./2016 a tiež boli prerokované 
informácie o Majstrovstvách sveta mladých holubov v Belgicku, ktoré budú vydané v obežníku 
č.2/2016. Obežníky číslo 1. a 2. budú prílohou zápisnice.  
 
K bodu 7: Aktuálne úlohy.  
Informácie o doručenej pošte podal sekretár SZ CHPH: 
 
- Sieň tradícii SZ CHPH – podklady pre projekt. 
- zápisnice z VČS zo štyroch ZO CHPH z OZ CHPH Komárno. 
 
- Informáciu o kontrole elaborátov pretekových výsledkov holubov, ktoré budú SZ CHPH 
reprezentovať v športových kategóriách na SEV v Bukurešti podal člen ÚKK p. Július Mlátko. 
Skonštatoval, že pripravené výsledkové elaboráty boli podstatne lepšie pripravené ako 
v predchádzajúcom roku. Chyby, ktoré sa našli u troch holubov, členovia ÚKK na to chovateľov 
upozornili. Nepresne spracované elaboráty budú do dvoch dní opravené a zo všetkými náležitosťami 
doručené na sekretariát SZ. 
 
- Bola od prezentovaná príprava NP v roku 2016.  Preteková komisia vyzýva, aby všetky OZ CHPH 
podporili národné preteky svojou účasťou na nich. VCS Gotha by zostala ako doposiaľ. Pri NP - 
SDT preteková komisia navrhuje rozdeliť Slovensko na východ a západ (prípadne stred). Navrhuje 
v každom termíne NP nájsť dve rovnocenné vypúšťacie miesta pre východ a západ, z ktorých bude 
mať každý chovateľ pri pretekoch SDT minimálne 700 km a ktoré by sa konali v jednom dátume pre 
celé SR a približne z rovnakého smeru a za rovnakých podmienok by holuby leteli.  
 
- člen ÚKK p. Július Mlátko predniesol požiadavku naším delegátom, informovať a vydať do dvoch 
týždňov po konaní zasadnutí FCI skrátenú správu z priebehu rokovania. Informáciu zverejniť na 
webovej stránke SZ CHPH a v Informačnom spravodaji SZ CHPH. 
 
K bodu 8: Uznesenia z rokovania boli jednomyseľne prijaté. 



UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 8. januára 2016 v Trenčíne 

  
 
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1.   Overovateľov zápisnice – Ing. Mojzeš Jaroslav, Kasan Dušan. 
2.   Doplnenie delegácie na EV v Bukurešti – Jaroslav Seliga. 
3.   Plán zasadnutí Prezídia pre rok 2016 
4.   Obežník č.1./2016 – Termínovník úloh pre najbližšie obdobie. 
5.   Obežník č.2/2016 – k Majstrovstvám sveta 2016 mladých holubov. 

 
 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 
 
1.   List zaslaný štatutármi OZ CHPH Komárno zo dňa 15.12.2015. 
2.   Správu ÚKK o kontrole elaborátov pretekových výsledkov holubov športových kategórii  
      na CV 2016. 
      
  
III. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 
1.   Vyplniť výstavné karty pre SEV v Bukurešti a ich zaslanie organizátorom. 

Termín: 12.01.2016     Zodpovední: Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík 
 

2.   Vydať pokyny k SEV v Bukurešti a zaslať ich všetkým reprezentujúcim chovateľom  
      poštou. Pokyny zverejniť aj na webovej stránke SZ CHPH. 

Termín: 13.01.2016     Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 
 

3.   Preveriť na FCI podmienky vyplývajúce zo štatútu Grand Prix, ktoré boli vydané FCI  
      a zakomponovať ich do Propozícii MTC pre rok 2016. 

Termín: 15.01.2016     Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík 
 
4.  Zvolať zasadnutie pretekovej komisie SZ CHPH, prizvať predsedov regiónov a na  
     zasadnutí pripraviť plán NP na rok 2016. 

Termín: 6. 02.2016       Zodpovedný: Ing. Jaroslav Seliga, predseda pretekovej  
                                                                      komisie SZ CHPH 
 

5.  Na zasadnutí Pretekovej komisie SZ CHPH za účasti predsedov regiónov pripraviť  
     definitívny plán konania NP – superdlhé trate za celé Slovensko, na ktorom by sa za  
     takmer rovnakých podmienok mohli zúčastniť členovia všetkých oblastných združení.  
     Záverečnú definitívnu verziu plánu NP zverejniť na webovej stránke SZ CHPH, aby si  
     organizátori pretekov mohli NP zakomponovať do pretekových plánov na rok 2016.  

Termín: 13.02.2016     Zodpovedný: Ing. Jaroslav Seliga a členovia pretekovej  
                                                                      komisie SZ CHPH 
 

6.   Do dvoch týždňov od konania zasadnutí FCI pripraviť skrátené správy z priebehu  
      rokovaní, zverejňovať ich na webovej stránke SZ CHPH a v informačnom spravodaji. 

Termín: stály       Zodpovední: delegáti SZ CHPH pri FCI 
 



7.   Zorganizovať jesenné zasadnutie členov Stredoeurópskej federácie chovateľov poštových  
      holubov na Slovensku. 

Termín: október 2016            Zodpovední: prezídium SZ CHPH 
 
 
V Trenčíne, dňa 8. 1. 2016                                                      
       
                                                                                             Zapísal: Ing. Pavol Javorček 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Mojzeš: ................................................................ 
 
                                       Dušan  Kasan:            ................................................................  
 
 

........................................ 
RNDr. Daniel Dudzik 
Prezident SZ CHPH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

e-mail: szchph@agroinstitut.sk - www.postoveholuby.sk – tel. a fax: 037 6537503 
           __________________________________________________________________________ 
 

Plán zasadnutí Prezídia SZ CHPH v roku 2016 
 

Január                                                8. január 2016 – po posúdení holubov  Trenčín 
1.  Stav kontroly plnenia úloh z jesenného rokovania VZ SZ CHPH 
2. Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav   
3. Príprava na plnenie úloh na CV 2016 
4. Príprava na Európsku výstavu v Bukurešti 
5. Schválenie podmienok pre MTC v roku 2016 
6. Plán hl. úloh na rok 2016, plán zasadnutí prezídia na rok 2016 
7. Aktuálne úlohy  
Účasť bez pozvánky, je úplnou samozrejmosťou ak nie povinnosťou člena prezídia SZ CHPH 
zúčastniť sa CV poštových holubov.  
Február                                            13. február 2016 o 10.00 hod   
 Nitra 
1.  Vyhodnotenie CV 2016 a účasti na Európskej výstave v Bukurešti 
2. Príprava rokovania VZ SZ CHPH 
    Príprava návrhu volebného poriadku – legislatívna rada 14 dní pred zasadnutím   
3. Ročná účtovná uzávierka 
4. Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2016 
5. Pokyny , usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2016 
6. Antidopingové kontroly  v roku 2016 
7. Plán práce s mládežou na rok 2016 
8. Zabezpečenie účasti holubov na MS 2016 
8. Aktuálne úlohy  
 
Máj                                                16. máj 2016 o 16.30 hod   Veľká Lomnica 
1.  Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ CHPH a športových klubov 
2. Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2016   
3. Zameranie kontrolnej činnosti 
4. Stav prípravy Veľkej ceny Slovenska a NP 
5. Stav príprav na antidopingové kontroly 
6. Naplnenosť a stav MTC 
7. Aktuálne úlohy  
 
 
  September                                          5. september 2016 o 16.30 hod  Veľká Lomnica 
1.  Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov 
2. Príprava na vyhodnotenie MS a IM 2016 
3. Príprava na zasadnutie komisie Intermajstrovstva   
4. Prerokovanie činnosti odborných komisií 
4. Príprava seminára a skúšok nových adeptov na posudzovateľov 
5. Príprava finálového preteku MTC 
6. Aktuálne úlohy  



 
  Október                                        15. – 16. október 2016 o 16.30 hod   Nitra 
1.  Kontrola predpretekovej, pretekovej dokumentácie a zápisníc  vybraných OZ CHPH 
2. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH  
    - Príprava podkladov na zvolanie X. zjazdu SZ CHPH 
    - Príprava návrhu podmienok  MS na štvorročné obdobie  
3. Príprava výstavníckej činnosti 
4. Vyhodnotenie činnosti MTC 
5. Príprava na Olympiádu v Bruseli 
6. Aktuálne úlohy  
 
Šieste zasadnutie prezídia – mimoriadne: 
Podľa aktuálnosti úloh a potrieb. 
 
                                                                                                      Spracoval: Dudzik 
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OBEŽNÍK 1/2016 
 
 

Terminovník úloh pre rok 2016. 
 
 
 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 29. februára 2016.                        
      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@agroinstitut.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 2016 na    
          číslo účtu.: 6619561001/1111 alebo IBAN: SK6611110000006619561001.                                          
      b/ Členský príspevok na rok 2016 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 2016. Pretekové plány je nutné zaslať aj  
    v elektronickej podobe na adresy: szchph@agroinstitut.sk a seliga.jaro@centrum.sk.                                                          

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



IV. Objednávky Informa čného 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 2016 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 2015 na osobitný účet Zväzu.  
          Číslo účtu: 6619561052/1111 alebo 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 2017 je potrebné zaslať na sekretariát SZ CHPH 
    do 29. februára 2016.       

      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 2017:  
- 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/ OZ CHPH sú povinné do 14 dní od konania konferencie zaslať na sekretariát Zväzu 
          zápisnice z konferencie OZ CHPH, zloženie výboru a dozornej rady. 
      b/ OZ CHCHPH 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 31.03.2016. 

            
 
 
V Nitre, dňa 7. januára 2016                                                    RNDr. Daniel Dudzik 

                prezident SZ CHPH   
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OBEŽNÍK 2/2016 – Majstrovstvá sveta 2016 
 
 
 
 

Na základe písomnej informácie zaslanej z F.C.I. a Belgického zväzu – organizátora 
Majstrovstiev sveta poštových holubov WCH 2016 a organizátora Majstrovstiev sveta poštových 
holubov mladých chovateľov WYCH  2016 (do 25 rokov) sa môže tohto podujatia zúčastniť každá 
členská krajina FCI. Jednotlivé federácie sa môžu zúčastniť v kategórii WCH s 25 ks a WYCH s 15 
ks mladých holubov. 

 
 
Miesto konania: NEVELE – BELGICKO  
 
 
1/ Členovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov sa môžu o účasť svojich 
mladých holubov v reprezentačnej kolekcii uchádzať do 10. februára 2016. 
2/ Písomné prihlášky (vrátane elektronickej pošty) je potrebné zasielať na sekretariát SZ 
CHPH, Akademická č. 4, 949 01 Nitra alebo e-mail: szchph@agroinstitut.sk 
3/ Prihlášky došlé po termíne sa nebudú brať do úvahy. 
4/ Výber holubov do reprezentačnej kolekcie pre MS 2016 v Nevele, vykoná Prezídium SZ CHPH 
na zasadnutí dňa 13. februára 2016. 
5/ Výber holubov pre WCH a WYCH 2016 bude zverejnený na webovej stránke. 
6/ Sústredenie vybratých holubov pre WCH a WYCH 2016 sa uskutoční orientačne okolo dátumu 
29. marca 2016, presný dátum oznámime neskôr vybratým účastníkom.  
Termín sústredenia holubov, bude včas zverejnený aj na webovej stránke SZ CHPH. 
Zber holubov prebehne na sekretariáte SZ CHPH, Akademická 4, 949 01 Nitra, a v čase od 14.00 do 
18.00 hod. Tel. kontakt: 0917/534 964 - Ing. Javorček.  
8/ Spolu s holubmi je chovateľ povinný odovzdať : 
- riadne vypísaný rodokmeň s minimálne dvoma generáciami predkov a preukaz o vlastníctve 
- platné veterinárne potvrdenie z Regionálnej veterinárnej správy (okrúhla pečiatka)  
s vyznačením termínu vakcinácie a druhu vakcíny proti Paramyxovírusu. 
9/ Vek preberaných holubov: 30 - 45 dní, pričom musia byť zaočkované proti Paramyxovírusu. 
10/ Všetky odovzdané holúbätá sa stávajú majetkom organizátora, t. j. Belgického zväzu.  
11/ Termín finálového závodu v rozpätí 400 – 450 km, je stanovený na 15. augusta 2016.  
                                 
 
 
 
V Nitre 7. januára 2016                                                         RNDr. Daniel Dudzik 
                                                                                        prezident SZ CHPH                          
 


