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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA a ÚKK SZ CHPH 

konaného dňa 15. až 16. októbra 2016 vo Vrbove pri Kežmarku 
 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 
                   členovia prezídia SZ CHPH – Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík, PhD., 
                        Ing. Jaroslav Mojzeš, Dušan Kasan, Ľubomír Valíček 
  Za ÚKK SZ CHPH –  Jacenko František, Július Mlátko 
                        sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania VZ 
  Neprítomní: Ľubomír Drgáň, Mgr. Milan Blahovský, MVDr. Tibor Gornaľ, Vladimír 
                        Sudor, Ing. Jozef Fekiač, Stanislav Zelenský 

                         
Program rokovania: 
                             
1/ Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní  
3/ Príprava dokumentov k X. Zjazdu SZ CHPH 
4/ Príprava výstavníckej činnosti – CV 2017  
5/ Vyhodnotenie činnosti MTC v roku 2016 
6/ Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov Prezídia a ÚKK 
7/ Vyhodnotenie kontroly dokumentácie chovateľov, ktorí sa umiestnili na 1. – 5. mieste v MS 2016 
starých holubov - Seliga 
8/ Prerokovanie a schválenie MS na rok 2017   
9/ Prerokovanie  a schválenie NP  na rok 2017 
10/ Príprava na vyhodnotenie Intermajstrovstva 2016 - medzinárodne  
11/ Aktuálne úlohy a pošta 
12/ Uznesenia a záver 
 
 
Priebeh rokovania 
 
Bod 1.:  Riadne zasadnutie Prezídia otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH p. Dudzik. 
Stanovil sa zapisovatelia a overovatelia zápisnice.   
 
K bodu 2: Prebehla priebežná kontrola uznesení zo zasadnutia prezídia 5. 9. 2016, pričom sa 
konštatovalo, že úlohy sú splnené, alebo sú s neskorším termínom plnenia. 
 
K bodu 3: Príprava dokumentov k X. Zjazdu SZ CHPH 
- Prerokoval a dopracoval sa komisiou pripravený návrh programu zjazdu.  
- Ustanovená komisia dopracuje návrh hlavných úloh pre roky 2017 – 2020.  
- Stanovil sa harmonogram prípravy zjazdu v organizačných zložkách SZ CHPH. 
 Prijalo sa rozhodnutie, že VČS (Výročné členské schôdze) ZO CHPH sa majú konať do konca 
decembra 2016 a  konferencie OZ CHPH do 5. 2. 2017. OZ CHPH zašlú zápisnice na sekretariát SZ 
CHPH najneskôr tak, aby boli doručené na sekretariát SZ CHPH do 15.2.2017. V zápisnici budú 



okrem iného uvedené mená delegátov OZ CHPH na X. zjazd SZ CHPH. Kľúč na počet delegátov 
pre OZ CHPH je: do 100 aktívnych členov v roku 2015 – jeden delegát a nad 100 aktívnych členov 
v roku 2015 dvaja delegáti s hlasom rozhodujúcim.  
Na konferenciách sa zvolia aj delegáti OZ CHPH do VZ SZ CHPH. Jeden delegát – do 150 členov 
OZ CHPH(vrátane), dvaja delegáti nad 150 členov OZ CHPH. Podľa stavu v roku 2016. 
V samostatnej prílohe zápisnice (z konferencie OZ CHPH) uvedú OZ CHPH mená zvolených 
delegátov na X. zjazd a zároveň uvedú či ich konferencia OZ CHPH navrhuje za kandidátov na 
voľbu do vrcholných orgánov SZ CHPH. Konferencia OZ CHPH môže navrhnúť jedného svojho 
delegáta do Prezídia SZ CHPH a jedného do ÚKK SZ CHPH, v prípade, že má dvoch delegátov. Ak 
má jedného tak ho môže rozhodnúť do ktorého orgánu ho navrhne. Zvolený delegát za OZ CHPH na 
rokovanie X. zjazdu SZ CHPH môže, alebo  nemusí byť navrhnutý do funkcie. U delegátov ktorí 
budú navrhovaní do vrcholných funkcií Zväzu, bude v prílohe rozpísaná podrobná chronológia 
doteraz vykonávaných funkcií a vyhodnotenie práce v prospech OZ CHPH, ktoré ich do funkcie 
navrhuje. Každý delegát navrhovaný do týchto funkcii napíše vyhlásenie, že v prípade zvolenia sa 
bude aktívne podieľať na práci orgánov Zväzu a toto vyhlásenie bude taktiež neoddeliteľnou 
prílohou zápisnice z konferencie OZ CHPH. 
OZ CHPH, ktoré nedodržia termín zaslania zápisnice na adresu sekretariátu SZCHPH, musia počítať 
stým, že nimi zvolení delegáti nedostanú pozvánku na rokovanie X. zjazdu SZ CHPH. 
Navrhlo a odsúhlasilo sa zvolať na 18. 2. 2017 spoločné zasadnutie Prezídia a ÚKK SZ CHPH. Na 
zasadnutí sa dokončia materiály potrebné na rokovanie X. zjazdu SZ CHPH. Prekontrolujú sa 
zápisnice z rokovania konferencií OZ CHPH, zosumarizujú sa návrhy a podnety z konferencií na 
rokovanie X.  zjazdu. Taktiež zosumarizujú sa zvolení delegáti zjazdu a kandidáti do vrcholných 
orgánov Zväzu za účelom rozoslania pozvánok a pripravených materiálov pre delegátov na zjazdové 
rokovanie. 
Dohodlo sa pripraviť materiálne a technické zabezpečenie rokovania X. zjazdu. Tlač pozvánok 
a ďalších materiálnych potrieb pre cca 65 osôb. 
 
K bodu 4: Príprava výstavníckej činnosti – CV 2017. Prebrali sa niektoré body CV 2017. Schválili 
sa posudzovatelia CV 2017 – Daniel Dudzik, Peter Grék, Peter Jakubčák, Ľubomír Valíček, Alojz 
Šimurka, Ján Skaličan, Milan Druska, Jozef Cingel, Peter Chytil, Jozef Kasan a náhradníci Ján 
Juházy, Géza Vincze, Dušan Kasan. Plášte s logom pre posudzovateľov štandardných holubov 
zabezpečí sekretariát SZ CHPH. 
Sekretár ďalej informoval, že materiál k CV, ktorí máme uložený v sklade Agrokomplex-
Výstavníctvo Nitra, musíme pre kompletnú plánovanú rekonštrukciu skladiska vypratať. Preto je 
potrebné urýchlene hľadať nové miesto pre uskladnenie tohto materiálu. 
  
K bodu 5: Vyhodnotenie činnosti MTC v roku 2016. Krátku informáciu predniesol Javorček. 
Hovorilo sa uskutočnenom finálovom preteku ako aj počte doposiaľ priletených holubov (145 ks). 
Informáciu o stave prípravy dražby, ako aj časovom horizonte draženia holubov predniesol Krajčík. 
Dražba bude ukončená v prvých novembrových dňoch.. 
FCI nás vyzvalo k potvrdeniu účasti na FCI Grand-Prix pre rok 2017. 
Po odrieknutí ďalšieho ošetrovania holubov MTC p. Javorčekom vystáva otázka nájsť pod hlavičkou 
SZ CHPH nového prevádzkovateľa TS so samostatnou ekonomickou zodpovednosťou za chod 
testovacieho zariadenia Zväzu.  
Odvoz odvozu vydražených holubov na východné Slovensko zabezpečia p. Dudzik a Seliga, 
predbežne 5. 11. 2016. 
 
K bodu 6: Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov Prezídia a ÚKK. Činnosť bola vyhodnotená na 
základe zaslaných zápisov z kontrol.  



Sekretár podal informáciu o výsledku antidopingových kontrol vykonaných v chovoch troch  členov 
Zväzu - Miroslav Luhový, Jozef Titko  a Pigeons Team Duľa. Všetky vzorky boli negatívne. 
Dotyčným chovateľom výsledok testov zašle v písomnej podobe Predseda veterinárnej komisie p. 
Gornaľ. 
  
K bodu 7: Vyhodnotenie kontroly dokumentácie chovateľov, ktorí sa umiestnili na 1. – 5. mieste 
v MS 2016 starých holubov predniesol Seliga. Uviedol nedostatky, za ktoré boli p. Jozef Juhás 
a Peter Kurek st. + ml. vyradení z poradia MS 2016. Skonštatoval, že sa postupovalo rovnako ako 
v predchádzajúcich rokoch. Chovateľom nie je možné uznať preteky, ak tlačili priraďovacie 
protokoly až po dolete holubov, resp. na priraďovacom protokole nie je vytlačený dátum a čas 
tlačenia protokolu. Zaoberalo sa žiadosťou Petra Kureka  o zaradenie do MS s novou 
vyhodnocovacou tabuľkou. Prezídium rozhodlo, že sa musí postupovať tak, ako sa postupovalo 
v predchádzajúcich rokoch. V minulosti sa nikomu oprava tabuliek po termíne nepovolila a preto 
žiadosti Petra Kureka vyhovené nebolo. 
 
K bodu 8: Prerokovali a schváli sa mierne upravené podmienky MS 2017. Upravené podmienky MS 
2017 by mali uľahčiť prácu organizátorom pretekov, účastníkom pretekov, pričom odpadne 
zasielanie tabuliek a v neposlednom rade štandardizujú sa podmienky súťaže obmedzeným počtom 
pretekov v jednotlivých kategóriách. Podmienky MS  na rok 2017 tvoria prílohu zápisnice. 
  
K bodu 9: Prerokovanie  a schválenie NP  a VCS na rok 2017. Keďže komisia stanovená VZ 
SZCHPH na vypracovanie návrhu na NP pre rok 2017 nezasadla a žiadny návrh prezídiu 
nepredložila, Prezídium SZ CHPH na rok 2017 schválilo nasledovné NP a ich ocenenie: 
- 2. 7. 2017 - NP Nienburg – Drakenburg 
Ocenenie preteku 1. cena 250 eur, 2. cena 200 eur, 3.cena 150 eur a 4. až 10. cena po 50 eur. 
V prípade, že na kongrese FCI (január 2017) dôjde k úprave podmienok v kategórii ŠPORT E, 
prezídium na zasadnutí 18. 02. 2017 na základe návrhov môže vybrať vzdialenejšie miesto štartu NP 
v tomto termíne. 
- 9.7.2017 - VCS Gotha 
Ocenenie preteku v pásme do 700 km: 1. cena 250 eur, 2. cena 150 eur, 3.cena 100 eur 
Ocenenie preteku v pásme nad 700 km: 1. cena 250 eur, 2. cena 150 eur, 3.cena 100 eur.  
Výpočet výsledkov okrem celoslovenských bude na tri pásma a to do 600 km, od 600 do 700 km 
a nad 700 km. 
- 29.7.2017 – NP Marburg 
Ocenenie preteku 1. cena 250 eur, 2. cena 200 eur, 3.cena 150 eur a 4. až 10. cena po 50 eur. 
V prípade, že na kongrese FCI (január 2017) dôjde k úprave podmienok v kategórii ŠPORT E, NP 
bude z Hamburgu. 
 
K bodu10: Príprava na vyhodnotenie Intermajstrovstva 2016 – medzinárodne.  
Za náš Zväz sa vyhodnotenia pretekovej dokumentácie a zostavenia konečného poradia IM 2016 
zúčastnia: Dudzik, Kasan, Seliga a sekretár SZ.  
Predseda propagačnej komisie navrhol, aby diplom na ocenenie preteku pripravil grafik z tlačiarne 
kde sa budú diplomy tlačiť. Na základe toho návrhu sa rozhodlo, že diplomy sa dajú vytlačiť 
v Kežmarskej tlačiarni na základe objednávky. 
Rozhodlo sa, že podľa pravidiel súťaže budú ocenení 13 najúspešnejší chovatelia v medzinárodnom 
poradí. Víťazí si ocenenia prevezmú v čase konania  CV v Nitre. Slávnostný akt ocenenia IM 2016 
bude pred ocenením CV – sobota 7. 01. 2017. Ocenení chovatelia budú pozvaní osobitným listom 
v spolupráci so  sekretariátmi národných zväzov. S pozvánkou sa im zašlú aj čestné vstupenky 
a pozvánka na spoločný obed pre ocenených a pozvaných hostí.  
 



 K bodu11: Aktuálne úlohy a pošta 
Bola podaná informácia o súdnom pojednávaní medzi žalobcom MVDr.  Tiborom Gornaľom 
a žalovaným SZ CHPH, zo dňa 6.10.2016 a jeho odročení na 7.3.2017. Spor sa vedie ohľadom 
mimoriadneho zasadnutia SZ CHPH – 2. január 2013. Na zasadnutí Prezídium SZ CHPH na základe 
vlastného zistenia a za rovnakého stanoviska pretekovej komisie menovanej Prezídiom SZ CHPH, 
pretekovej komisie menovanej VZ SZ CHPH a ÚKK SZ CHPH rozhodlo o neuznaní dvoch pretekov 
časti chovateľov OZ CHPH Bardejov, nakoľko došlo k porušeniu Pretekového poriadku SZ CHP 
chovateľmi pri nasadzovaní holubov.  
Prerokovalo sa zabezpečenie rokovania s firmou Benzing, ktoré bude 28.11.2016 - ohľadom 
používania výpočtového programu Mypigeons v ďalšom období, ktorého sa pracovne zúčastnia 
Kasan, Dudzik, Krajčík, Mojzeš. 
Prerokované a schválené boli aj náhrady za pracovnú činnosť a stratu času členom Prezídia, ÚKK. 
Zároveň bolo rozhodnuté o odmene Ing.  Jurajovi Kurekovi za vedenie ekonomickej agendy, 
spracovávanie výplat a podávanie ekonomických hlásení. Prezídium schválilo aj odmenu sekretárovi 
za nadčasy v čase víkendov a vzorné vedenie spracovávanie účtovnej agendy. 
Rozhodlo sa o pozvaní (aj so vstupenkou na spoločenský večierok) pre chovateľov umiestnených na 
1. – 3. mieste vo všetkých seniorských kategóriách MS, Národného IM, VCS a vo všetkých šiestich 
NP. Pozvánky rozpošle sekretariát Zväzu. 
Prerokovaný bol list p. Brndiara z Klenovca, ktorý už dva roky nie je členom Zväzu. Pre pokles 
členov v ZO CHPH sa rozpadla ZO CHPH Kokava nad Rimavicou, ktorej bol členom a ktorá patrila 
do OZ CHPH Detva. Pán Brndiar požiadal výbor OZ CHPH Detva o súhlas na prestup do ZO CHP 
Klenovec (ZO CHPH v mieste jeho bydliska, ktorá patrí do OZ CHPH Brezno). Výbor OZ CHPH 
Detva mu súhlas na prestup nedal a poukázal na to, že sa môže stať členom niektorej organizácie 
v OZ CHPH Detva. Pán Brndiar sa sťažoval, že nemôže prestúpiť do inej organizácie OZ CHPH 
Detva, nakoľko sú veľmi vzdialené od jeho bydliska. Na základe vyjadrenia OZ CHPH Detva, ktoré 
sa vyjadrilo v tom zmysle, že v Kokave nad Rimavicou OZ CHPH Detva ustanoví funkčné 
nasadzovacie stredisko a preto p. Brndiar nebude musieť na nasadzovanie holubov ďaleko 
dochádzať. Prezídium SZ CHPH vyjadrenie OZ CHPH Detva rešpektuje a ak OZ CHPH Detva 
v Kokave nad Rimavicou vytvorí pre uspokojenie športových a chovateľských potrieb p. Brdiara 
vhodné podmienky nie potrebné sťažnosť riešiť.  
 
K bodu 12: Po prečítaní uznesení a ich schválení bolo rokovanie Prezídia SZ CHPH ukončené, 
nastáva záver rokovania. 
 
 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 15. až 16. októbra 2016 vo Vrbove pri Kežmorku 

  
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1.    Zapisovateľa Pavla Javorčeka a overovateľov zápisnice - Dušana Kasana a Ľubomíra Valíčka. 
2.    Termíny konania sa zasadnutí Prezídia – 6.1.2017 (počas CV 2017) a 18.2.2017, ktoré bude  
       spoločné zasadnutie Prezídia a ÚKK za účelom prípravy materiálov k X. Zjazdu. 
3.    Návrh programu X. zjazdu SZ CHPH, harmonogram organizačného zabezpečenia zjazdu, návrh  
       volebného poriadku, návrh rokovacieho poriadku. 
4.    Dodatočne sa schvaľuje pracovná cesta pre komisiu, ktorá vykonala kontrolu dokumentácie  
       chovateľov umiestnených na 1. – 5. mieste v každej kategórii MS 2016. 
5.    Dodatočne sa schvaľuje pracovná cesta pre komisiu na kontrolu dokumentácie chovateľov  
       zaradených do poradia Intermajstrovstva 2016. 
6.    Pracovné cesty p. Dudzikovi na prípravu zmluvy o prenájme priestorov v budove Múzea Janka.  



       Kráľa v Liptovskom Mikuláši, v ktorom má SZ CHPH záujem zriadiť pamätnú sieň  
       holubárskeho športu. 
7.    Komisiu pre rokovanie s firmou Benzing v zložení Kasan, Dudzik, Krajčík, Mojzeš a zároveň  
       schvaľuje pracovnú cestu na toto rokovanie. 
8.    Pracovnú skupinu v zložení  Dudzik, Kasan, Seliga a sekterár SZ pre vyhodnotenie  
       medzinárodného Intermajstrovstva v Nitre a zároveň im schvaľuje pracovnú cestu na toto  
       stretnutie.  
9.    Posudzovateľov štandardných holubov pre CV 2017: Daniel Dudzik, Peter Grék, Peter  
       Jakubčák, Ľubomír Valíček, Alojz Šimurka, Ján Skaličan, Milan Druska, Jozef Cingel, Peter  
       Chytil, Jozef Kasan a náhradníci Ján Juházy, Géza Vincze, Dušan Kasan. 
10.    NP 02. 07. 2017 – Nienburg – Drakenburg (s možnosťou predlženia preteku po zasadnutí FCI)) 
       Ocenenie preteku 1. cena 250 eur, 2. cena 200 eur, 3.cena 150 eur a 4. až 10. cena po 50 eur. 
       VCS  09. 07. 2017 - VCS Gotha 
       Ocenenie preteku v pásme do 700 km: 1. cena 250 eur, 2. cena 150 eur, 3.cena 100 eur 
       Ocenenie preteku v pásme nad 700 km: 1. cena 250 eur, 2. cena 150 eur, 3.cena 100 eur.  
       Výpočet výsledkov okrem celoslovenských bude na tri pásma a to do 600 km, od 600 do 700 km     
       a nad 700 km. 
       NP  29. 07. 2017 – NP Marburg (Hamburg, ak sa zmenia podmienky v kategórii Šport E) 
       Ocenenie preteku 1. cena 250 eur, 2. cena 200 eur, 3.cena 150 eur a 4. až 10. cena po 50 eur. 
11.  Propozície Majstrovstva Slovenska pre rok 2017. (Viď. príloha) 
12.  Náhrady za pracovnú činnosť členom Prezídia, ÚKK, p. Kurekovi Jurajovi za vedenie  
       ekonomickej agendy a sekretárovi SZ. 
     

 
II. Prezídium SZ CHPH neschvaľuje: 
 
1.    Dodatočné zaradenie chovateľa Petra Kureka st+ml do poradia MS – Krátke trate 2016. 
 
 
III. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 
1.  Termín konania  Výročných členských schôdzí v ZO CHPH do konca decembra 2016. 
            Termín: v texte                                   Zodpovedný: Predsedovia ZO CHPH 
 
2.   Termín konania Konferencií OZ CHPH do konca 5. februára 2017. Zaslanie zápisníc 
      z konferencií aj s prílohami na sekretariát SZ CHPH najneskôr do 15.2.2017. 
            Termíny: v texte                                  Zodpovedný: Štatutári OZ CHPH 
 
3.   Pripraviť materiálno-technické zabezpečenie X. Zjazdu. 
            Termín: 18. 02. 2017                                      Zodpovedný:  sekretár SZ CHPH  
 
4.   Nájsť vhodné miesto na uskladnenie materiálu používaného k organizovaniu CV. 
            Termín: 7.1. 2017                                  Zodpovední:  Dušan Kasan a sekretár SZ CHPH 
 
5.   Písomne informovať chovateľov o výsledku antidopingových kontrol, u ktorých  boli kontroly   
      vykonané. 
            Termín: 31.10. 2016                                   Zodpovedný:  Tibor Gornaľ 
 
6.   Objednanie tlače diplomov na vyhodnotenie medzinárodného Intermajstrovstva 2016. 
            Termín: 4.11 2016                                      Zodpovedný:  Daniel Dudzik 



 
7.   Zaslať finančné úhrady oceňovaným víťazom NP a VCS v zmysle propozícií týchto pretekov. 
            Termín: 30.11 2016                                      Zodpovedný:  sekretár SZ CHPH. 
 
8.   Pripraviť 15 ks plášťov pre posudzovateľov CV 2017 s logom SZ CHPH. 
            Termín: 6.1 2017                                      Zodpovedný:  sekretár SZ CHPH 
 
9.  Štatutárom OZ CHPH a  regiónov nahlásiť písomne na sekretariát a zverejniť na webovej  stránke 
     SZ CHPH termín výstavy, miesto konania výstavy a  posudzovateľov štandardných holubov, ktorí 
     budú na výstave posudzovať štandardné holuby. 
            Termín: 15. november 2016                                 Zodpovední: štatutári OZ CHPH  
 
10. Pozvať na spoločenský večer pri CV 2017 oceňovaných chovateľov v MS 2016, národného 
      Intermajstrovstva 2016 a víťazov NP a VCS. 
            Termín: 15. december 2016                           Zodpovedný: Prezident a sekretár SZ CHPH  
 
11. Pozvanie oceňovaných v medzinárodnom IM 2016 na CV 2017 do Nitry pre prevzatie ocenenia.    
      Spolu s pozvánkou sa zašlú čestné vstupenky na CV aj s pozvaním na spoločný slávnostný obed. 
            Termín: 15. december 2016                           Zodpovední: Prezident a sekretár SZ CHPH  
 
12. Pozvať na CV 2017 po dvoch zástupcov Poľského, Českého a Maďarského zväzu. 
            Termín: 30. 11. 2016                                      Zodpovedný:  sekretár SZ CHPH 
 
 
 
 
 
V Nitre, dňa. 16. 10. 2016                                                      
       
                                                                                             Zapísal: Ing. Pavol Javorček 
 
 
Overovatelia zápisnice: Dušan Kasan:              ............................................................... 
 
                                       Ľubomír Valíček:        ................................................................  
 
 

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

  prezident SZ CHPH  
 
 
 
 

PRÍLOHY: 
- Poradie MS 2016  
- Propozície MS 2017 
- Harmonogram organizačného zabezpečenia X. Zjazdu SZ CHPH 

 
 



Majstrovstvo Slovenska na rok 2017 
Schválené na jeden rok na zasadnutí Prezídia SZ CHPH 15. – 16. 10 2016 

Zmeny a úpravy vychádzajú z týchto skutočnosti: 
1/ Odstrániť deklaráciu pretekov na pevné termíny a z toho plynúce problémy s prekladaním 
pretekov. 
2/ Odstrániť skracovanie (neraz neodôvodnené) či nemožnosť predlženia pretekov. 
3/ Zjednodušiť vyhodnocovanie pretekov, nežiadať vypracovanie tabuliek. 
4/ MS bude viesť k vyrovnaniu pretekových plánov medzi OZ CHPH.  
5/ Všetci účastníci súťaže budú môcť využiť v každej kategórii rovnaký počet pretekov.  
6/ Súťaže budú podstatne transparentnejšie. 
7/ Alternatíva sa v roku 2017 otestuje a na jesennom zasadnutí VZ SZ CHPH 2017 sa môže  
     schváliť MS na najbližšie štyri roky. 

Majstrovstvo Slovenska na rok 2017  
KATEGÓRIE: 
MS Krátkych tratí - MKT: 

Počet 
vyhodnote-

ných 
(započítanýc
h holubov) 

Počet 
započítaných 
koeficientov 

u holuba 

Spolu 
započíta-

ných 
koeficientov 

Dĺžka 
trati 

(rozpätie 
km) 

Maximálny 
počet 

deklarovaných 
pretekov 

 
Termín 

pretekov 

 
Výsledky 

 
4 

 
4 

 
16 

 
100 - 
300 

5 
Podľa 

všeobecného 
ustanovenia 

Podľa 
ustanoven

ia  FCI 

 
MS Stredných tratí - MST: 

Počet 
vyhodnote-

ných 
(započítanýc
h holubov) 

Počet 
započítaných 
koeficientov 

u holuba 

Spolu 
započíta-

ných 
koeficientov 

Dĺžka 
trati 

(rozpätie 
km) 

Maximálny 
počet 

deklarovaných 
pretekov 

 

 
Termín 

pretekov 

 
Výsledky 

 
4 

 
4 

 
16 

 
300 - 
500 

5 
Podľa 

všeobecného 
ustanovenia 

Podľa 
ustanoven

ia  FCI 

 
MS Dlhých tratí - MDT: 

Počet 
vyhodnote-

ných 
(započítanýc
h holubov) 

Počet 
započítaných 
koeficientov 

u holuba 

Spolu 
započíta-

ných 
koeficientov 

Dĺžka 
trati 

(rozpätie 
km) 

Maximálny 
počet 

deklarovaných 
pretekov 

 

 
Termín 

pretekov 

 
Výsledky 

 
3 

 
3 

 
9 

 
500 - 
700 

4 
Podľa 

všeobecného 
ustanovenia 

Podľa 
ustanoven

ia  FCI 

 
 
MS Superdlhých tratí - MSDT: 

Počet 
vyhodno-

tených 
(započítanýc
h holubov) 

Počet 
započítaných 
koeficientov 

u holuba 

Spolu 
započítanýc

h 
koeficientov 

Dĺžka 
trati 

(rozpätie 
km) 

Maximálny 
počet 

deklarovaných 
pretekov 

 

 
Termín 

pretekov 

 
Výsledky 



3 2 6 nad 700 3 

Podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

Podľa 
ustanov

enia  
FCI 

 
MS Ročných holubov - MRH: 

Počet 
vyhodno- 

tených 
(započítanýc
h holubov) 

Počet 
započíta-ných 
koeficientov 

u holuba 

Spolu 
započítanýc

h 
koeficientov 

Dĺžka 
trati 

(rozpätie 
km) 

Maximálny 
počet 

deklarovaných 
pretekov 

 

 
Termín 

pretekov 

 
Výsledky 

 
4 

 
5 

 
20 

3 trate 
MKT  
2 trate 
MST 

10 

Podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

Podľa 
ustanov

enia  
FCI 

 
MS Univerzálnych holubov – MUH (NOVÁ KATEGÓRIA): 

Počet 
vyhodnote-

ných 
(započítanýc
h holubov) 

Počet 
započíta-

ných 
koeficientov 

u holuba 

Spolu 
započítaných 
koeficientov 

Dĺžka trati 
(rozpätie km) 

Maximálny 
počet 

deklarovaných 
pretekov 

 
Termín 

pretekov 

 
Výsledky 

 
3 

 
7 

 
21 

2 trate 
MKT 
2 trate 
MST 

2 trate 
MDT 
1 trat 

MSDT 

17 

Podľa 
všeobec- 

ného 
ustano-
venia 

Podľa 
ustanov

enia  
FCI 

 
MS Mladých holubov - MMH: 

Počet 
vyhodnotených 
(započítaných 

holubov) 

Počet 
započítaných 
koeficientov 

u holuba 

Spolu 
započítaných 
koeficientov 

Dĺžka 
trati 

(rozpäti
e km) 

 
Počet 

pretekov 

 
Termín 

pretekov 

 
Výsledk

y 

 
5 

 
3 

 
15 

 
nad 100 

5 

Podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

Podľa 
ustanov

enia  
FCI 

 
MS mladých chovateľov - MMCH: 

Počet 
vyhodnotených 
(započítaných 

holubov) 

Počet 
započítaných 
koeficientov 

u holuba 

Spolu 
započítaných 
koeficientov 

Dĺžka 
trati 

(rozpäti
e km) 

 
Počet 

pretekov 

 
Termín 

pretekov 

 
Výsledk

y 

 
4 

 
5 

 
20 

 
nad 100 17 

Podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

Podľa 
ust.  
FCI 

Všeobecné ustanovenia: 



1. Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ  pretekov naplánovať 
maximálne sedemnásť pretekov. Z toho 5 tratí do 300 km, 5 tratí od 300 do 500 km, 4 trate od 
500 do 700 km a tri trate nad 700 km. 
2. Preteky môžu byť konané v termíne: od posledného aprílového víkendu po prvý augustový 
víkend (vrátane) a v termíne štátnych sviatkov. Víkend, rozumie sa piatok až pondelok.  
3. Organizátor pretekov pre každú kategóriu MS naplánuje predpísaný počet pretekov pre 
jednotlivé kategórie MS z deklarovaných miest štartu. K miestam štartu sa v pretekovom pláne 
stanovia termíny.  
4. Záväzné je deklarácia miest štartu zaradených do MS. Termín štartu preteku môže 
organizátor preteku podľa podmienok zmeniť, je však povinný zmenu termínu štartu v zmysle 
Pretekového SZ CHPH poriadku nahlásiť (iba ohlasovacia povinnosť). 
5. V prípade , že na mieste štartu existujú objektívne príčiny, ktoré bránia vykonať úspešný 
štart holubov. Na odporúčanie oficiálneho štartéra je možne vykonať štart holubov z daného 
mesta na náhradnom mieste štartu, ktoré nesmie byť od pôvodného miesta štartu vzdialené 
viac ako 10 kilometrov. Dôvody zmeny miesta štartu musí viesť štartér v protokole o štarte.  
6. Organizátor preteku môže počas jedného víkendu organizovať ľubovoľný počet pretekov 
započítaných do MS.  
7. Pretekový plán mláďat pozostáva z piatich pretekov organizovaných od 27. auguste do 8. 
októbra vrátane.   
8. Dĺžka pretekov sa inak nestanovuje. Organizátor z deklarovaného miesta štartu pretekov 
zaradených do MS nesmie z daného vypúšťacieho miesta organizovať viac pretekov ako 
deklaroval do MS.  
9. Ďalšie preteky môžu usporiadatelia – ZO, ŠP, VS, OZ, Regióny, Kluby organizovať bez 
obmedzenia, výsledky týchto pretekov do vyhodnotenia MS použiť nie je možné. 
10. Do vyhodnotenia MS možno použiť všetky výsledky pretekov deklarovaných do MS pri 
splnení podmienok FCI. T. j. výsledky: VS, OZ, Regiónov 1-x (jeden región, ktorého 
deklarácia neodporuje nabaľovaciemu systému).   
11. Pre výpočet sa používa koeficient FCI. Pri VCS a NP aj koeficient vypočítaný podľa 
aktuálneho počtu nasadených holubov. 
12.Vyhodnotenie pretekov sa spracuje výpočtovým programom, bez zasielania tabuliek.  
13. V MRH a MUH môžu byť započítané holuby aj z iných kategórií MS. 
14. Mladý chovateľ do 18 rokov sa po skončení pretekovej sezóny podľa vlastného rozhodnutia 
písomne oznámi na sekretariát Zväzu či chce byť vyhodnotený v súťaží mladých chovateľov. 
Ak bude vyhodnotený v súťaži mladých chovateľov nemôže byť vyhodnotený v inej kategórií 
MS. 
15. Ak na kongrese FCI bude schválená 5 % tolerancia kilometrovej vzdialenosti pre športové 
kategórie FCI, bude 5 % tolerancia platiť aj pre všetky kategórie MS.  
 
                                                                                                                                           RNDr. Daniel Dudzik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HARMONOGRAM ORGANIZAČNEJ PRÍPRAVY X. ZJAZDU SZ 
CHPH 

 
15. – 16. október 2016 – zasadnutie Prezídia  a ÚKK SZ CHPH 
Prerokuje a pripraví sa: 
- Programu  X. zjazdu SZ CHPH 
- Návrh Rokovacieho poriadku X. zjazdu SZ CHPH  
- Návrh Volebného poriadku X. zjazdu SZ CHPH  
- Materiálno – technické zabezpečenie X. zjazdu SZ CHPH 
 
Uloží sa: 
 Komisii pre prípravu X . zjazdu SZ CHPH 
- Vypracovať návrh plánu hlavných úloh na roky 2017 – 2020 
  
Stanovi sa harmonogram prípravy zjazdu v organizačných zložkách SZ CHPH 
 -VČS (Výročné členské schôdze) ZO CHPH sa budú konať do konca decembra 2016  
- Konferencie OZ CHPH do 5. 2. 2017. OZ CHPH  
- OZ CHPH zašlú zápisnice z konferencií OZ CHPH na sekretariát SZ CHPH najneskôr tak, aby boli 
doručené na sekretariát SZ CHPH do 15. 2. 2017.  
- Súčasťou zápisníc budú prílohy o voľbe delegátov na X. zjazd SZ CHPH a návrhy kandidátov do 
vrcholných funkcií SZ CHPH 
-  Súčasťou zápisníc bude príloha o voľbe delegátov do VZ SZ CHPH 
 
18. február  2017 – zasadnutie Prezídia  a ÚKK SZ CHPH 
- Prekontroluje sa plnenie úloh prijatých na rokovaní Prezídia SZ CHPH  15. – 16. októbra 2016.  
- Prekontrolujú sa zápisnice z konferencií OZ CHPH 
- Prekontroluje sa správnosť počtu zvolených delegátov na X. zjazd SZ CHPH 
- Prekontrolujú sa čestné prehlásenia navrhnutých kandidátov do vrcholných funkcií SZ CHPH 
- Preverí sa materiálno-technické zabezpečenie rokovania X. zjazdu SZ CHPH 
- Preverí sa správnosť pozvánok a zasielaných materiálov delegátom X. zjazdu SZ CHPH 
 
 
24. február 2017 – sekretariát SZ CHPH 
 - Odošle  pozvánky na zjazd delegátom X. zjazdu SZ CHPH, ktorí boli riadne zvolení na 
konferenciách OZ CHPH a zápisy z konferencií OZ CHPH boli doručené na sekretariát SZ CHPH do 
15. februára 2017.  
 
                                                                                  RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH 
 


