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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, ÚKK SZ CHPH, KOMISIE 
NA PRÍPRAVU X. ZJAZDU SZ CHPH, 
konaného dňa 18. februára 2017 v Nitre 

 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 
                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jaroslav Mojzeš, 

Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík, Dušan Kasan, Ľubomír Valíček, 
MVDr. Tibor Gornaľ 
členovia ÚKK SZ CHPH – Vladimír Sudor, František Jacenko, Ing. Jozef 
Fekiač, Stanislav Zelenský 
člen komisie na prípravu X. Zjazdu SZ CHPH: Vladimír Šiška 

                       sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
neprítomní: Ľubomír Drgáň, Július Mlátko 
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 
  

Program rokovania: 
                             

1.    Otvorenie, prezentácia a kontrola plnenia uznesení 
2.    Vyhodnotenie CV 2017  
3.    Vyhodnotenie účasti na 35. Olympiáde FCI v Bruseli 
4.    Kontrola zápisníc z rokovaní konferencií OZ CHPH, prerokovanie pripomienok  
       a návrhov z konferencií, návrhy na zmenu stanov, kontrola nahlášok zvolených    
       delegátov do orgánov Zväzu 
5.    Príprava rokovania X. zjazdu SZ CHPH 
6.    Príprava návrhu volebného poriadku 
7.    Ročná účtovná uzávierka 
8.    Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2017 
9.    Pokyny, usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2017 
10.  Zabezpečenie účasti mladých holubov na Majstrovstvách sveta 2017  
11.  Rôzne, aktuálne úlohy a pošta 
12.  Uznesenia a záver 
  

Priebeh rokovania 
 
1.   Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Prítomných oboznámil 
s programom rokovania. Nikto z prítomných členov prezídia a ÚKK nepodal návrh na 
doplnenie predloženého programu. Prezident  navrhol a dal odsúhlasiť  zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice z rokovania. Skonštatoval, že v tomto funkčnom období je to 
posledné spoločné zasadnutie prezídia a ÚKK. Všetkým prítomným zároveň poďakoval za 
vykonanú prácu v posledných štyroch rokoch, v období od konania IX. zjazdu SZ CHPH. Po 
tomto úvode prikročil prezident ku kontrole plnenia uznesení z posledného zasadnutia 
prezídia, ktoré sa konalo 6.01.2017. 
Nesplnené boli uznesenia odseku V. body 1. -3. 
Bod 1. Po vrátení finančnej čiastky firmou SAVIC NV (poz. výrobca krúžkov) prerozdeliť 
tieto prostriedky podľa objednaných krúžkov OZ CHPH. 



- Uznesenie nie je možné ihneď splniť, lebo sekretariátu SZ CHPH nie sú známe čísla účtov 
OZ CHPH, na ktoré by sa prostriedky mali poslať a po konferenciách OZ CHPH sa 
v niektorých OZ CHPH zmenili aj hospodári OZ CHPH a peniaze sa preto adresne nedajú 
poslať ani poštovou poukážkou.  
- Uznesenie bude splnené v marci, keď sa bude presne vedieť, na aké adresy je možné 
prostriedky poslať. 
Bod 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. 
Nie všetky OZ CHPH si úlohu splnili. Z uvedeného dôvodu, vyzývame OZ CHPH, ktorých 
štatutári uznesenie nesplnili, aby v čo najkratšom čase úlohu splnili.  
Bod 3. Písomne nahlásiť záväzný počet holubov na pretek Inter-Brusel jednotlivými OZ 
CHPH. Uznesenie je v štádiu plnenia. Termín splnenia 31. 03. 2017.  Upozorňujeme 
štatutárov OZ CHPH na plnenie uznesenia. 
 
2.  Vyhodnotenie CV 2017 – prezident obšírne vyhodnotil zdarnú organizáciu CV 2017 a tiež 
vyjadril poďakovanie OZ CHPH Nitra a organizačnému výboru CV 2017 za vynikajúco 
zvládnutú organizáciu podujatia na celoštátnej úrovni. Zdôraznil, že sa im podarilo 
zorganizovať výstavu vo veľmi náročnej situácii, ktorú spôsobil výskyt vtáčej chrípky vo 
viacerých enklávach Slovenska. Skonštatoval, že organizáciu výstavy skomplikovalo aj veľmi 
chladné počasie, ktoré sa do určitej miery podpísalo na účasti návštevníkov podujatia.  
Preberanie a príprava na posudzovanie štandardných holubov bolo organizátorom pripravené 
a zorganizované na vysokej úrovni. Podľa vyjadrenia predsedu posudzovateľskej komisie 
posúdenie štandardných holubov prebehlo vďaka príprave posudzovania bez problémov. 
Používanie tabletov posudzovateľmi veľmi urýchlilo spracovanie výsledkov holubov 
v kategórii Štandard. Štandardnú kontrolu elaborátov dosiahnutých výsledkov športových 
holubov vykonal člen ÚKK p. Zelenský. S výsledkami kontroly  oboznámil prezídium  počas  
zasadnutia 6.01.2017.  
Upozornil, že spoločenského večera sa nezúčastnilo až 50% oceňovaných chovateľov, ktorí si 
neprevzali ocenenie a to aj napriek tomu, že vstupenku oceňovaným od usporiadateľa CV 
kupuje Zväz a oceňovaní ju dostavajú bezplatne. Poukázal na to, že to sa v zahraničí nedeje 
a je načase, aby sa s tým niečo urobilo. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, či je potrebné 
oceňovať víťazov súťaží, ak o to nemajú záujem. 
 
3.   Vyhodnotenie účasti na 35. Olympiáde FCI v Bruseli. Pred odchodom na olympiádu 
mala väčšina chovateľov veľké problémy pri vybavovaní veterinárnych povolení potrebných 
pre účasť na olympiáde. Nakoniec po zložitých vybavovaniach všetky zúčastnené holuby 
chovatelia a ich holuby dostali súhlasy z Regionálnych veterinárnych a potravinových správ 
na účasť na olympiáde. Jedine v prípade mladej štandardnej holubice nebolo vydané 
povolenie, nakoľko holubník chovateľa spadal do ohniska výskytu vtáčej chrípky.  Pôvodne 
nominovanú holubičku v kolekcii Zväzu nahradila holubička, ktorá sa na CV umiestnila na 3. 
mieste. Kvitujeme veľmi dobrú  operatívnu spoluprácu s majiteľom dodatočne nominovanej 
holubice do olympijskej kolekcie. Delegáti SZ CHPH podali obšírnu správu z diania 
a organizácie tohto prestížneho medzinárodného podujatia, kongresu FCI  a odovzdávania 
ocenení. Delegáti Zväzu skonštatovali, že po organizačnej stránke nebolo podujatie najlepšie 
pripravené a rozhodnutia kongresu sú do značnej miery ovplyvnené delegátmi z krajín, ktoré 
sa olympiád nezúčastňujú. Z toho dôvodu sú niektoré závery z kongresu FCI  pre chovateľov, 
ktorí plnia olympijské podmienky, ťažko pochopiteľné.  
  
 



4.   Kontrola zápisníc z rokovaní konferencií OZ CHPH. 
Fyzicky boli prekontrolované všetky zápisnice z konferencii OZ CHPH, nahlásenia delegátov 
do orgánov Zväzu, a následne bol vyhotovený zoznam delegátov, zoznam nominovaných do 
Prezídia a nominovaných do ÚKK SZ CHPH. Zosumarizoval sa zoznam delegátov do VZ SZ 
CHPH. Spísali sa návrhy a pripomienky z konferencií. Prerokované boli dva návrhy na zmenu 
Stanov SZ CHPH.  
  
5. Príprava rokovania X. zjazdu SZ CHPH – boli prerokované niektoré konkrétne 
organizačné záležitosti nášho najvýznamnejšieho rokovania. Prejednali sa pripravované 
dokumenty k zjazdu, príprava tlače pozvánok, hlasovacích lístkov, rokovacích materiálov atď. 
Pripravil sa scenár priebehu zjazdu. Sekretariát pripraví obálky a zodpovedá za včasné 
odoslanie pozvánok aj s materiálmi pre delegátom zjazdu. 
 
6.   Príprava návrhu volebného poriadku – na základe prísľubu daného na VZ SZ CHPH 
text návrhu volebného poriadku pripravil p. Vladimír Šiška, člen komisie  na prípravu X. 
zjazdu. Návrh volebného poriadku bude zaslaný delegátom zjazdu. 
 
7.   Ročná účtovná uzávierka -  predseda ekonomickej komisie predložil vypracovanú ročnú 
ekonomickú uzávierku za rok 2016. Táto uzávierka bude predložená delegátom  X. zjazdu na 
prerokovanie a schválenie. Bude delegátom zaslaná s pozvánkou. 
 
8.   Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2017 – predložený bol návrh rozpočtu na rok 2017. 
Bolo rozhodnuté, že bude tiež zaslaný delegátom X. zjazdu. 
 
9. Pokyny, usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2017 – bol vydaný obežník 
č.1/2017 ako termínovník úloh pre najbližšie obdobie, ktorý bol tajomníkom OZ CHPH 
distribuovaný so zápisnicou z rokovania prezídia zo dňa 6.01.2017. Tiež bol uverejnený na 
webovej stránke SZ CHPH. Prezídium vydá prehľad záväzných termínov úlohy, ktoré musia 
organizačné zložky SZ CHPH bezpodmienečne splniť v 1. štvrťroku 2017. Tieto úlohy budú 
zároveň zverejnené na webovej stránke SZ CHPH. 
 
10.  Zabezpečenie účasti mladých holubov na Majstrovstvách sveta 2017 – podujatie sa 
uskutoční v TS MIRA – v Portugalsku. Predpokladaná dĺžka finálového preteku je stanovená 
na 400 km. Organizátor ponúka účasť národných reprezentácií: 25+5 ks holubov seniorských 
chovateľov a 25 + 5 ks juniorských chovateľov do 25 rokov. Bolo rozhodnuté, že náklady 
spojené s prevozom holubov na podujatie hradí Zväz. Predpoklad sústredenia holubov je 
medzi 5. až 8. májom 2017. Schválilo sa, že do družstva mladých chovateľov dodajú po tri 
holuby naše aktívne školské holubníky v Spišskom Podhradí a Kvačanoch. Taktiež budú 
kúpené prepravné klietky na prevoz (letecká preprava) holubov na toto podujatie. 
Prihlášku našej federácie na uvedené podujatie pripraví p. Krajčík a sekretariát SZ CHPH. 
Obežník s kritériami výberu holubov budú zverejnené do 5.03.2017 na webovej stránke SZ 
CHPH. 
Prihlášky záujemcami bude potrebné zasielať do 31.03.2017 na sekretariát SZ CHPH. 
Výber holubov, okrem už spomínaných šiestich holubov vykoná prezídium SZ CHPH  
 a rozhodnutie  bude zverejnené na webovej stránke Zväzu. 
 
 
 
 
 



11.   Rôzne, aktuálne úlohy a pošta  
- Krúžky na rok 2017 –  informácia o stave reklamácie u dodávateľa. Na základe 
reklamácie podanej SZ CHPH dodávateľ uznal chybu vo výrobe krúžkov na rok 2017 
(chýbajúca nula od OZ CHP 010). Dodávateľ pristúpil na 50% zľavu z ceny krúžkov a v roku 
2018 poskytne 10% zľavu na celú dodávku krúžkov pre SZ CHPH. Reklamácia po vzájomnej 
dohode je uzatvorená. 
- Rodové krúžky s označením 0777 – vzhľadom k tomu, že rodové krúžky s označením 999 
sa prakticky vypredali, prezídium rozhodlo o doobjednaní 5000 kusov krúžkov ročníka 2017 
pre potrebu členov SZ CHPH. 
- Preukazy ku krúžkom – bola podaná  požiadavka, aby sa preukazy ku krúžkom vyrábali 
menších rozmerov, čo by umožňovalo bez zakrytia dôležitých údajov vlepovať ich do 
štandardných rodokmeňov. Prezídium po vysvetlení požiadavke vyhovelo a schválilo, že 
od nasledujúceho roku sa preukazy ku krúžkom budú vyrábať menších rozmerov. 
 - Obálky s predtlačou – OZ CHPH požadujú pre potreby pretekovej sezóny obálky s 
potlačou, ktoré sa používajú na pretekovú dokumentáciu. Zväz už na sklade obálky nemá. 
Z toho dôvodu sa schválilo zadať výrobu 9000 ks obálok s potlačou (3x po 3000 ks).  
- Veterinárne preukazy – schválila sa výroba 1000 ks preukazov, ktoré si budú môcť po ich 
dodaní chovatelia kúpiť na sekretariáte SZ CHPH.  
- Vypúšťacie miesto Komárno – na základe žiadosti prezídium ČMSCHPH schválilo nové 
vypúšťacie a štartovacie miesto Komárno.  
- Žiadosť p. Hrozena – oprava čísla holuba vo výsledkoch OZ CHPH Senica. Žiadosť bola 
prerokovaná, ale žiadateľovi nebolo vyhovené z dôvodov: 
  a/ SZ CHPH má exaktne stanovené lehoty na opravy pretekových výsledkov. 
  b/ Mohla by sa spustiť „lavína“ žiadosti o opravu výsledkov. 
- Príprava odovzdania ocenení a odovzdanie účastníckych diplomov chovateľom, 
ktorých holuby reprezentovali SZ CHPH na Olympiáde v Bruseli. 
Schválil sa termín a miesto – Nitra 12.03.2017. Prezident v súčinnosti so sekretariátom 
zabezpečí pozvanie všetkých chovateľov, ktorých holuby reprezentovali náš Zväz na tomto 
významnom podujatí na slávnostný obed. Miestnosť zabezpečí Ing. Javorček, podľa možnosti 
v Agroinštitúte. 
 - NP Schwerin 23.07.2017 – na základe požiadavky predstaviteľov regiónov Šariš a Spiš 
schválil sa pretek Schwerin – 23. 07. 2017 ako NP.  
Žiadosti bolo vyhovené za podmienky, že preteku sa zúčastní minimálne 7 OZ CHPH, ktoré 
budú mať tento pretek zaradený v pretekových plánoch. 
 - Zmluva na používanie výpočtového programu na 2017 – bola dohodnutá na pracovnom 
stretnutí so zástupcom firmy Gantner Pigeons System GmbH. Prezídium zmluvu schválilo 
a uložilo prezidentovi Zväzu zmluvu podpísať na jeden rok. Používanie výpočtového 
programu  Mypigeons na rok 2017 podľa zmluvy bude za úhradu 4000 eur poskytovateľovi 
služby. 
Náklady budú uhradene z prostriedkov Zväzu.  
- Pamätná sieň holubárskeho športu – Prezident informoval prítomných, že s mestom 
Liptovský Mikuláš bola podpísaná zmluva o prenájme priestorov v Múzeu Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši. V prenajatých priestoroch (prenájom na 15 rokov, ročné nájomné 1 
euro) sa už začalo s rekonštrukciou elektroinštalácie a v krátkom čase sa začne s ďalšími 
stavebnými úpravami. Otvorenie Pamätnej siene holubárskeho športu sa plánuje v apríli 2018. 
Z uvedeného dôvodu prezídium SZ CHPH vyzýva všetkých funkcionárov i chovateľov, aby 
sa sústredili na získanie historických dokumentov a artefaktov o poštovom holubárstve na 
Slovensku. Podľa záznamov pred II. svetovou vojnou na Slovensku v rôznych oblastiach 
pracovali veľmi aktívne spolky chovateľov poštových holubov. Skutočné cenné historické 
dokumenty nám umožnia nielen viacej poznať našu históriu, ale môžu obohatiť pripravovanú 



pamätnú sieň. Informácie o získaných dokumentoch a artefaktoch je potrebné zasielať na 
adresu sekretariátu SZ CHPH. 
- Vydávanie Informačného spravodaja „Poštový holub“  
Prezídium SZ CHPH podľa Stanov SZ CHPH vydáva informačný spravodaj „Poštový holub“. 
Jeho zostavovateľom a distribútorom je p. Dudzik, ktorý sa vyjadril, že rovnako ako pred 
štyrmi rokmi vyzýva Prezídium SZ CHPH, aby našlo nového zostavovateľa. Svoj návrh 
odôvodnil tým, že napriek rôznym prísľubom na vydávanie spravodaja je prakticky sám. 
Chýbajú autori článkov, chýbajú dopisovatelia, členovia odborných komisií nepíšu nič, čo by 
rozšírilo vedomosti našich členov. Snaží sa to suplovať spracovateľ spravodaja, ale ako sa 
vyjadril nemá patent na všetko a spravodaj je potrebné každý štvrťrok naplniť článkami.  
Prezídium vyzýva možných záujemcov o vydávanie spravodaja, aby sa prihlásili na 
sekretariáte Zväzu a funkcionárov a chovateľov, aby spravodaj obohatili svojimi príspevkami, 
názormi i dobrými skúsenosťami. 
- Žiadosť OZ CHPH Spiška Nová Ves – pán Blahovský predložil žiadosť OZ CHPH 
Spišská Nová Ves, v ktorej žiada prezídium SZ CHPH o vydanie súhlasu na prijatie 
nezaradených členov bývalej ZO CHPH Poprad – Tatry do OZ CHPH Spišská Nová Ves, ZO 
CHPH Spišský Štvrtok. OZ Spišská Nová Ves chce vyjsť v ústrety bývalým členom ZO 
CHPH Poprad - Tatry, ktorí napriek jednoznačnému ustanoveniu Stanov SZ CHPH neboli 
zaradení do žiadnej ZO CHPH v pôvodnom OZ CHPH. Po krátkej rozprave prezídium 
rozhodlo: 
Súhlasí s rozhodnutím Oblastnej konferencie OZ SNV o prijatí nezaradených bývalých členov 
ZO Poprad - Tatry do ZO CHPH Spišský Štvrtok za podmienky, že žiadnemu z nich nebol 
udelený trest trvalého vylúčenia zo SZ CHPH. 
- Organizácia CV 2019 – žiadosť OZ CHPH Bratislava 
Prezídium SZ CHPH na základe žiadosti prideľuje organizáciu CV 2019 OZ CHPH 
Bratislava za štandardných podmienok. 
- Premenovanie sa OZ CHPH Detva na OZ CHPH Rimavská Sobota, prezídium berie na 
vedomie, rozhodnutie OZ CHPH Detva o premenovaní na OZ CHPH Rimavská Sobota. 
Premenovanie sa OZ CHPH Dlhé Pole na OZ CHPH Dubeň (geografický názov pohoria 
pri Žiline). 
Prezídium sa zhodlo na tom, že požiadavka je neštandardná vymykajúca sa zo zaužívaných 
pravidiel. V záujme nepoškodiť doterajšie OZ CHPH Dlhé Pole bolo rozhodnuté predložiť 
požiadavku na rokovanie X. zjazdu, aby ten vo všeobecnosti rozhodol, ktoré názvy môžu OZ 
CHPH na svoje označenie používať. 
 - Žiadosť OZ CHPH  Sabinov o pôžičku 15 tisíc eur na kúpu kabíny a auta na prepravu 
holubov. 
Žiadosť bola podaná bez bližšej špecifikácie, nebolo uvedené o nákup akého auta ide, od 
koho bude auto kupované a v žiadosti nebolo uvedené akým majetkom bude OZ CHPH ručiť 
pri poskytnutí bezúročnej pôžičky od SZ CHPH. 
V rozprave bolo poukázané na to, že OZ CHPH Sabinov chce kúpiť kabínu a auto od pána 
Gregu, ktorý predmetnú kabínu a auto ponúkal viacerým OZ CHPH za nižšiu cenu ako je 
žiadosť OZ Sabinov na poskytnutie pôžičky na jeho kúpu. Z uvedeného vyplynulo, že ide 
zrejme o nezrovnalosť medzi cenou auta a žiadosťou o pôžičku. Prezídium rozhodlo, že má 
záujem poskytnúť bezúročnú pôžičku, tak ako v predchádzajúcich prípadoch, ale OZ musí 
k žiadosti doložiť isté doklady. Predovšetkým: 
1/ Hodnoverný doklad o tom, že na prepravný prostriedok nie je uplatnené záložné alebo 
exekučné právo. 
2/ Doklad o majetku, ktorým bude OZ CHPH ručiť za poskytnutú pôžičku. Hodnota 
založeného majetku musí byť evidentne vyššia ako poskytnutá pôžička. 



3/ Ak OZ CHPH Sabinov chce za pôžičku ručiť kúpeným dopravným prostriedkom, 
poskytnutá pôžička musí byť nižšia ako znalecký posudok o hodnote a cene auta. 
4/ Podať návrh na termín splatenia pôžičky, ktorý nesmie byť dlhší ako štyri roky.   
- Odpredaj konštatovacieho systému zo školského holubníka v Komárne Bricon Speedy 
+ anténa. 
Prezídium rozhodlo o predaji uvedeného konštatovacieho systému, ktorý ostal v OZ CHPH 
Komárno z bývalého školského holubníka. EKS sa predá za aktuálnu trhovú hodnotu. 
Predkupné právo má doterajší používateľ konštatovacieho systému.  
- Prerokovaný bol oznam OZ CHPH Rimavská Sobota o tom, že nemôžu založiť ZO 
CHPH Kokava nad Rimavicou a splniť uznesenie prezídia. Vo svojom ozname tajomník OZ 
oznámil, že v Kokave nad Rimavicou nie je možné založiť ZO CHPH, lebo o to tamojší 
chovatelia poštových holubov nemajú záujem o založenie ZO CHPH. Prezídium rozhodlo, že 
postupovať je potrebné podľa Stanov SZ CHPH a zároveň konštatuje, že žiadnemu bývalému 
členovi, ktorý ukončil členstvo v SZ CHPH nie možné udeliť disciplinárny ani iný trest.  
 - Vrátenie peňazí za krúžky OZ CHPH  
Ešte raz bola prerokovaná informácia ohľadom vrátenia peňazí v zmysle uznesenia Prezídia 
zo dňa 6.01.2017. Pôvodný termín nie možné dodržať z dôvodu, že iba niekoľko OZ CHPH 
má svoj bankový účet a viaceré OZ CHPH po konferenciách majú pozmenený výbor OZ 
CHPH, v mnohých prípadoch došlo aj k výmene hospodára (pokladníka) OZ CHPH. Preto 
peniaze budú zaslané až po prijatí evidencií a bude známe zloženie výborov  OZ CHPH. Až 
keď budú evidentne známe adresy pokladníkov OZ CHPH, budú sa môcť zaslať peniaze na 
adresy pokladníkov, ktorých OZ CHPH uvedú v evidenciách.  
12.    Uznesenia a záver – Uznesenia boli jednomyseľne schválené. 
 
 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 18. februára 2017 v Nitre 

 
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1. Program zasadnutia. 
2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice –  Daniel Krajčík a Milan 

Blahovský.   
3. Národný pretek Schwerin s termínom konania 23.7.2017 za podmienky, že sa preteku 

zúčastní najmenej sedem OZ CHPH. 
4.       Účasť reprezentačnej kolekcie mladých holubov SZ CHPH v obidvoch kategóriách na 

MS 2017 v Portugalsku s tým, že dopravu holubov do miesta konania zabezpečí 
a uhradí  Zväz.  

5. Účasť holubov z aktívnych školských holubníkov na Majstrovstvách sveta mladých 
chovateľov v Portugalsku. Školské holubníky Kvačany a Spišské Podhradie dodajú na 
MS po troch holubov. 

6. Zmenšenie rozmerov preukazov k rodovým krúžkom od roku 2018. 
7. Ustanovenie oficiálne štartovacieho a vypúšťacieho miesta Komárno. 
8.         Predaj konštatovacieho systému zo školského holubníka v Komárne Bricon Speedy +  
            anténa. 
9. Podpísanie zmluvy s firmou Gantner Pigeons System GmbH, na používanie 

výpočtového programu Mypigeons pre rok 2017. 
10.     Objednávku tlače 1000 kusov veterinárnych preukazov a 9000 obálok na uchovávanie 

a dopravu pretekovej dokumentácie. 
11. Pridelenie CV 2019 OZ CHPH Bratislava za štandardných podmienok. 



12.      Termín a miesto na odovzdanie ocenení chovateľom, ktorých holuby nás  
            reprezentovali   na olympiáde v Bruseli. 
13.      Žiadosť OZ CHPH Spišská Nová Ves o vydanie súhlasu na prijatie nezaradených  
           bývalých členov ZO Poprad - Tatry do ZO CHPH Spišský Štvrtok za podmienky, že  
           žiadnemu z nich nebol udelený trest trvalého vylúčenia zo SZ CHPH. 
14.      Zakúpenie prepravných klietok na prepravu holubov do miesta konania MS  
           v Portugalsku. 
 
II. Prezídium SZ CHPH zamieta: 
 
1. Žiadosť p. Petra Hrozena o dodatočnú opravu čísla holuba v pretekových výsledkoch.  
 
III. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:  
 
1. Vyhodnotenie CV 2017 v Nitre, ktoré predniesol prezident SZ CHPH.  
2. Správu delegátov SZ CHPH z olympiády a kongresu FCI v Bruseli.  
3. Výsledky z kontroly zápisníc z konferencií OZ CHPH, zoznam delegátov X. zjazdu,  

zoznam navrhnutých kandidátov do Prezídia a do ÚKK SZ CHPH, zoznam delegátov  
do VZ SZ CHPH. 

4.         Berie na vedomie dva podané návrhy na zmenu Stanov SZ CHPH. 
4. Správu Ekonomickej komisie SZ CHPH o vypracovaní Ročnej účtovnej uzávierky 

2016 a predložený rozpočet SZ CHPH na rok 2017. 
5. Zmenu názvu  OZ CHPH Detva na OZ CHPH Rimavská Sobota. 
6.         Informáciu OZ CHPH Rimavská Sobota o nemožnosti založiť ZO CHPH v Kokave  
            nad Rimavicou z dôvodu nezáujmu tamojších chovateľov poštových holubov. 

 
IV. Prezídium SZ CHPH vyzýva: 
 
1. Chovateľov na získavanie historických dokumentov a artefaktov dokumentujúcich 

históriu holubárskych spolkov a organizácií na Slovensku. Získané materiály budú 
použité a vystavené v pamätnej sieni holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši. 
O materiáloch a dokumentoch je potrebné informovať sekretariát SZ CHPH.  

2. Vyzýva funkcionárov a chovateľov o aktívne prispievanie článkami s holubárskou 
tematikou do informačného spravodaja „Poštový holub“. Články je možné zasielať na 
e-mailovú adresu: dano.dudzik@gmail.com alebo szchph@postoveholuby.sk 

 
 

V. Prezídium SZ CHPH ukladá:  
 
1. Sekretariátu SZ CHPH doriešiť so štatutármi OZ CHPH  stiahnutie rodových krúžkov, 

u ktorých by sa potenciálne mohli mýliť čísla OZ a ZO CHPH s rodovými číslami 
a nahradiť ich krúžkami zo série 999. 
Termín: 15.3. 2017      Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

2. Ekonomickej komisii SZ CHPH predložiť Ročnú účtovnú uzávierku 2016 a Rozpočet 
pre rok 2017 delegátom Zjazdu, tak aby boli tieto dokumenty súčasťou materiálov 
pozvánky pre delegátov Zjazdu. 

 Termín: 24.02. 2017                Zodpovedný: predseda Ekonomickej komisie SZ CHPH 
3. Zabezpečiť tlač pozvánok na X. Zjazd, hlasovacích, prezentačných lístkov, prihlášok 

do diskusie a rokovacích materiálov a zaslať ich delegátom X. zjazdu. 
Termín: 24.2.2017                                    Zodpovední: Prezident a sekretár SZ CHPH 



4. Komisii na prípravu X. zjazdu, písomne predložiť návrh volebného poriadku pre 
Zjazd. Pripravený návrh volebného poriadku zaslať s ostatnými materiálmi delegátom 
zjazdu. 
Termín: 24.2.2017                           Zodpovedný: Predseda komisie prípravy X. Zjazdu 

5. Zverejniť na webovej stránke - termíny úloh na 1. štvrťrok 2017. 
Termín: 25.2.2017                                    Zodpovedný: Viceprezident SZ CHPH 

6. Prihlásenie našej federácie SZ CHPH na Majstrovstvách sveta mladých poštových 
holubov  v TS Mira 2017- Portugalsko. 
Termín: 10.3.2017                                    Zodpovední: Krajčík, Javorček 

7. Vydať obežník s kritériami výberu holubov pre Majstrovstvá sveta 2017. 
Termín: 5. 3. 2017                                    Zodpovední: Krajčík, Javorček 

8. Objednať 5000 ks rodových krúžkov série 0777 ročníka 2017 vrátane preukazov. 
Termín: 25.2.2017                                    Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

9. Objednať 9000 ks obálok s predtlačou a 1000 ks veterinárnych preukazov. 
Termín: 25.2.2017                                    Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

10. Prezidentovi v súčinnosti so sekretariátom SZ CHPH pozvať všetkých chovateľov, 
ktorých holuby reprezentovali náš Zväz na Olympiáde v Bruseli a pripraviť 
odovzdanie účastníckych diplomov a ocenení.  
Termín: 12.3.2017                                    Zodpovední: prezident a sekretár SZ CHPH 

11. Predložiť na rokovaní X. zjazdu požiadavku na premenovanie sa OZ CHPH Dlhé Pole 
na OZ CHPH Dubeň.  
Termín: 25.3.2017                                    Zodpovedný: prezident SZ CHPH 

 
 
Zapísal: Ing. Pavol Javorček  
Správnosť zápisu overil:  Ing. Daniel Krajčík:  .......................................... 
 
    Mgr. Milan Blahovský :  .......................................... 
V Nitre, dňa 18. 02. 2017            
        .......................................... 
                                                                                            RNDr. Daniel Dudzik 
        Prezident SZ CHPH 
 
 
  
 
 
 


