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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, 
konaného dňa 21. mája 2018 v Stráňavách 

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

Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír 
Valíček, Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak 
za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko 

                       prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 
  

Program rokovania: 
                             

1. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 2018 
2. Príprava VCS, NP a preteku Inter-Brusel                                                   

      3. Budovanie siene holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši 
4. Príprava antidopingových kontrol  
5. Rôzne  – došlá pošta  
  – informácia z rokovania s funkcionármi OZ CHPH Šurany 
             – podnet na postup výboru ZO CHPH Moldava nad Bodvou 
6. Aktuálne úlohy 
7. Uznesenia a záver 
 
  

Priebeh rokovania: 
 
Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Po schválení programu, 
navrhol a dal schváliť zapisovateľa z rokovania – Pavol Javorček a overovateľov zápisnice – 
Bc. Milan Pazúr a Vladimír Vernarský. Vykonal kontrolu plnenia uznesení z rokovania 
Prezídia SZ CHPH zo dňa 9. 04. 2018. Smernice NP a VCS a Inter-Brusel boli prednesené 
p. Blahovským a Pazúrom. Po dopracovaní pripomienok budú zverejnené na webovej stránke 
SZ CHPH. 
Holuby na európske Majstrovstvá sveta v Portugalsku (Mira) boli už zaslané do dejiska 
podujatia. Zasadnutie komisie pre vybudovanie siene holubárskeho športu (múzea) bolo 
zorganizované a pokročilo sa v príprave tohto projektu. Podmienky pre prijímateľov 2% daní 
predložil v písomnej podobe p. Kristiňak. Možnosti výroby rodových krúžkov preveril 
a prezentoval p. Krajčík. Ponuky na odpredaj vozíka a EKS TS Nitra boli zverejnené 
a ponuka prišla na predaj EKS jedna a vozík TS taktiež jedna.  
Konštatovalo sa, že úlohy sú splnené alebo v stave plnenia. 
 
1. Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 2018   
Informácie o zasielaní protokolov o prevedenom štarte PH podal p. Javorček. Zatiaľ neboli 
registrované nedostatky so zasielaním tejto dokumentácie. Predseda ÚKK si vyžiadal protokol 
OZ Rimavská Sobota z preteku konaného 13.5.2017, ktorý však zatiaľ nebol doručený na 
sekretariát. Predseda ÚKK vyzval sekretára zaslať tento protokol do 22.5.2018 (posledný 



možný termín príchodu tohto protokolu na sekretariát) v listovej podobe na adresu predsedu 
ÚKK ku kontrole. 
Informácie ohľadom začiatku pretekovej sezóny a predpretekovou dokumentáciou sa zaoberal 
vo svojom vystúpení p. Blahovský. 
 
2. Príprava VCS, NP a preteku Inter-Brusel                                         
Informácie k príprave VCS, NP predniesol p. Blahovský. Pripomienky k propozíciám sa 
zapracujú a dokumenty budú zverejnené v stanovenom termíne na webovej stránke SZ 
CHPH. Hlásenie doletov holubov z týchto pretekov je na stránke mypigeons.live na 
zodpovednosti účastníkov preteku. 
Informácie ohľadom prípravy preteku Inter-Brusel podal p. Pazúr. Prihlásených na tento 
pretek je doposiaľ cca 1700 ks. Na základe tohto počtu sa stanovuje cena 2 eurá za 
prihláseného holuba. Potrebné je vyzvať OZ CHPH k úhrade poplatku za nahlásené holuby do 
20.6.2018.  
 
 3. Budovanie siene holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši –  
Daniel Dudzik podal podrobnú informáciu o stretnutí členov komisie pre vybudovanie 
pamätnej siene holubárskeho športu, ktorú schválilo VZ SZ CHPH. Na stretnutí sa 
s definitívnou platnosťou rozhodlo o rozmiestnení exponátov, dokumentov a fotografií. 
Vymeral sa atypický nábytok, ktorý bude potrebný na zariadenie miestnosti. Rozdelili sa 
úlohy medzi ZO CHPH Vrbica a SZ CHPH. Posúdili sa ponuky na výrobu nábytku v pomere 
kvalita – cena. Dohodli sa ďalšie kroky v budovaní siene. Stanovilo sa, že otvorenie bude 20. 
prípadne 27. októbra 2018.   
 
4. Príprava antidopingových kontrol 
Informácie o zisťovaní podrobností predniesol p. Krajčík. Antidopingové testy sa zrealizujú v 
akreditovanom laboratóriu v Holandsku. Zabezpečením celého procesu bol poverený Ing. 
Krajčík. 
 
5.  Rôzne:  

A.) Doručená pošta:  
a.) Bola podaná informácia o doručených ponukách k odpredaju vozíka a EKS TS Nitra na 
základe zverejnenej ponuky na odpredaj tohto už prebytočného materiálu. Obálky boli na 
mieste odpečatené pred zrakmi členov prezídia. Ponuka na odpredaj vozíka prišla jedna, 
zaslaná p. Ľubomírom Jasovským a na odpredaj EKS prišla ponuka tiež jedna na časť 
systému EKS a čipové krúžky od p. Jozefa Koreca. Obe ponuky spĺňajú zadané atribúty 
a preto sa konštatuje, že možno uzavrieť s oboma záujemcami zmluvy na odpredaj tohto 
majetku. Následne predseda ekonomickej komisie navrhol, aby sa zostávajúca časť EKS 
(antény, nasádzacia anténa) ponúkli ešte raz na webovej stránke SZ CHPH k odpredaju. 
Prepravnému vozíku končí termín STK a preto sa dohodlo absolvovať technickú kontrolu 
pred odpredajom vozíka novému majiteľovi. 
 
b.) Žiadosť o organizovanie CV 2019 zaslalo iba  OZ CHPH Trenčín. Rysovali sa aj iné 
možnosti organizovania CV 2019, ale po zvážení prezídium rozhodlo prideliť organizáciu 
výstavy 2019 OZ CHPH Trenčín.  
Príprava a podpisy zmluvy zabezpečia štatutárni zástupcovia SZ CHPH a OZ CHPH Trenčín. 
Poplatok za organizovanie CV 2018 je podľa rozhodnutia VZ SZ CHPH vo výške 2000 EUR. 
Stanovili sa aj ďalšie podmienky pre organizátora: na sekretariát zaslať katalóg z výstavy 
v elektronickej podobe, vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre členov ÚKK, 



posudzovateľov štandardných holubov, zostavovateľov poradia štandardných holubov a 
miestnosť na výdaj objednaného materiálu pre OZ CHPH.  
 
c.) Listy zaslané z FCI – dotazník FCI, rodové krúžky – informácia o možnostiach 
objednávania pre nasledujúce obdobie, dotazník FCI ohľadom dopingových kontrol. 
 
d.) List zaslaný p. Jánom Tóthom (ZO CHPH Moldava nad Bodvou)  – prezídium uložilo 
sekretariátu vyžiadať a zaslať na sekretariát SZ CHPH zo ZO CHPH Moldava nad Bodvou 
kompletnú dokumentáciu súvisiacu s udelením trestu p. Jána Tótha. 
 

B.) Informácie z rokovania ÚKK a prezidenta SZ CHPH s funkcionármi OZ 
CHPH Šurany – Predseda UKK SZCHPH v.z. p. Július Mlátko informoval členov prezídia o 
prerokovaných sťažnostiach doručených na ÚKK SZCHPH od členov OZ CHPH Šurany ako 
aj prerokovanom odvolaní p. Jána Schwarcza na udelenie disciplinárneho trestu v ZO CHPH 
Palárikovo. Všetky podrobnosti a uznesenie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia ÚKK. 
 

C.) Prezídium SZ CHPH prerokovalo podnet – sťažnosť p. Jána Tótha na postup 
výboru ZO CHPH pri udelení disciplinárneho trestu výborom ZO CHPH Moldava nad 
Bodvou. Prezídium rozhodlo, že v tejto súvislosti si vyžiada od OZ CHPH Moldava nad 
Bodvou všetku dokumentáciu k prerokovanému prípadu a zápisnice s prezenčnými listinami 
zo všetkých členských schôdzi ZO CHPH Moldava nad Bodvou. 
 
6. Aktuálne úlohy: 
Objednávka rodových krúžkov pre rok 2019 – objednať tento materiál u výrobcu na 
Taiwane vo firme REXGROUP za podmienok dohodnutých medzi výrobcom a FCI. 
Konzultácie ohľadom objednania krúžkov prevedie s dodávateľskou firmou p. Krajčík. 
Sekretariát zabezpečí zosumarizovanie objednávok krúžkov za jednotlivé OZ CHPH 
a MDKS.    
 
7. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 21. mája 2018 v Stráňavách 

 
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1. Program zasadnutia. 
2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice –  Bc. Milan Pazúr, Vladimír 

Vernarský. 
3. Odpredaj vozíka v zmysle verejnej súťaže úspešnými uchádzačmi.  
4.        Žiadosť OZ CHPH Trenčín pre organizovanie CV 2019. 
5.        Objednanie výroby rodových krúžkov pre rok 2019 vo firme REXGROUP na Taiwane 

za podmienok dohodnutých s FCI. 
6. Pracovnú cestu pre p. Jána Včelu do Košíc za účelom výberu výrobcu nábytku pre sieň 

holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši. 
7. Pracovné cesty pre D. Dudzika do Liptovského Mikuláša, súvisiace s budovaním siene 

holubárskeho športu. 
8. Výrobu hlinených, glazúrovaných holubov do expozície holubárskeho športu. 
 
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:  
 
1. Informáciu sekretára Zväzu o zasielaní protokolov o prevedenom štarte PH. 
2.      Správu predsedu Športovej komisie SZ CHPH o začiatku pretekovej sezóny 2018. 
3.         Informácie o stave prípravy VCS, NP a preteku Inter-Brusel. 
4.       Informáciu prezidenta SZ CHPH o stretnutí členov komisie na vybudovanie pamätnej 

izby holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši 
5. Správu predsedu ÚKK z rokovania ÚKK a prezidenta SZ CHPH s funkcionármi OZ 

CHPH Šurany 
       
III. Prezídium SZ CHPH ukladá:  
 
1.  Sekretariátu SZ CHPH pripraviť podklady k registrácii do zoznamu prijímateľov 2% 

daní.  
Termín: 15. 09. 2018    Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 
2.  Uhradenie preteku Inter-Brusel v zmysle propozícii na účet SZ CHPH.  

Termín: 20. 06. 2018    Zodpovední: štatutári OZ CHPH 
 
3.  Uzavretie zmluvy na odpredaj majetku s vybranými účastníkmi verejnej súťaže na 

odpredaj majetku MTC Nitra 
Termín: 15. 06. 2018    Zodpovedný: Ing. Peter Kristiňak 

 
4.  Zabezpečiť STK  vozíka MTC Nitra v termíne, najneskôr do konca platnosti STK. 

Termín: v texte   Zodpovední: RNDr. Dudzik, Ing. Javorček 
 
5.  Pripraviť a podpísať zmluvu o organizovaní CV 2019 so štatutárnym zástupcom OZ 

CHPH Trenčín. 
Termín: 30.06.2018   Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 

 



6.  Na základe výberového konania a odsúhlasení definitívnej cenovej ponuky na výrobu 
nábytku, vrátane dopravy a montáže zadať objednávku vybranej firme na výrobu 
nábytku..  
Termín: v texte   Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 

 
7.  Zverejniť informačnom spravodaji a webovej stránke SZ CHPH výzvu na získanie 

materiálov do pamätnej izby holubárskeho športu. 
Termín: 30.06.2018   Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 

 
8. Pripraviť materiál na tabuľu o rozmeroch 140 cm šírka x 130 cm výška na tému FCI. 

 Termín: 30.08.2018   Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík, PhD. 
 
9. Pripraviť materiál na tabuľu o rozmeroch 140 cm šírka x 130 cm výška na tému: mladí 

chovatelia školské holubníky. 
Termín: 30.08.2018   Zodpovedný: Mgr. Milan Blahovský 

 
10.  Zosumarizovanie objednávok krúžkov na rok 2019 z jednotlivých OZ CHPH  

a MDKS. 
Termín: 31.05.2018   Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 
11.  Objednanie výroby rodových krúžkov pre rok 2019 vo firme REXGROUP na Taiwane 

podľa zosumarizovaného zoznamu. 
Termín: 30.06.2018   Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík, PhD. 

 
12. Zaslať Nemeckému zväzu chovateľov poštových holubov miesta a termíny štartu 

našich holubov z Nemecka. 
Termín: 28.05.2018   Zodpovedný: Ing. Krajčík, PhD. a Ing. Javorček 

 
13.  Vyžiadať od výboru ZO CHPH Moldava nad Bodvou kompletnú dokumentáciu 

súvisiacu s udelením trestu člena Jána Tótha a podklady o práci výboru ZO.  
Termín: 25.05.2018   Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 
 
Zapísal: Ing. Pavol Javorček  
 
Správnosť zápisu overil:  Bc. Milan Pazúr:  .......................................... 
 
    Vladimír Vernarský:         .......................................... 
 
V Stráňavách, dňa 21. 05. 2018            
          
                                                                                                                                                                                
                                                                                              .......................................... 
                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 
           prezident SZ CHPH 
 
 


