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ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, 
konaného dňa 23. júla 2018 v Stráňavách 

 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 
                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Bc. Milan Pazúr, 

Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír 
Valíček 
Prítomní prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček, Mgr. Jaroslav Hric, 
Ján Včela, Štefan Pinčák 
Neprítomní: Ing. Peter Chytil, Ing. Peter Kristiňak, Július Mlátko (ÚKK), 
Vladimír Šiška  
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 
   

Program rokovania: 
                             

1. Stav prípravy pamätnej siene holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši 
2. Príprava NP Inter-Brusel                                                   

      3. Vyhodnotenie doteraz uskutočnených NP 
4. Antidopingové kontroly  
5. Príprava konferencie FCI v Budapešti 
6. Aktuálne úlohy, došlá pošta 
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 Mgr. Milan Blahovský.  
 
1. Stav prípravy pamätnej siene holubárskeho športu (múzea) v Liptovskom Mikuláši   
Na rokovanie boli prizvaní Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ múzea, p. Ján Včela, p. Štefan Pinčák 
a p. Vladimír Šiška, predstavitelia skupiny funkcionárov, ktorí stali pri zrode koncepcie 
pamätnej siene holubárskeho športu v Liptovskom Mikuláši. Úvodné slovo k tomuto bodu 
predniesol Daniel Dudzik. Jeho informácie doplnili p. Hric a p. Včela. Na základe týchto  
informácií všetci prítomní získali predstavu v akom štádiu je budovanie siene. Ako povedal p. 
Včela, do konca júla bude privezený a zmontovaný nábytok a prezentačné panely. Po tomto 
termíne musí začať so svojou činnosťou pracovná skupina múzea, ktorá nami zozbierané 
a zaslané historické materiály spracuje a upraví ich do podoby, v ktorej budú inštalované 
v pamätnej sieni. Pán Hric z tohto dôvodu požiadal prítomných, aby pripravené texty boli 
v elektronickej podobe zasielané na jeho adresu. On ich prerozdelí pracovníkom múzea na 
úpravu a spracovanie. Prítomní si ešte raz prebrali kto akú tému má pripraviť a zaslať p. 
Hricovi. Prítomní sa zhodli na tom, aby sa pripravila možnosť premietania filmov o chove 
poštových holubov, cvičení holubov a histórii priamo v múzeu, na čo treba kúpiť príslušnú 
techniku. Dohodlo sa, že nápis nad vchod do múzea a orientačné smerové tabule sa dajú 



vyrobiť po odsúhlasení na Meste Liptovský Mikuláš a do výroby ich podľa návrhu mesta dá 
vyrobiť na náklady SZ CHPH riaditeľ múzea. Termín otvorenia múzea sa stanovil na  
20.10.2018. Otvorenie Pamätnej siene bude spojené so slávnostným zasadnutím VZ SZ 
CHPH, na ktoré budú pozvaní aj hostia zo zahraničia. Scenár otvorenia pamätnej siene 
pripraví p Dudzik po rokovaní s primátorom mesta Liptovský Mikuláš. 
 
2. Príprava NP Inter-Brusel                                         
Informácie ohľadom prípravy preteku Inter-Brusel podal p. Pazúr. Prihlásených na tento 
pretek je doposiaľ cca 1790 ks. Je vytvorených sedem nasadzovacích stredísk (NS). Časový 
harmonogram zberu holubov je zverejnený na webovej stránke SZ CHPH a e-mailom bol 
rozposlaný všetkým vedúcim NS. Prepravcom preteku je OZ CHPH Trenčín. 
Kontakt so štartovacím komisárom a celkovú kooperáciu s Poľskou federáciou zabezpečí p. 
Krajčík. 
 
 3. Vyhodnotenie doteraz uskutočnených NP a VCS  
Predseda pretekovej komisie p. Blahovský podal krátku informáciu. Organizačne bola 
organizácia NP a VCS bez problémov. Problémy však vznikli pri hlásení (nehlásení) doletov 
na stránke mypigeons.live v stanovenom časovom limite. V niektorých prípadoch boli holuby 
hlásené oneskorene, alebo neboli hlásené vôbec v zmysle platných propozícii pretekov 
vydaných SZ CHPH.  
 
Na sekretariát SZ CHPH prišla v pošte žiadosť o prešetrenie hlásenia holubov z národného 
preteku Alsfeld, konaného dňa 01.07.2018. Žiadosť – podnet zaslal p. Tomáš Fiala  – 
predseda OZ CHPH Šurany.  
Prezídium po dlhšom zvažovaní dospelo k záveru, že poradie zostáva nezmenené s tým, že sa 
neocenia pohármi prví dvaja chovatelia, ktorí nenahlásili holuby v súlade s propozíciami 
preteku a pozve sa na spoločenský večierok iba chovateľka, ktorá sa umiestnila na treťom 
mieste. Taktiež sa skonštatovalo, že do budúcna bude potrebné schváliť represívne opatrenia 
za oneskorené alebo neuskutočnené hlásenia (nehlásenia) holubov. Tieto opatrenia zapracovať 
aj vo výpočtovom programe mypigeons.live a zakotviť ich v propozíciách národných 
pretekov.  
 
4. Antidopingové kontroly 
Informáciu o kontrolách predniesol p. Krajčík. Jedna vzorka bola už odobratá tento týždeň, 
ďalšie vzorky budú odobraté v priebehu nasledujúceho týždňa, resp. v sezóne mladých 
holubov a budú zaslané do akreditovaného laboratória.  
 
5.  Príprava konferencie FCI v Budapešti 
Tejto konferencie sa zúčastnia za SZ CHPH p. Krajčík a p. Valíček, pričom p. Krajčík 
pripraví na podujatie požadované konferenčné podklady a prezentáciu SZ CHPH. 
 
6. Aktuálne úlohy a došlá pošta: 
 
A. Aktuálne úlohy: 
Objednávka rodových krúžkov na rok 2019 – objednať tento materiál u výrobcu 
schváleného na predchádzajúcom zasadnutí prezídia nie je možné. Firma REXGROUP nám 
odmietla krúžky vyrobiť z viacerých dôvodov.  
Preto p. Krajčík hľadá ďalšie možnosti výroby tohto materiálu. Informoval o rokovaniach 
s ďalšou firmou, ktorá by krúžky vyrobila a dodala v akceptovateľnom termíne. Prezídium 
bolo oboznámené s ponukou a dodacími podmienkami.  



 
Konferencia OZ CHPH Šurany – nová konferencia OZ prebehne v termíne 27.7.2018 
o 18,00 hod v obci Semerovo. Na konferenciu pôjdu po dohode za SZ CHPH p. Daniel 
Dudzik (prezident SZ CHPH), alebo Július Mlátko (poverený zastupujúci predseda ÚKK). 
 
Webová stránka SZ CHPH a výpočtový program – pre nižšiu promptnosť pri zverejňovaní 
zväzových oznamov a vkladaní dokumentov  a pomalých úpravách vo výpočtovom programe 
ako aj nadstavovaní výpočtov národných súťaží (Majstrovstva Slovenska a i.) je potrebné 
dohodnúť s p. Konečným pravidla práce na webovej stránke SZ CHPH. 
 
Reportáže s víťazmi NP a VCS – pre potreby Informačného spravodaja PH a publikácie 
v časopise sa rozhodlo urobiť s víťazmi jednotlivých národných pretekov krátke reportáže. 
Z preteku Alsfeld, ktorý sa konal dňa 01.07.2018 bude zverejnená reportáž s majiteľom 
holuba, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Reportáže pripravia pp. Krajčík, Blahovský a Dudzik.  
 
B.) Doručená pošta:  
a.) FCI – urgencia dotazníku k vykonaným antidopingovým kontrolám. Po zistení výsledkov 
antidopingových kontrol zabezpečí sekretariát v súčinnosti s p. Krajčíkom promptne zaslanie 
vyplneného dotazníka. 
b.) FCI – vyžiadanie termínu a miesta organizovania národnej výstavy na Slovensku. 
Obratom boli zaslané informácie sekretariátom SZ CHPH na sekretariát FCI. 
c.) FCI – Zaslanie pozvánky, podmienok a formulárov k 36. Olympiáde organizovanej 
v Poznani (Poľsko) a kongresu FCI počas tejto akcie. Vyplnené formuláre je treba zaslať 
najneskôr do 15.9.2018 na FCI. 
 
 
7. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZNESENIA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 23. júla 2018 v Stráňavách 

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

Blahovský. 
3. Termín slávnostného otvorenia pamätnej siene holubárskeho športu (múzea) 

v Liptovskom Mikuláši na 20. október 2018.  
4.        Zakúpiť techniku na premietanie filmov do múzea, výrobu nápisu nad vchod do múzea 

a orientačné tabule. 
5.        Delegátov za SZ CHPH na konferenciu FCI v Budapešti p. Daniela Krajčíka 

a Ľubomíra Valíčka. 
6. Na konferencii OZ CHPH Šurany zúčastniť sa za SZ CHPH - p. Daniel Dudzik 

(prezident SZ CHPH) alebo  Július Mlátko (poverený zastupujúci predseda ÚKK). 
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. Informácie o stave prípravy pamätnej siene holubárskeho športu (múzea) 

v Liptovskom Mikuláši prednesené p. Hricom a p. Včelom a p. Dudzikom. 
2. Informácie o stave prípravy NP Inter-Brusel prednesenú p. Pazúrom. 
3.         Informácie o už organizovaných NP a VCS podal p. Blahovský. 
4.        Informáciu o odbere vzoriek na dopingové testy prednesenú p. Krajčíkom. 
5.        Informáciu o rokovaniach s firmami, ktoré vyrábajú rodové krúžky. Výber nového 

výrobcu a dodávateľa  krúžkov na rok 2019. 
     
III. Prezídium SZ CHPH ukladá:  
 
1.  Pripraviť scenár otváracieho ceremoniálu slávnostného otvorenia Pamätnej siene 

holubárskeho športu (múzea) v Liptovskom Mikuláši 
Termín: 01. 09. 2018    Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 

 
2. Zaslať na emailovú adresu Mgr. Jaroslava Hrica (hric@mjk.lm.sk, tel.0915 964 424) 

Históriu poštového holubárstva na Slovensku od A po Z a doplniť ju fotografiami. 
            Termín: 10. 08. 2018                          Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 
 
3. Zaslať na emailovú adresu Mgr. Jaroslava Hrica (hric@mjk.lm.sk, tel.0915 964 424) 

materiál na Prezentáciu FCI a doplniť ho fotografiami. 
            Termín: 10. 08. 2018                          Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík, PhD 
 
4. Zaslať na emailovú adresu Mgr. Jaroslava Hrica (hric@mjk.lm.sk, tel.0915 964 424) 

materiál na prezentáciu Mládež a školské holubníky a doplniť ju fotografiami. 
            Termín: 10. 08. 2018                          Zodpovedný: Mgr. Milan Blahovský 
 
5. Zaslať na emailovú adresu Mgr. Jaroslava Hrica (hric@mjk.lm.sk, tel.0915 964 424) 

materiál na tému  Zaslúžili členovia a reprezentanti zväzu a doplniť ju fotografiami. 
            Termín: 10. 08. 2018                          Zodpovedný: Ing. Peter Chytil 



 
6.  Zaslať pozvánky na otvárací ceremoniál Pamätnej siene holubárskeho športu na 

Slovensku v Liptovskom Mikuláši. 
Termín: 20. 09. 2018    Zodpovední: RNDr. Dudzik, Ing. Javorček 
 

7.  Pripraviť na konferenciu FCI organizovanú v Budapešti požadované konferenčné 
podklady a prezentáciu SZ CHPH, ktorá sa uskutoční v termíne 2. až 5. augusta 2018. 
Termín: v texte    Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík 

 
8.  Promptne zaslať vyplnený dotazník k antidopingovým kontrolám na sekretariát FCI. 

Termín: po zaslaní výsledkov kontroly Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík 
 
9.  Zaslať na sekretariát FCI prihlasovacie formuláre k 36. Olympiáde poštových holubov, 

organizovanej v Poznani a kongresu FCI. 
Termín: 15.09.2018   Zodpovední: Ing. Javorček, Ing. Krajčík 

 
10.  Dohodnúť pravidlá s p. Dušanom Konečným pri zverejňovaní oznamov a vkladaní 

potrebných dokumentov na webovú stránku SZCHPH. Zároveň dohodnúť zvýšenie  
flexibility pri výpočtoch súťaží SZCHPH a riešení nahlásených chýb vo 
výpočtovom programe. 
Termín: 30.08.2018   Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 

 
11.  Pripraviť reportáže s jednotlivými víťazmi národných pretekov a publikovať ich 

v Informačnom spravodaji PH. 
Termín: 31.08.2018             Zodpovední: RNDr. Dudzik, Ing. Krajčík, Mgr. Blahovský 

 
12.  Vyžiadať od výboru ZO CHPH Moldava nad Bodvou doklad o zaslaní pozvánky p. 

Jánovi Tóthovi, ktorou ho výbor ZO CHPH Moldava nad Bodvou pozval na 
disciplinárne konanie. 
Termín: 15.08.2018   Zodpovedný: Ing. Pavol Javorček 

 
 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Javorček  
 
Správnosť zápisu overil:  Bc. Milan Pazúr:  .......................................... 
 
    Mgr. Milan Blahovský:         .......................................... 
 
V Stráňavách, dňa 23. 07. 2018            
          
                                                                                                                                                                                
                                                                                              .......................................... 
                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 
           prezident SZ CHPH 
 
 


