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Z Á P I S N I C A  

ZO  ZASADNUTIA  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  SZ  CHPH 
konaného dňa 21. novembra 2015 

 
Prítomní: Prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH  
                        Členovia ÚKK – František Jacenko, Ing. Jozef Fekiač 
                        Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania 
 
Program rokovania: 
                      1. Otvorenie– Dudzik 
                                    -  potvrdenie novo delegovaných členov VZ SZ CHPH  
           2. Schválenie zapisovateľa z rokovania, overovateľov zápisnice 
                          3. Správa prezidenta o plnení úloh plánovaných na rok 2015 
                                4. Správa predsedu ÚKK za rok 2015  
                   5. Inovácia základných dokumentov 
                                     - Rokovacieho poriadku SZ CHPH 
                                     - Organizačného poriadku SZ CHPH 
                                     - Pretekového poriadku SZ CHPH 
                                     - Výstavného poriadku SZ CHPH 
                                 6. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2016   
                      7. Informácia o CV 2016 – predseda OZ CHPH Žilina  
                                 8. Prijatie uznesení                                
                                 9. Záver rokovania 

 
 

Priebeh rokovania: 
 
K bodu 1:   

Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia 
prezident SZ CHPH RNDr. Dudzik Daniel. Vyzval delegátov, či chcú doplniť program 
rokovania uvedený v pozvánke. Z pléna nebol podaný žiadny návrh na doplnenie programu 
rokovania. Následne dal hlasovať o programe rokovania. Program rokovania uvedený 
v pozvánke bol jednomyseľne schválený. 
 Podľa § 12, odsek 1 Stanov SZ CHPH plénum VZ potvrdilo na jedno zasadnutie  

za OZ CHPH Bardejov: MVDr. Tibor Gornaľ – štatutár 
za  OZ CHPH Michalovce: Ing. Peter Kristiňák  - na základe písomného poverenia  
za OZ CHPH Trnava: Bc. Milan Pazúr - na základe písomného poverenia 
 

K bodu 2:    
Prezident predniesol návrh na zapisovateľov z rokovania – Ing. Peter Grék a Peter Záhorský. 
Návrh odôvodnil tým, že by bolo výhodnejšie, aby zápis nerobil Ing. Javorček, ktorý bude 
počas rokovania vydávať materiál. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Alojza Barbiríka 
a Ing. Ľuboša Moravčíka. Iné návrhy neboli podané a navrhnutí boli jednomyseľne schválení. 
Po hlasovaní navrhol do návrhovej komisie členov VZ Ing. Miroslava Vidholda, p. Jakuba 
Poništiaka a p. Petra Psotného. Protinávrhy neboli podané a navrhnutí boli jednomyseľne 



schválení. Návrhová komisia skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 38 delegátov, 2 
delegáti sú ospravedlnení a 3 delegáti sú neprítomní, takže je VZ uznášania schopné.  
Okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zasadnutia zúčastnili s hlasom poradným dvaja 
členovia ÚKK SZ CHPH, jeden člen prezídia a sekretár zväzu.  
 
K bodu 3: Správa prezidenta o plnení úloh plánovaných na rok 2015  

Správu o plnení hlavných úloh stanovených uzneseniami IX. zjazdu SZ CHPH 
a činnosti prezídia za rok 2015 predniesol prezident SZ CHPH. Obšírne rozobral všetkých 12 
bodov hlavných úloh, ktoré boli stanovené IX. zjazdom dňa 6. apríla 2013 pre prácu v medzi- 
zjazdovom období.  
1. Aktívne sa podieľať na práci Medzinárodnej organizácii chovateľov poštových 
holubov a rešpektovať rozhodnutia FCI.  
- Podal podrobnú informáciu ako sa zástupcovia Zväzu podieľajú na činnosti v orgánoch FCI, 
ku ktorým témam sa vyjadrili a aké zaujali stanoviska k bodom programu na kongrese FCI. 
Poukázal na to, že riadiace orgány SZ CHPH v plnej miere rešpektujú a plnia rozhodnutie 
FCI. 
2. Podieľať sa na práci Stredoeurópskej federácie. 
- Skonštatoval, že môžeme s hrdosťou povedať, že funkcionári nášho Zväzu stali pri zrode  
Stredoeurópskej federácie. U nás v Nitre sa konal prvý kongres i prvá Stredoeurópska 
výstava. Žiaľ smerovanie sa zmenilo na tretej výstave a v súčasnosti sa už výstava začala  
skrývať pod označením Európska. Dnes je ťažko povedať, aké smerovanie bude po konaní 
výstavy v Bukurešti. 
Vyvstáva tu otázka, ako majú postupovať naši delegáti na kongrese v Bukurešti. K tomu  by 
sa malo vyjadriť  VZ SZ CHPH, lebo to tak vyzerá, že ak sa Stredoeurópska výstava vráti do 
pôvodnej podoby, alebo prejdeme na systém, že sa jej budú výhradne zúčastňovať 
Stredoeurópske zväzy, v tom prípade nasledujúcu výstavu v roku 2018 by sme mali opäť 
organizovať u nás, organizovať by ju mal SZ CHPH. VZ by malo dať delegátom mandát na 
prijatie organizácie Stredoeurópskej výstavy našim Zväzom v roku 2018.  
3. Vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Zväzu na olympiádach FCI, 
Stredoeurópskych výstavách a ďalších medzinárodných súťažiach. 
- Výkonný orgán SZ CHPH vytvára štandardné podmienky pre účasť chovateľov , členov 
Zväzu na olympiádach FCI,  Stredoeurópskych výstavách a Majstrovstvách sveta holubov. 
Výber holubov sa robí podľa poradia na CV, bez obmedzení. Prezídium sa snažilo 
optimalizovať odvoz a prívoz holubov tým , že sa vytvorilo viacero miest sústredenia 
holubov. Odmeny vypísané za zvoz holubov i umiestnenie na výstave boli vyplatené podľa 
schválenej smernice. 
4. Každoročne organizovať súťaže Majstrovstiev Slovenska, Veľkej ceny a národných 
pretekov. Počas štyroch rokov nemeniť schválené MS na roky 2013 – 2017. 
- Organizácia MS podľa §13 prináleží prezídiu. Veľkou výhodou pri tejto činnosti je, že 
podmienky MS boli schválené na štyri roky a nedohadujeme sa o podmienkach na všetkých 
zasadnutiach VZ. Rovnako sa dostali aj do povedomia väčšiny chovateľov.  
Veľká cena sa štandardne organizovala z Gothy a okrem celkového poradia v rámci 
Slovenska je vyhodnocovaná v troch pásmach. 
Národné preteky: v prezídiu SZ CHPH sme prijali uznesenie, že ak sa preteku nad 700 
kilometrov zúčastní 7 a viac OZ CHPH a vydajú spoločné pretekové výsledky možno pretek 
považovať za NP. Napriek tomu sa na Slovensku zorganizoval jediný NP v regióne „Sever“, 
ostatné OZ CHPH sa nemajú záujem dohodnúť alebo lepšie povedané nechcú sa dohodnúť na 
organizovaní takýchto pretekov. 



Ocenenia MS, VCS, NP sú finančné a vecné a sú uhrádzané z prostriedkov Zväzu. Vecne 
ceny – poháre sa najúspešnejším tradične odovzdávajú na večierku konanom pri CV. Poháre a 
medaily sú na slušnej úrovni a už pomaly aj víťazi prišli na to, že treba si ich prísť prevziať.   
K MS: Na VZ CHPH 17. novembra 2012 boli schválené podmienky MS na štyri roky 2013 – 
2016. V pláne hlavných úloh, ktoré boli schválené IX. zjazdom sa píše, že MS je na roky 
2013 – 2017 a to je 5 rokov. Je potrebné tento rozpor vyriešiť.  
5. Posilňovať stabilitu oblastných združení dôsledným rešpektovaním stanov SZ CHPH. 
- Na IX. zjazde sa konštatovalo, že je potrebné zabrániť migrácii členov. Z toho dôvodu sa do 
stanov zapracoval §8 – prestupy členov. Prezident apeloval na to, aby štatutári §8 o 
prestupoch používali s rozvahou, aby rozhodnutia o prestupoch neprinášali viacej škody ako 
úžitku. Poukázal na to, že prestupový poriadok má zabrániť nekontrolovaným a často 
každoročným prestupom istých chovateľov z organizácie do organizácie. To neznamená, že 
kto napíše slušnú žiadosť, zdôvodni, že v novej organizácii mu bude lepšie a nemá 
ekonomické záväzky treba mu dať súhlas. Nemal by to byť problém. 
Zdôraznil, že našou slovenskou špecialitou je lietanie na cudzie mená. Na synov, dcéry 
manželky, babky... Pokiaľ ide o členstvo týchto ľudí, tak to problém nie je, každý má pravo 
byť členom SZ CHPH. Pokiaľ ide o športovú stránku, tak to až také správne nie je, lebo 
pretekov sa vlastne zúčastňujú fingovaní chovatelia. Všetku činnosť vykonávajú skutoční 
vlastníci holubov. Zdôraznil, že čo je to za účastníka našich pretekov, keď za celú sezónu ani 
raz nepodpíšu kontrolný list a ani raz nepracujú v nasadzovacej komisií. Túto prácu za nich 
robí skutočný vlastník a niekto to za neho podpisuje.  Mali by sme mať jasno, kto je súťažiaci 
člen a kto sympatizant, na ktorého niekto lieta, najčastejšie majiteľ holubov.   
V čase konania zjazdu sme mali 34 oblastných združení. 
V súčasnej dobe máme 33 oblastných združení. 
Rozhodnutím VZ CHPH bol povolený vznik OZ CHPH Ružomberok, zrušené boli OZ CHPH 
Poprad a Sereď.  
6. Dôslednou riadiacou a osvetovou prácou  medzi funkcionármi a členmi Zväzu 
pestovať zdravé medziľudské  a športové vzťahy v SZ CHPH. 
- Poukázal na to, že holubári boli v minulosti jedna rodina, stretávali sa, vzájomne si aj mimo 
holubárenia  pomáhali. Položil otázku prečo to v niektorých organizáciách tak je aj teraz a 
inde je to diametrálne odlišné. Vyslovil myšlienku, že príčinou sú neuspokojené, 
neopodstatnené a ničím nepodložené ambície a závisť. 
     Poukázal na to, aby sme si všetci uvedomili, že členmi Zväzu sme sa stali preto, že máme 
radi holuby, fascinuje nás ich  krása a schopnosti a nie preto, aby sme každoročne  dostávali 
meter  vysoké poháre a predávali po 500 eur mláďatá. Ak si ujasníme dôvody členstva tak 
problémov by mohlo byť menej.  
     Vyjadril sa k diskusii na webovej stránke, poukázal na to, že slušný človek sa k niektorým 
príspevkom určite nevyjadrí, že takto vedená diskusia nám neprospieva. Informoval o tom, že 
prezídium požiadalo  advokátsku kanceláriu, aby nám vypracovali právny predpis, kto môže a 
o čom môže diskutovať, aby to nebolo v rozpore so zákonom. V najkratšom čase sa po 
schválení prezídiom tento predpis uvedie do života. Informoval tiež, že niektoré vyjadrenia 
diskutujúcich sa budú riešiť súdnou cestou.    
7. Vytvárať podmienky pre mladých a začínajúcich členov SZ CHPH. 
- Poukázal na to, že získať mladých chovateľov je možne dvomi cestami. 
a/. Propagovať náš šport, aby si ho mladí všimli, aby ich holubársky šport zaujal a získal. 
b. Vychovávať mladých v krúžkoch pri školských holubníkoch. 
Školské holubníky máme dva v Spišskom Podhradí a Kvačanoch. Mladých chovateľov v nich 
vedú naši skúsení chovatelia. V Spišskom Podhradí  p. Blahovský a v Kvačanoch členovia 
Občianskeho združenia Vrbica. 



Zväz činnosť krúžkov dotuje značnou sumou, ktorá je zahrnutá v rozpočte. Členovia krúžkov 
sa zúčastňujú pretekov v rámci OZ CHPH, ich holuby nás reprezentovali na MS v Arade a 
školské holubníky budú vystavovať holuby aj na CV v Trenčíne. 
8. Prezentovať športové holubárstvo ako zmysluplné medzi širokou verejnosťou. 
- Povedal, že chov poštových holubov je veľmi pekný koníček, že verejnosť nás vníma podľa 
toho,  ako sa jednotliví členovia správajú na verejnosti. Podľa toho aj požívajú úctu verejnosti 
alebo sú odsudzovaní podľa svojich činov. 
Sú mestá i obce kde chovatelia poštových holubov sú uznávanou organizáciou, kde 
funkcionári miest a obci sú hrdí na to, že majú občanov, ktorí Slovensko a mesto reprezentujú 
na rôznych podujatiach. Naopak sú predstavitelia miest a obcí, ktorí o holubároch nechcú ani 
počuť. Všetko je to závisle od toho, ako sa my sami prezentujeme.  
9. Vytvárať efektívne súťažiace celky v záujme optimálneho využitia vložených 
finančných prostriedkov, dopravných prostriedkov a možnosti dosiahnuť 
konkurencieschopné  športové výsledky. 
 Poukázal na to, že je to  úloha veľmi náročná pre odpor niektorých funkcionárov, ktorí sa 
takému súťaženiu vo veľkých celkoch veľmi bránia z dôvodu,  že súťaženie v nich je 
nespravodlivé. Je to argument ťažko vysvetliteľný lebo pre súťaženie im ostáva ich pôvodný 
celok a naviac majú aj výsledky z väčšieho celku. 
Po značnej snahe členov prezídia všetky OZ CHPH vytvorili regionálne združenia, v ktorých 
bolo začlenených všetkých 33 oblastných združení. O tom ako budú ďalej fungovať je 
dopredu ťažké hovoriť.  
10. Aktívne bojovať proti používaniu nedovolených podporných prostriedkov v 
holubárskom športe. 
Vyjadril sa, že doping, používanie nedovolených podporných látok je pliagou športu, 
nevynímajúc ani ten náš holubársky. V tomto smere sa dá urobiť iba to, načo máme, lebo 
zisťovanie používania zakázaných látok je veľmi náročné.  
Toho roku boli vykonané tri odbery vzoriek, ktoré boli zaslané do laboratória v JAR. Išlo o 
chovateľov: Peter Grék. Jozef Jakubčák a Géza Vincze. Všetky tri vzorky boli vyhodnotené 
ako negatívne. 
 
11. Uchovávať históriu holubárskeho športu pre ďalšie generácie. 
- Netreba nejako zvlášť zdôrazňovať, že prezídium Zväzu má záujem na zdokumentovaní 
histórie nášho športu. Prerokovali sme to na predchádzajúcom  zasadnutí VZ. Pri príležitostí 
95 výročia založenia 1. holubárskej organizácie má byť v Liptovskom Mikuláši otvorená 
pamätná sieň nášho športu. Garantom je občianske združenie Vrbica a za VZ sme pre 
spoluprácou s týmto združením poverili p. Vlada Šišku. 
Na predchádzajúcom zasadnutí VZ sme ocenili dlhoročných a zaslúžilých funkcionárov a 
postupne sa dokumentujú ich spomienky a dochovaný autentický materiál. 
Potrebovali by sme pre túto činnosť získať ďalších členov, aby sa zdokumentovala činnosť 
holubárskych spolkov vo viacerých regiónoch Slovenska.. 
 
12. Propagovať holubársky šport a činnosť SZ CHPH na webovej stránke Zväzu a v 
spravodaji Poštový holub. 
Tak, ako to povedal v predchádzajúcej stati,  je snaha propagovať holubársky šport. Snaha je 
jedná vec a skutočnosť iná. Chýbajú nám  ľudia, ktorí by zmysluplne propagovali náš šport, 
venovali sa našej histórii. Tak to funguje napríklad v Poľsku. Naša webová stránka je 
venovaná predovšetkým našej športovej činností a komerčným záležitostiam. Do spravodaja 
píše p. Krajčík , Dudzik a výnimočne niekto iný. Je to veľmi málo. Treba sa nad tým 
zamyslieť.  
 



Mimo hlavných úloh chcem poukázať alebo zmieniť sa o týchto skutočnostiach: 
Novelizácia dokumentov - o neustálej potrebe novelizovať a dopĺňať základné dokumenty, 
nakoľko holubársky šport sa rýchlo mení a vyvíja. No na druhej strane narýchlo prijímané 
Zväzové normy obyčajne prinášajú viac škody ako úžitku. Je preto potrebné postupovať 
uvážlivo a v dostatočnom časovom priestore.  
 
Potreba mladých funkcionárov - Poukázal na potrebu mladých kvalifikovaných ľudí, 
funkcionárov. Chýbajú nám vo všetkých organizačných zložkách SZ CHPH. Jednotlivé 
zložky si ich musia vychovať, treba dať šancu mladým.  
 
Školenia a semináre - Zväz tak ako v predchádzajúcich rokoch zabezpečoval školenie či 
seminár výcvikárov OZ CHPH a posudzovateľov, ktorí budú posudzovať CV. 
 
Financie – Prezident zdôraznil, že nie je cieľom Zväzu kumulovať finančné prostriedky. Mali 
by sme hospodáriť podľa vyrovnaného rozpočtu. Z toho dôvodu nenavrhuje meniť či 
zvyšovať členský príspevok na rok 2016. Informoval tiež o tom, že Zväz dostal na rok 2016 
dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva SR. V tejto súvislosti poďakoval Ing Kurekovi za 
spracovanie projektu. 
 
MTC Nitra – Tohto roku sme testovaciu stanicu prevádzkovali jubilejný desiaty rok. Boli už 
aj také názory, že je potrebné testovanie holubov ukončiť a túto činnosť prenechať 
súkromným testovacím staniciam. Pri porovnaní so súkromnými testovacími stanicami však 
MTC vo viacerých ukazovateľoch vychádza veľmi dobré. Na prvom mieste je serióznosť 
a skutočnosť, že hlavným cieľom nie je dosiahnutie zisku. Z týchto dôvodov bude Zväz 
naďalej prevádzkovať MTC Nitra. Výsledok testovania bude zaradený do súťaže FCI 
GRAND PRIX. Víťazi finálového preteku budú ocenení na olympiáde v Bruseli roku 2017. Je 
však potrebné zatraktívniť podmienky a pre testovanie holubov získať popredných 
chovateľov zo Slovenska i zahraničia. Predovšetkým je potrebné zlepšiť propagáciu stanice. 
 
 
Účasť členov prezídia na zasadnutiach  v roku 2015. 
 
V roku 2015 sa konalo 6 zasadnutí – tak ako určujú Stanovy SZ CHPH   
            
zasadnutie      2.1. 21.2. 27.4. 18.5. 7.9. 18.10.       súčet 
        
D. Dudzik       áno   áno áno áno áno áno        6 x 
J. Seliga      áno   áno áno áno áno áno        6 x 
D. Krajčík      áno   áno áno áno áno nie        5 x 
T. Gornaľ      áno  áno áno áno áno áno        6 x 
M. Blahovský      nie   áno áno áno áno áno        5 x 
D. Kasan      áno  áno áno áno áno áno        6 x 
Ľ. Valíček       áno  áno áno áno áno áno        6 x 
Ľ. Drgáň      áno  áno áno nie nie nie        3 x 
J. Mojzeš      áno  áno áno áno áno áno        6 x 
Prinajmenšom slušná účasť. 
 
Všetky zasadnutia sa konali podľa vopred schváleného plánu zasadnutí. 
Na všetky zasadnutia bol písomne pozvaný predseda ÚKK. 



Členovia na zasadnutia boli pozývaní písomnou pozvánkou okrem zasadnutia počas CV – je 
to povinnosť člena prezídia prísť na CV a zasadnutie. 
 
K bodu 4: Správa predsedu ÚKK za rok 2015  

Správu predniesol p. František Jacenko, člen ÚKK z dôvodu, že predseda ÚKK p. 
Vladimír Súdor je dlhodobo práceneschopný. Vo svojom vystúpení exaktne a presne 
informoval o kontrolách, ktoré vykonali členovia ÚKK. Informoval  o podnetoch 
a sťažnostiach, ktoré na zasadnutiach ÚKK riešili. Podal podrobnú správu o kontrolách 
hospodárenia Zväzu, stave finančných prostriedkov, vedení účtovníctva a správe majetku. 
Skonštatoval, že ÚKK v hospodárení nenašla chyby a majetok a finančné prostriedky sú 
vyžívané hospodárne a podľa schváleného rozpočtu.  
K bodu 5:   

Návrh novelizácie základných dokumentov predniesol viceprezident Zväzu p. Dušan 
Kasan. Postupne sa prechádzali návrhy na úpravu jednotlivých základných  dokumentov. 
Každá zmena sa schvaľovala po pripomienkach jednotlivo a nakoniec novelizácia každého 
dokumentu ako celku. 

Schválená novelizácia  
                                     - Rokovacieho poriadku SZ CHPH 
                                     - Organizačného poriadku SZ CHPH 
                                     - Pretekového poriadku SZ CHPH 
                                     - Výstavného poriadku SZ CHPH 
           tvorí prílohu tejto zápisnice 
 
K bodu 6:   

V správe sa prezident vyslovil, že nie je potreba zvyšovať členský príspevok na rok 
2016. Nikto z delegátov tiež nepodal návrh na zvýšenie či zníženie členského príspevku, preto 
sa táto otázka neprejednávala. Členský príspevok ostáva v pôvodnej výške. 
 
K bodu 7:   
 Informáciu o organizovaní CV 2016 podal Ing. Ľubomír Moravčík, tajomník OZ 
CHPH Žilina, ktoré je organizátorom výstavy. Povedal, že CV sa bude konať 8. – 9. januára 
2016 na výstavisku v Trenčíne, kde sú dobré podmienky pre organizáciu výstavy a dobré 
vlakové a autobusové spojenia pre návštevníkov. Organizáciu majú pripravenú a verí, že 
návštevníci budú spokojní. V závere svojho vystúpenia pozval na návštevu výstavy 
prítomných delegátov  a prostredníctvom nich širokú chovateľskú verejnosť.  
 
K bodu 8: Diskusia 
 

Ján Tisoň – zoširoka oboznámil plénum s problémami, ktoré má výbor OZ CHPH 
Liptovský Mikuláš so ZO CHPH Poprad – Tatry, ktorej predsedom je p. Benjamín Lištiak. 
Zmienil sa o tom, že p. Lištiak im nechce vydať majetok, ktorý podľa likvidačnej listiny 
napísanej pri zániku OZ CHPH Poprad pripadol OZ CHPH Liptovský Mikuláš. Zdôraznil, že 
ľutuje svoj súhlas na pričlenenie bývalého OZ CHPH Poprad k OZ CHPH Liptovský Mikuláš. 
Poprosil o radu ako majú postupovať, keď pán Lištiak sa kvôli práceneschopnosti už dvakrát 
ospravedlnil z účasti na disciplinárnom konaní. 
Odpovedal prezident: Vrcholné orgány SZ CHPH nevstupujú do majetkových pomerov 
nižších organizačných zložiek a všetky spomínané problémy musia riešiť podľa platnej 
legislatívy.  

Šiška Vladimír  



 a/ Vyzval prítomných funkcionárov, aby všetky organizačné zložky mali IČO 
a finančné prostriedky nedržali na súkromných účtoch. Rovnako aj majetok má byť napísaný 
na organizáciu. 

b/ Navrhol, aby pri stretnutí prezidentov v Poľsku sa prerokovala otázka 
Stredoeurópskej federácie, ktorá vznikla ako protiváha dnes už nefunkčnej Západoeurópskej 
federácie. Mali by sme sa vrátiť k pôvodnej myšlienke a cieľom Stredoeurópskej federácie. 

c/ Poukázal na to, že všetci členovia OZ CHPH Bratislava odoberajú Informačný 
spravodaj SZ CHPH. Vyzval delegátov, aby spravodaj odoberalo čo najviac členov, je  to 
najlepšia cesta ako sa dostať k informáciám. 

d/ Požiadal, aby sa spracovala a zverejnila veková štruktúra členskej základne. 
e/navrhol odmeniť sekretára Zväzu p.Ing.Javorčeka koncoročnou odmenou  

Odpovedal prezident: Požiadavka uvedená v bode „d“ sa zapracuje do uznesenia  
Ing. Miroslav Vidhold - 
a/ poukázal na to, že by sa mal zmeniť spôsob myslenia v OZ CHPH pri organizácii 

pretekov a príprave pretekových plánov. Z pretekových plánov by mali vypadnúť preteky nad 
600 km, ktoré by mali organizovať špecializované  kluby. Ako príklad uviedol Nemecko, kde 
preteky sú organizované týmto spôsobom. Vyzval prezídium, aby situáciu zmapovalo 
a pripravilo návrh na takýto systém pretekania.  

b/ Pozitívne sa vyjadril k prijatému obmedzeniu teplotného maxima, za ktorého 
nemôžu holuby letieť preteky nad 400 km. Prítomným zdôraznil, že je potrebné neustále 
zlepšovať pohodu holubom pri preprave na vypúšťacie miesta. Nestačí, že sa do Pretekového 
poriadku prijalo teplotné maximum. VZ by sa malo zaoberať aj stanovením minimálnych 
požiadaviek na prepravu holubov, ako kapacita prepravných boxov, vybavenosť nadstavieb 
napájadlami a kŕmidlami, atď.. Všetci vieme, za akých podmienok mnohé OZ prepravujú 
holuby. Malo by sa s tým niečo spraviť. 
Odpovedal prezident: Požiadavka uvedená v bode ,,a“ bude zapracovaná do uznesení 
z rokovania. 

RNDr. Daniel Dudzik – 
a/ Oboznámil prítomných s listom p. Gyurovského v ktorom žiada VZ SZ CHPH 

o pomoc. Sú síce členmi OZ CHPH Komárno, ale súťažiť v rámci OZ CHPH nemôžu. 
Prezident poukázal na to, že podľa práve inovovaného poriadku,  OZ CHPH ako organizátor 
pretekov musí pre všetkých svojich členov vytvárať rovnaké podmienky. 

b/ Informoval, že prezídium SZ CHPH pripravuje vydanie nových členských 
preukazov v zošitovej podobe. Sekretariát bude vydávať čísla preukazov. Samotné preukazy 
budú vydávať ZO CHPH prostredníctvom OZ CHPH.. 

c/ Vzhľadom k tomu, že MTC nebolo stratové navrhol podľa § 12, odsek 12 Stanov 
SZ CHPH mimoriadnu odmenu Ing. Pavlovi Javorčekovi 200 eur a Ing. Jurajovi Kurekovi 
150 eur za kvalitne vykonanú prácu v MTC. 
Návrh bol plénom SZ CHPH schválený. 
 Mgr. Milan Blahovský – 
 a/ Vyslovil požiadavku, aby na webovej stránke boli zverejnené evidencie ZO i OZ 
CHPH a pretekové plány tak, aby deklarácie pretekov boli viditeľné a čitateľné. 
 b/ Nastolil otázku prečo on ako predseda OZ dostal list, v ktorom je udelené 
napomenutie výcvikára ZO CHPH Richnava za to, že v pretekovej dokumentácii zaslanej ku 
kontrole chovateľovi chýbali pečiatky. Prečo to má riešiť a prijímať opatrenia výbor OZ 
CHPH.  
            c/Upozornil na skutočnosť, že k dnešnému dňu ešte nie je známe poradie 
v jednotlivých kategóriách MS. 
Odpovedal prezident: Zverejniť evidenčné údaje (ZO, meno, priezvisko) nie je problém 
zverejniť, na budúci rok budú zverejnené rovnako aj plány podľa uvedenej požiadavky. 



K druhej otázke povedal, že organizátorom preteku bolo OZ CHPH, preto je povinné riešiť aj 
tieto nedostatky a prijímať k ním opatrenia.  
            Ing.Brzý Jozef - navrhol prezídiu aby určilo termíny a miesta štartov holubov 
z národných pretekov, ktorých by sa jednotlivé OZ mohli zúčastniť. 
Odpovedal prezident: touto úlohou bude poverená preteková komisia, ktorá pripraví návrh pre 
prezídium. 

Ing. Miroslav Vidhold – vzniesol námietku, že z poradia MS treba vyradiť každého aj 
za chýbajúcu pečiatku. Ak to tak neurobíme tak sa nám to vypomstí. 

 
Ing. Peter Grék  –  
a/ Upozornil na to, že už aj na predchádzajúcich zasadnutiach VZ SZ CHPH sme 

prijali doplnky k Pretekovému poriadku SZ CHPH. Pri vydaní uceleného PP sa na nich 
nesmie zabudnúť. 

b/ Navrhol, aby do základne legislatívy bolo zapracované, že účastník pretekov musí 
byť prítomný na 80% nasadzovania svojich holubov na preteky. 

Odpovedal prezident: Pri vydaní uceleného Pretekového poriadku SZ CHPH budú 
v ňom zapracované všetky doteraz schválené doplnky. Návrh uvedený v bode b, si  môžu vo 
svojich organizačných pokynoch k pretekom zakotviť ako podmienku usporiadatelia pretekov 
v predpretekovej dokumentácii. Univerzálne sa návrh nedá uplatňovať, lebo máme aj 
účastníkov pretekov, ktorí zo zdravotných dôvodov sa nemôžu zúčastňovať nasadzovania 
holubov. 

Maria Beláková – Nastolila požiadavku väčších čísiel na rodových obrúčkach. 
 Odpovedal viceprezident: Veľkosť číslic je u rôznych výrobcov odlišná. Firma, ktorá nám 
v súčasnosti vyrába krúžky používa veľkosť číslic a písmen v jednej veľkosti. U toho výrobcu 
sa nedá dosiahnuť zmena veľkosti číslic. 

Ing. Ľuboš Moravčík – Vzniesol dotaz, prečo si nemohli chovatelia započítať do MS 
DT pretek, ktorý bol skrátený na základe odporúčania prezídia SZ CHPH zo 700 km na 500 
km.  

Odpovedal prezident: Do MS môže mať OZ CHPH deklarovaných 14 pretekov 
a neobmedzený počet pretekov nad 700 km. Skrátením preteku pretek prešiel do kategórie 
pretekov „do 700 km“ a bol tak 15. pretekom. Na jarnom zasadnutí VZ sa budeme zaoberať 
MS a tam sa budeme touto otázkou zaoberať. 

Ing. Peter Chytil  
a/ navrhol, aby sa VZ na jarnom zasadnutí zaoberalo s myšlienkou umožniť výmeny  

termínu konania sa dlhého preteku nad 700 km za iný termín, a tým pádom by zostalo vopred 
deklarovaných 14. pretekov. 

b/navrhol aby bol stanovený aj termín pre vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev 
Slovenska, poukázal na príklady zo zahraničia kde je poradie národných súťaží známe už 
15.septembra. Navrhol termín 15.9. pre preteky starých holubov a 15.11. pre preteky mladých 
holubov. 

Odpovedal prezident: Do programu jarného zasadnutia VZ CHPH  bude zaradený 
prvý návrh a druhý bude zakotvený v uzneseniach z rokovania. 
 
K bodu 9: Prijatie uznesení 

Po konzultácii s členmi návrhovej komisie prezident Zväzu prečítal návrh uznesení. 
Navrhnuté uznesenia boli bez pripomienok jednomyseľne schválené. 
 
K bodu 10: Záver 



Prezident SZ CHPH poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK a členovi Prezídia za 
aktívnu účasť na rokovaní VZ, poprial všetkým bezpečnú cestu domov a vyslovil 
presvedčenie, že sa stretneme na CV v Trenčíne.  
 

 

V Nitre 21. 11. 2015 Zapísali:  Ing. Peter Grék a Peter Záhorský 
 
Overovatelia: 
Alojz Barbirík v. r.                  ................................................................ 
 
Ing. Ľuboš Moravčík v. r.       ................................................................ 
 
                                                       
                                                                            ------------------------------------------------------- 
                                                                              RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH 

 
 

U Z N E S E N I A  
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH 

konaného dňa 21. novembra 2015  
 

 
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje: 
 
1. Program rokovania bez pripomienok 
2. Zapisovateľov z rokovania: Ing. Peter Grék a Peter Záhorský 
3. Overovateľov zápisnice: pán Alojz Barbirík, Ing. Ľuboš Moravčík 
4. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vidhold, Jakub Poništiak, Peter Psotný 
5. Novelizáciu základných dokumentov Zväzu – Pretekového poriadku SZ CHPH,  
   Výstavného poriadku SZ CHPH, Rokovacieho poriadku SZ CHPH, Organizačného   
    poriadku SZ CHPH. 
6. Prijatie usporiadania Stredoeurópskej výstavy 2018  Slovenským zväzom chovateľov  
    poštových holubov, pokiaľ bude výstava organizovaná za podmienok prijatých na I.  
    kongrese Stredoeurópskej   federácie, ktorý sa konal v Nitre. 
7. Vydanie nových členských preukazov v zošitovej podobe. 
8. Podľa § 12, odsek 12 Stanov SZ CHPH mimoriadnu odmenu Ing. Pavlovi Javorčekovi 
    200 eur a Ing. Jurajovi Kurekovi 150 eur za kvalitne vykonanú prácu v MTC. 
9. Účasť p. Alojza Barbiríka a Vladimíra Šišku ako delegátov SZ CHPH na Česko –  
    Moravskej celoštátnej výstave v Hluku. 
 
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie: 
 
1. Správu prezidenta o plnení hlavných úloh stanovených uzneseniami IX. zjazdu SZ CHPH    
    na roky 2013 až 2017 a činnosti prezídia v roku 2015. 



2. Informáciu o činnosti ÚKK  za rok 2015 prednesenú pánom Františkom Jacenkom, členom  
    ÚKK. 
 
III. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje: 
 
 1. Podľa § 12, odsek 1 Stanov SZ CHPH potvrdzuje na jedno zasadnutie  
     OZ CHPH Bardejov: MVDr. Tibor Gornaľ – štatutár 
     OZ CHPH Michalovce: Ing. Peter Kristiňak  - na základe písomného poverenia  
     OZ CHPH Trnava: Bc. Milan Pazúr - na základe písomného poverenia 
 
 
 
IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá: 
 
1. Na zasadnutí prezídia vypracovať, prerokovať a schváliť plán zasadnutí Prezídia a VZ SZ  
    CHPH na rok 2016.  
    Termín:  8. 01. 2016                                      Zodp.: RNDr. Daniel Dudzik, prezident Zväzu  
2. Vypracovať termínovník všetkých úloh na rok 2016, pokynov, obežníkov potrebných pre 
    zabezpečenie bezproblémového zabezpečenia pretekovej sezóny. 
   Termín: 15. 02. 2016                                        Zodp.: Dušan Kasan, viceprezident SZ CHPH 
3. Organizačne podľa platnej legislatívy pripraviť vykonanie troch antidopingových kontrol 
    v pretekovej sezóne 2016. 
    Termín: v texte                                                  Zodp.: MVDr. Tibor Gornaľ a vet. komisia 
 4. Organizačne zabezpečiť činnosť testovacej stanice SZ CHPH v Nitre v roku 2016. 
    Termín: február – október 2016                       Zodp.: Prezídium SZ CHPH 
5. Zriadiť na webovej stránke SZ CHPH záložku, kde by sa chronologicky zaznamenávali  
    hlásenia o zmene štartov poštových holubov. 
    Termín: 20. apríl 2016                               Zodp.: Ing. Jaroslav  Seliga,  Ing. Dušan Konečný 
6. Do začiatku pretekovej sezóny kúpiť pre potreby Zväzu dve univerzálne čítačky čipov. 
    Termín: v texte                                                 Zodp.: Ing. Daniel Krajčík, Ľubomír Drgáň 
7. Zorganizovať jarný seminár výcvikárov OZ CHPH a dôsledne prebrať Pretekový poriadok   
    SZ CHPH a vedenie pretekovej dokumentácie. 
    Termín: marec 2016                     Zodp.: Ing. Jaroslav Seliga a preteková komisia SZ CHPH  
8. Zabezpečiť bezproblémovú účasť našich holubov – reprezentujúcich Zväz na Európskej   
    výstave v Bukurešti.  
    Termín: január 2016                                         Zodp.: Ing. Pavol Javorček, Ľubomír Valíček 
9. Zabezpečiť zverejnenie pretekových plánov organizátorov pretekov v sezóne 2016 tak, aby  
     boli viditeľné a čitateľné deklarácie pretekov. 
     Termín: 20. apríl 2016                                             Zodp.: Ing. Pavol Javorček 
10. Zistiť a zverejniť vekovú štruktúru členov SZ CHPH. 
     Termín: 31. máj  2016                                             Zodp.: Ing. Pavol Javorček 
11. Pripraviť a ponúknuť členom Zväzu a organizačným zložkám SZ CHPH možnosť plnenia   
      súťažných podmienok  v kategórii SDT v rámci klubov superdlhých tratí. 
      Termín: 31. január  2016                                         Zodp.: Prezídium SZ CHPH 



 
12. V roku 2016 zverejniť poradie chovateľov  v jednotlivých  kategóriách Majstrovstva  
      Slovenska  najneskoršie do:       staré holuby – 30. 09. 2016, mladé holuby – 15. 11. 2016. 
      Termín: v texte                                                         Zodp.: Prezídium SZ CHPH  
 
 
V Nitre 21. 11. 2015 Zapísali:  Ing. Peter Grék a Peter Záhorský 
 
 
Overovatelia: 
Alojz Barbirík v. r.                  ................................................................ 
 
Ing. Ľuboš Moravčík v. r.       ................................................................. 
 
 
                                                                              
                                                                            ------------------------------------------------------- 
                                                                              RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k zápisnici VZ SZ CHPH zo dňa 21. 11. 2015 

NOVELIZOVANÉ STATE ZÁKLADNÝCH DOKUMENTOV SZ CHPH 

Schválené na zasadnutí VZ CHPH 21. 11. 2015 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SZ CHPH 
 – tučným vyznačené schválené zmeny 
 

Článok 2 
 

Volené orgány SZ CHPH 
 
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov uplatňuje trojstupňový systém organizácie a riadenia. 
 
1. Republikové orgány Zväzu: 
      a/ zjazd 
      b/ valné zhromaždenie 
      c/ prezídium 
      d/ ústredná kontrolná komisia 
2. a) Oblastné orgány Zväzu: 
      a/ oblastná konferencia 
      b/ oblastný výbor 
      c/ kontrolná komisia 
   b) Športové kluby: Orgány podľa vlastného, schváleného štatútu klubu 
3. Orgány základnej organizácie Zväzu: 

a/ výročná členská schôdza 
      b/ členská schôdza 
      c/ výbor 
      d/ kontrolná komisia 
 
Funkčné obdobie všetkých volených orgánov Zväzu je štyri roky. 

 

Článok 3 

Podpisovanie písomností SZ CHPH 

2. Všetky dôležité písomnosti OZ CHPH zásadného významu podpisuje predseda a tajomník OZ CHPH. 

Ostatné písomnosti podpisuje predseda alebo tajomník a člen výboru OZ CHPH. 

Písomnú agendu kontrolnej komisie OZ CHPH podpisuje jej predseda. 

 

3.  Všetky  písomnosti,  ktorými  ZO  SZ  CHPH  rozhoduje  o závažných  záležitostiach,  získava  práva, 

preberá  záväzky  alebo  disponuje  majetkom  podpisuje  predseda  a tajomník  na  základe  poverenia 

výboru ZO CHPH. Ostatné písomnosti podpisuje predseda alebo  tajomník a člen výboru    ZO CHPH. 

Písomnú agendu kontrolnej komisie ZO CHPH podpisuje jej predseda. 

Článok 4 



 

Sekretariát SZ CHPH 

9. Vydáva čísla členských preukazov 

Článok 8 

Výcviková komisia SZ CHPH 

4. Predkladá návrhy na usporiadanie pretekov organizovaných SZ CHPH. 

7. Podáva návrhy na zmenu podmienok MS. 

 

Novelizáciu Organizačného poriadku SZ CHPH    schválilo VZ CHPH dňa 21. 11. 2015. Týmto dňom 

nadobúda novelizovaný Organizačný poriadok SZ CHPH účinnosť. 

                 RNDr. Daniel Dudzik v. r. 

                                 prezident SZ CHPH   

 

ROKOVACÍ PORIADOK SZ CHPH 
 – tučným vyznačené schválené zmeny   
 

Článok 2 

Organizačné zložky a ich orgány 

1. Organizačnými zložkami SZ CHPH sú:    

‐ oblastné združenia 
        ‐ základné organizácie 

‐ športové kluby 
        ‐ regionálne združenia 
 

2. Ústrednými orgánmi Zväzu sú:  ‐ zjazd 
         ‐ valné zhromaždenie 

          ‐ prezídium 
          ‐ ústredná kontrolná komisia 

 

3. Regionálnymi orgánmi CHPH sú  ‐ správna rada (výbor) regionálneho združenia 
                                                               ‐ kontrolná komisia  
                                                                     ‐ ďalšie orgány, ak to stanovuje štatút  

 



4. Orgánmi OZ CHPH sú:    ‐ oblastná konferencia 
          ‐ výbor OZ CHPH 
          ‐ kontrolná komisia 

 

5. Orgánmi ZO CHPH sú:    ‐ výročná členská schôdza 
                                                           ‐ členská schôdza 

          ‐ výbor  
          ‐ kontrolná komisia 
 

6. Orgánmi športového klubu CHPH sú zložky podľa schváleného štatútu klubu    ‐   

                                 

Článok 4 

Zvolávanie zasadnutí 

 

1. Zasadnutie sa uskutočňuje ako riadne v súlade s plánom činnosti alebo mimoriadne. 

2. Mimoriadne zasadnutie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh alebo ak o to požiada 

aspoň jedna polovica členov príslušného orgánu. Na zvolanie zasadnutia môžu byť použité všetky 

dostupné komunikačné prostriedky. 

3. Riadne zasadnutie sa zvoláva: 

VZ SZ CHPH ‐ písomnou pozvánkou zaslanou 30 dni pred rokovaním. 

Prezídium SZ CHPH – písomnou pozvánkou ktorá je členovi doručená  najneskoršie 7 dni pred 
konaním rokovania, alebo e‐mailom zaslaným najneskoršie 7 dni pred konaním rokovania. 
Konferencia OZ SZ CHPH – písomnou pozvánkou ktorá je delegátovi doručená najneskoršie 7 dni 
pred konaním rokovania, alebo e‐mailom odoslaným najneskoršie 7 dni pred konaním rokovania. 
VČS, výbor OZ CHPH, výbor ZO CHPH ‐ e‐mailom odoslaným najneskoršie 7 dni pred konaním 
rokovania. 
 

Článok 5 

Priebeh rokovania 

3. Predsedajúci otvorí zasadnutie v určenú hodinu, najneskôr v čase, keď je prítomná nadpolovičná 

väčšina členov orgánu. Neúčasť na zasadnutí sa ospravedlňuje vopred zvolávateľovi, najmenej 48 

hodín pred konaním zasadnutia. 

 

 

 



 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

Novelizáciu  Rokovacieho poriadku schválilo Valné zhromaždenie SZ CHPH dňa 21. 11. 2015. Týmto 

dňom nadobúda novelizovaný Rokovací poriadok SZ CHPH účinnosť. 

 

                                                        RNDr. Daniel Dudzik v. r. 
                                    prezident SZ CHPH 
 

PRETEKOVÝ PORIADOK SZ CHPH 
 – tučným vyznačené schválené zmeny 

 

HLAVA I. 

ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 

 

l. Právo organizovať a usporiadať preteky poštových holubov, ako i vydávať pretekové výsledky majú 

zložky SZ CHPH : ZO – ŠP ‐ VS ‐ OZ ‐ región, športové kluby a Zväz, pri dodržaní podmienok, že preteku 

sa zúčastní najmenej 20 chovateľov a nasadí sa najmenej 150 holubov. 

2. V prípade, že Hydrometeorologický ústav SR vydá výstrahu tretieho stupňa na extrémne teploty 

nad 35º Celzia, musia organizátori pretekov vypúšťať poštové holuby z miesta štartu vzdialeného 

maximálne 400 km pre všetkých účastníkov preteku.  

3.  Organizačná  zložka  SZ  CHPH,  ktorá  organizuje  preteky  poštových  holubov  musí  pri  ich 

organizovaní vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky organizačné zložky a  všetkých svojich členov 

vo svojej riadiacej pôsobnosti.  

a/ Každý člen organizačnej zložky musí mať rovnaké právo zúčastniť sa preteku, ktorý organizačná 

zložka SZ CHPH organizuje. Nie je možné z preteku vylúčiť nižšiu organizačnú zložku, ktorá spadá do 

pôsobnosti  organizátora  preteku  alebo  jednotlivca,  ak  spĺňa  podmienky  pre  účasť  v  preteku  a 

dodržiava ustanovenia Pretekového poriadku SZ CHPH. 

b/ Každý člen organizačnej zložky, účastník preteku, ktorý zložka organizovala a dosiahol športový 

výsledok oprávňujúci ho pre zaradenie do výsledkov, musí byť  zaradený vo všetkých vydávaných  

pretekových  výsledkoch  organizačnej  zložky,  ak  neporušil  platné  ustanovenia  Pretekového 

poriadku SZ CHPH. 



c/  Nižšie  organizačné  zložky  v  pôsobnosti  organizátora  preteku  a  jednotliví  členovia  zložky  sa 

pretekov  zúčastňujú  dobrovoľne  a  neúčasť  v  preteku  nemôže  byť  diskriminačným  faktorom  pre 

účasť v nasledujúcich organizovaných pretekoch. 

 

4. a/ výcvikové stredisko atď. 

5. Povinnosťou usporiadateľa pretekov je predovšetkým zabezpečiť:  

D/  vydávanie  pretekových  výsledkov,  pričom  ročné  a  staršie  holuby  môžu  byť  zaradené  do 

pretekových  výsledkov  po  prvú  augustovú  nedeľu  bežného  roka  vrátane.  Všetky  deklarované 

výsledky musia byť zverejňované na stránkach resp. podstránkach OZ tak, aby sa k nim bolo možné 

dostať  priamo  jednoduchým  kliknutím  zo  stránky  www.mypigeons.eu.  Pretekové  výsledky  ktoré 

nespĺňajú  kritéria  FCI  alebo  pretekového  poriadku  nemôžu  byť  zverejňované  na  stránke  SZ  CHPH. 

Výsledky nezverejnené v stanovenom termíne budú neplatné pre MS. 

6. Všetky preteky musia byť zaradené v pretekových plánoch ZO, ŠP, VS, OZ, regiónoch a ŠK CHPH, 

ktoré musia byť doručené na sekretariát Zväzu do 31. 3. bežného roka. Zmenu  termínov pretekov 

mladých  holubov  organizátori  pretekov  doručia  na  sekretariát  Zväzu  najneskoršie  týždeň  pred 

konaním prvého preteku.  

8. Usporiadateľ preteku môže ustanoviť viac nasadzovacích stredísk, pričom však za ich činnosť plne 

zodpovedá. V týchto nasadzovacích strediskách sa nasadzujú holuby na preteky, uzatvárajú a 

otvárajú konštatovacie hodiny a elektronické konštatovacie systémy. Za poriadok a dodržiavanie 

pretekového poriadku v NS je zodpovedný výcvikár a štatutári  ZO CHPH. Ak sa však nasadzovacie 

stredisko skladá z viacerých ZO CHPH, potom vedúceho schváli usporiadateľ preteku. 

HLAVA II. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.  Pretekov  sa  má  právo  zúčastniť  každý  člen  SZ  CHPH  pod  svojím  menom,  adresou  holubníka  a 

súradnicami  holubníka,  prípadne  uvedeným  názvom  v  evidencii  ZO  CHPH.  Usporiadateľ  zabezpečí, 

aby na pretek boli nasadzované holuby, s neporušenou rodovou obrúčkou, od ktorých má chovateľ 

vlastnícky preukaz, prípadne iný doklad o vlastníctve od pôvodného majiteľa.  

6.  Usporiadateľ  preteku  musí  mať  ku  každému  preteku  vystavený  protokol  o  štarte  holubov  na 

predpísanom  tlačive,  ktorý musí  byť  potvrdený  v  mieste  štartu  delegovaným  štartérom.  Protokol 

musí obsahovať tieto údaje: miesto vypustenia holubov, dátum a čas štartu, súradnice miesta štartu, 

kontakt  na  štartéra  (meno  a tel.  číslo),  počasie  v mieste  štartu,  počet  nasadených  holubov,  počet 

chovateľov  ‐  účastníkov  preteku,  prípadne  iné  údaje  ‐  závažné  pre  pretek,  meno  a  podpis 

potvrdzujúceho za organizáciu a pečiatku s podpisom delegovaného štartéra. Protokol o štarte musí 

byť odoslaný najneskôr do piatich dní po štarte na sekretariát SZ CHPH. Toto ustanovenie platí i pre 

zahraničné preteky.  

7.  Usporiadateľ preteku musí  čas a miesto štartu holubov z každého preteku zverejniť na 

internetovej stránke SZ CHPH – www.mypigeons.eu do 1 hodiny od štartu. V prípade poruchy 

internetu na sekretariát Zväzu alebo predsedovi pretekovej komisie alebo predsedovi ÚKK. 



 

HLAVA VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Novelizáciu Pretekového poriadku  schválilo  VZ SZ CHPH dňa 21. 11. 2015. Týmto dňom nadobúda 

novelizovaný Pretekový poriadok SZ CHPH účinnosť. 

 
 
                                                                                                             RNDr. Daniel Dudzik v. r. 
                                                                                                                  prezident SZ CHPH 
            

Vykonávacie predpisy 

Elektronické konštatovacie systémy /EKS/ a práca s nimi 

– tučným vyznačená a  schválená zmena 
 

 

3. Chovateľ, ktorý si kúpil jeden z vyššie uvedených systémov ako prvý v ZO CHPH, je povinný 

predložiť  ZO CHPH a usporiadateľovi preteku, u ktorého vykonáva pretekovú činnosť, návod na 

obsluhu daného systému v slovenskom alebo českom jazyku. 

Novelizáciu Vykonávacích predpisov pre EKS  schválilo VZ SZ CHPH dňa 21. 11. 2015. Týmto dňom 

nadobúdajú novelizované Vykonávacie predpisy pre EKS účinnosť. 

 
 
                                                                                                             RNDr. Daniel Dudzik v. r. 
                                                                                                                  prezident SZ CHPH 
            

 

 
VYSTAVNÝ PORIADOK SZ CHPH 
 – tučným vyznačené schválené zmeny 
  

1. Plánovanie a organizovanie výstav 
a) Výstavy  poštových  holubov  môže  organizovať  SZ  CHPH,  jeho  organizačné  zložky 

a športové kluby. SZ CHPH vydáva kalendár výstav. 
   
 

2.  Účasť na výstavách a reprezentácia 



   
c)  Reprezentovať OZ CHPH v kategóriách FCI na Celoštátnej výstave môžu iba      
     holuby, ktoré pred konaním CV prešli výstavou nižšieho stupňa alebo  
     výberom OZ CHPH. 
 
1.  Posudzovanie 
d)  Kroky v prípade – ex aequo 
‐  Body  partií 3, 4, 5 sa zrátajú a najvyšší výsledok určí 1. 
 ‐  Holub s najvyšším počtom bodov pozície 5 je určený ako 1. 
 ‐  Holub s najvyšším počtom bodov pozície 4 je určený ako 1. 
‐  Holub s najvyšším počtom bodov pozície 3 je určený ako 1. 
‐  Posudzovateľ rozhoduje podľa vlastného uváženia 

 
  
   
Novelizáciu Výstavného poriadku  schválilo  VZ SZ CHPH dňa 21. 11. 2015. Týmto dňom nadobúda 

novelizovaný Výstavný poriadok SZ CHPH účinnosť. 

 
 
                                                                                                             RNDr. Daniel Dudzik v. r. 
                                                                                                                  prezident SZ CHPH 
            

 
 
 
 
 
 


