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Z Á PISN ICA
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH
konaného dňa 24. marca 2018
Prítomní:

Prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
Členovia VZ SZ CHPH,
Členovia prezídia SZ CHPH
Členovia ÚKK SZ CHPH
Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania

Program rokovania:
1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení
2. Správa prezidenta SZ CHPH a plnení hlavných úloh v roku 2017
3. Správa o činnosti ÚKK za rok 2017
4. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2017
5. Schválenie rozpočtu na rok 2018
6. Zmeny a doplnky poriadkov
7. Ocenenie chovateľov, ktorí úspešne reprezentovali SZ CHPH na SEV 2018
8. Rôzne
9. Uznesenia a záver rokovania
Priebeh rokovania:
K bodu 1: Otvorenia a kontrola plnenia uznesení
Zasadnutie otvoril a privítal prítomných prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik.
Plénum oboznámil s programom zasadnutia. 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. Predniesol návrh na zapisovateľov z rokovania – Ing. Pavol Javorček
a Jakub Poništiak a následne podal návrh na overovateľov zápisnice – Bc. Milan Pazúr, Ing, Luboš
Moravčík a napokon návrhovú komisiu v zložení: Alojz Barbírik, Milan Mesarčík, Peter Rešutík,
ktorí boli jednomyseľne schválení.
Na zasadnutí je prítomných 40 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 2 delegáti sú neprítomní na
rokovaní, takže VZ SZCHPH je uznášania schopné.
Okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zasadnutia zúčastnili s hlasom poradným: jeden člen
Prezídia SZ CHPH, traja členovia ÚKK a sekretár zväzu.
Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdilo za stálych členov VZ SZ CHPH:
1. Tomáš Matys
OZ CHPH Čadca
2. Marián Bačenko
OZ CHPH Sabinov
3. Jaroslav Klonga ml.
OZ CHPH Liptovský Mikuláš
4. Mgr. Gabriel Novotný
OZ CHPH Prešov
5. Milan Lenárth
OZ CHPH Martin

Plénum potvrdilo zmenu jednorázovo zastupujúcich členov VZ SZCHPH s hlasom
rozhodujúcim:
1. Ing. Alexander Hlavatý
OZ CHPH Nitra
2. Ján Mikulčík
OZ CHPH Považská Bystrica
3. Jozef Pílek
OZ CHPH Šurany
Prezident Zväzu vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VZ SZ CHPH –
25. novembra 2017. Z ukladacej časti Uznesenia boli úlohy splnené nasledovne:
Uznesenie VI./1 – Prezídiu bolo uložené zlikvidovať objekt TS do 31. 12. 2017. Úloha bola
splnená.
Uznesenie VI./2 - Predsedovi ekonomickej komisie bolo uložené do 15. 04. 2018 zorganizovať
školenie štatutárov a pokladníkov OZ CHPH. Školenie bolo naplánované na 7. 04. 2018. Nakoniec
sa rozhodlo, že sa zorganizuje až v máji, keď sa definitívne uzatvoria kontroly vykonané vo Zväze
a štatutári budú môcť byť informovaní ako majú v ekonomickej oblasti postupovať.
Uznesenie VI./3 – Zaslať objednávku na spracovanie návrhu – projektu na zriadenie stálej expozície
histórie chovateľstva poštových holubov na Slovensku. Objednávka bola zaslaná a do konca marca
by mal byť projekt pripravený na posúdenie komisiou menovanou VZ SZ CHPH.
K bodu 2: Správa prezidenta SZ CHPH a plnení hlavných úloh v roku 2017
Prezident predniesol obsiahlu správu o činností prezídia, VZ SZ CHPH a smerovaní Zväzu od X.
zjazdu SZ CHPH. V správe postupne rozobral:
A/ Plnenie hlavných úloh vytýčených X. zjazdom SZ CHPH na roky 2017 až 2021. Adresne
informoval, ktoré z úloh sú už splnené, ktoré sa systematický plnia a poukázal na úlohy, ktorých
plnenie si bude vyžadovať viac času i pozornosti.
B/ Rozobral uznesenia, ktorých plnenie bolo určené VZ SZ CHPH. Najpodstatnejšie úlohy boli
splnené. Schválené bolo nové MS na roky 2018 až 2021 a desať NP, vrátane VCS.
C/ Úlohy určené Prezídiu SZ CHPH. Najdôležitejšou úlohou bolo na dobrej spoločenskej
a športovo – chovateľskej úrovni pripraviť a zorganizovať VI. Stredoeurópsku výstavu poštových
holubov. Prezident skonštatoval, že výstava bola zorganizovaná. Ohlasy na úroveň výstavy sú
pozitívne. Výstava bola veľmi zodpovedne zúčtovaná, všetky doklady sú riadne zaevidované.
Podstatná časť príjmov a výdavkov sa realizovala bezhotovostným stykom.
Prezident informoval, že za rok sa uskutočnilo šesť riadnych a dve mimoriadne zasadnutia Prezídia
SZ CHPH. Účasť členov na zasadnutiach bola 100 %.
Prezident sa vyjadril aj k iným problémom, ktoré trápia Zväz a funkcionárov organizačných
zložiek:
- Neznalosť Stanov SZ CHPH
- Riešenie problémov súdmi a nepodloženými udaniami
- Problém dravých vtákov a škody, ktoré chovateľom spôsobuje
- Prestupy členov
- Doping u poštových holubov
- Financiám a rozpočtu prostriedkov Zväzu
- Nedostatok príspevkov do Zväzového spravodaja
- Budovanie pamätnej siene chovateľov PH a 95. výročie založenia prvého
spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku
- Príprava súťaže Intermajstrovstvo 2018
V závere svojho vystúpenia za vykonanú prácu vo Zväze v rokoch 2017 - 2018 navrhol finančne
odmeniť Ing. Kureka, Ing. Krajčíka, p. Valíčka a Mgr. Blahovského.
K bodu 3: Správa o činnosti ÚKK za rok 2017
Správu o činnosti ÚKK predniesol pán Július Mlátko.
ÚKK zasadlo za obdobie od Zjazdu po VZ SZCHPH - tri krát. Predseda ÚKK resp. členovia ÚKK
sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Prezídia ako aj na organizovaní SEV.
Ďalej informoval o vykonaných kontrolách hospodárenia a vedenia pokladničného denníka na
Zväze.

Členovia ÚKK vykonali 9 krát kontroly u chovateľov počas pretekovej sezóny a riešili niekoľko
sťažnosti: OZ CHPH Gemer, OZ CHPH Ružomberok a OZ CHPH Rimavská Sobota.
Nakoniec prezentoval informáciu o pozastavení účinnosti uznesenia VZ SZCHPH z 25. novembra
2017 v bode I., odsek 7.
K bodu 4: Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2017
Správu o hospodárení Zväzu za rok 2017 predniesol predseda ekonomickej komisie p. Peter
Kristiňak. Správu o hospodárení zväzu za rok 2017 ako aj uzávierku hospodárenia SEV dostali
členovia VZ v prílohe pozvánky na rokovanie. Poukázal na rozdiely oproti navrhovanému rozpočtu.
Nakoniec odpovedal delegátom na doplňujúce otázky.
Správa o hospodárení a účtovná uzávierka s výsledkom: – 19 776,02 EUR bola následne
samostatným hlasovaním jednomyseľne odsúhlasená Valným zhromaždením Slovenského
zväzu chovateľov poštových holubov.
K bodu 5: Schválenie rozpočtu na rok 2018
Predseda ekonomickej komisie pán Peter Kristiňak predložil návrh rozpočtu Zväzu na rok 2018.
Návrh rozpočtu Zväzu bol členom VZ zaslaný spoločne s pozvánkou ako rokovací materiál.
Prítomným objasnil jednotlivé položky. V rozprave na tému rozpočtu odznelo viacero požiadaviek
na zvýšenie sumy v rozpočtovej položke č.20. - Dopingové testy - z 2000.00 eur na 3 000.00 Eur.
Samostatným hlasovaním bol rozpočet SZ CHPH na rok 2018 po implementácii tejto úpravy
schválený.
K bodu 6: Zmeny a doplnky poriadkov
Predseda Športovej komisie Mgr. Milan Blahovský predniesol požiadavku na zrušenie uznesenia
VZ zo dňa 25.11.2018 , ktoré bolo v rozpore so Stanovami SZ a týmto ostáva zriaďovanie
Športových pásiem v kompetencií ZO a výboru OZ.
Ďalej predniesol požiadavku riešiť problém prepravy PH v súlade s platnou legislatívou viažucou sa
na prepravu živých zvierat (o ktorej sa zmieňuje aj učebný text autorov Inštitútu vzdelávania
veterinárnych lekárov „Ochrana zvierat pri preprave“). Prezídium SZCHPH odporúčalo doplniť
Pretekový poriadok o nasledovné:
Maximálna prepravná kapacita prepravného koša je stanovená na základe pôdorysnej plochy
a výšky prepravného koša. Minimálna výška prepravného koša je 21 cm (v prípade použitia roštov
v košoch sa jedná o výšku po odrátaní výšky roštov).
Doporučená plocha v koši pripadajúca na jedného holuba je:
a) Pri transporte do 500 km 250 cm2/holub
b) Pri transporte nad 500 km 300 cm2/holub
Keďže členovia VZ neboli pripravení na riešenie tejto problematiky, odporučili doriešiť tento bod
na najbližšom zasadnutí VZ, dovtedy bude potrebné pripraviť znenie samostatného bodu
Pretekového poriadku pod názvom Preprava holubov na preteky.
Predniesol požiadavku na úpravu výpočtového programu pre holuby, ktoré dosiahnu rovnakú
rýchlosť na poslednom mieste v 20 %.
Vo svojom vystúpení reagoval na žiadosť OZ CHPH Bardejov ohľadom vydania záväzného
stanoviska o možnosti súťaženia novoprijatého za člena zo súradníc, z ktorých iný člen Zväzu lietal
s holubmi v predchádzajúcom roku v inom OZ CHPH. Poukázal na nedostatok Pretekového
poriadku SZ CHPH v bode Poznámky a upozornenia, bod 8. Rovnako ani tento návrh nemálo
záujem plénum VZ SZ CHPH akceptovať a meniť svoje pôvodné uznesenie o tejto problematike.
Podal návrh na doplnenie bodu 1. v časti Vykonávacie predpisy Elektronické konštatovacie
systémy /EKS/ a práca s nimi o EKS Topigeon, ktorého používanie schválilo prezídium SZ CHPH..

K bodu 7: Ocenenie chovateľov, ktorí úspešne reprezentovali SZ CHPH na SEV 2018
Po obede, na úvod odpoludňajšej časti rokovania prezident Zväzu a predsedovia posudzovateľskej
a športovej komisie odovzdali naším najúspešnejším reprezentantom na VI. Stredoeurópskej
výstave ocenenia a poďakovali im za výbornú prípravu holubov na výstavu s vzornú reprezentáciu
SZ CHPH.
K bodu 8: Rôzne:
•
Múzeum Liptovský Mikuláš – krátku informáciu podal p. Dudzik.
Komisia ustanovená pre vybudovanie siene holubárskeho športu v Liptovskom
Mikuláši by mala posúdiť vypracovaný návrh obsahového a materiálneho
vybudovania expozície a rozhodnúť o jej náplni. Takisto je potrebné zakúpiť, alebo
dať vyrobiť zariadenie interiéru stálej expozície holubárskeho športu v Múzeu Janka
Krála v Liptovskom Mikuláši.
•
Preverenie ďalších možností výroby rodových krúžkov. Nájsť výrobcu, ktorý dodá
krúžky v stanovenom termíne a lepšie čitateľné (väčšie číslice).
•
Výskum vtáčej chrípky a príspevok do fondu FCI pre výskum tejto choroby. Po krátkej
diskusii sa odsúhlasilo prispieť do fondu sumou 500 eur.
•
Prečítal sa podnet, námietka MDKS, voči uneseniu VZ SZ CHPH, ktorým boli schválené
podmienky MS 2018-2021.
K bodu 9: Uznesenia a záver rokovania.
Po krátkej konzultácii s členmi návrhovej komisie prezident Zväzu po odsúhlasení návrhovou
komisiou prečítal návrh uznesení. Po zapracovaní pripomienok dal o návrhu uznesení hlasovať.
Navrhnuté uznesenia boli jednomyseľne schválené.
Na záver rokovania sa prezident SZ CHPH poďakoval prítomným za účasť na dnešnom rokovaní
a zaželal pekné prežitie Veľkonočných sviatkov a veľa zdaru v chove poštových holubov
v nastávajúcej pretekovej sezóne.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SZ CHPH, KONANÉHO 24. MARCA 2018 V NITRE
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje:
1. Program rokovania Valného zhromaždenia SZ CHPH.
2. Zapisovateľa z rokovania – Ing. Pavol Javorček, Jakub Poništiak
3. Overovateľov zápisnice – Bc. Milan Pazúr, Ing. Ľuboš Moravčík.
4. Návrhovú komisiu v zložení: Alojz Barbírik, Milan Mesarčík, Peter Rešutík
5. Správu o hospodárení Zväzu za rok 2017
6. Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2017 s – 19 776,02 EUR
7. Rozpočet SZ CHPH na rok 2018 s úpravou oproti návrhu v položke výdaje č. 20,
Dopingové testy .......... 3 000.00 EUR
8. Podmienky Intermajstrovstva na rok 2018 so začiatkom 13. 04. a ukončením 22. 07. 2018.
(Do súťaže sa počítajú víkendové preteky – piatok až pondelok.)
9. Doplnky a úpravy Pretekového poriadku SZ CHPH v znení:
A/ Vo vykonávacích predpisoch pre Elektronické konštatovacie systémy /EKS/ a práca s
Nimi sa doplňuje bod: g) TOPIGEON

B/ V Pretekovom poriadku SZ CHPH hlava I. bod. 1 sa vsúva nový odstavec v znení:
Do pretekových výsledkov sú zaradené všetky holuby, ktoré dosiahnu v preteku
rovnakú rýchlosť ako holub umiestnený na poslednom mieste v 20% víťazov.
10. Smernicu k organizovaniu NP v roku 2018
11. Príspevok do fondu FCI na výskum vtáčej chrípky vo výške 500,00 EUR.
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje za stálych členov VZ SZ CHPH:
1. Tomáš Matys
OZ CHPH Čadca
2. Marián Bačenko
OZ CHPH Sabinov
3. Jaroslav Klonga ml.
OZ CHPH Liptovský Mikuláš
4. Mgr. Gabriel Novotný
OZ CHPH Prešov
5. Milan Lenarth
OZ CHPH Martin
zmenu jednorázovo zastupujúcich členov VZ SZCHPH s hlasom rozhodujúcim:
1. Ing. Alexander Hlavatý
OZ CHPH Nitra
2. Ján Mikulčík
OZ CHPH Považská Bystrica
3. Jozef Pílek
OZ CHPH Šurany
III. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie:
1. Správu o prezidenta Zväzu o čisti SZ CHPH a prezídia od konania X. zjazdu SZ CHPH
a aktuálnej situácii vo Zväze, ktorú predniesol prezident RNDr. Daniel Dudzik.
2. Správu predsedu ÚKK o činnosti ÚKK SZ predniesol Július Mlátko.
3. Informáciu predsedu ÚKK o pozastavení účinnosti uznesenia VZ SZCHPH z 25. novembra 2017
bode I., odsek 7.
VI. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá:
1. Športovej komisii SZ CHPH pripraviť na každý pretek rozpracovanie smernice pre organizáciu
NP v roku 2018..
Termín: 30. 04. 2018
Zodpovedný: Predseda športovej komisie
2. Bez príspevku z prostriedkov SZ CHPH organizačne pripraviť a zabezpečiť pretek Inter – Brusel.
Termín: 28. 07. 2018
Zodpovedný: Predseda športovej komisie
3. Organizačne pripraviť a zabezpečiť účasť holubov našich chovateľov na Európskych
majstrovstvách sveta v Mire - Portugalsko.
Termín: 30. 04. 2018
Zodpovedný: Viceprezident SZ CHPH
4. Prezídiu SZ CHPH v súčinnosti so sekretariátom SZ CHPH zvolať zasadnutie komisie
ustanovenej VZ SZ CHPH pre vybudovanie siene holubárskeho športu do Liptovského Mikuláša.
Posúdiť vypracovaný návrh na obsahové a materiálne vybudovanie expozície a definitívne
rozhodnúť o jej náplní.
Termín: 20. 04. 2018
Zodpovední: v texte
5. Na základe záverov komisie uvoľniť prostriedky SZ CHPH a kúpiť, či dať vyrobiť zariadenie
interiéru stálej expozície holubárskeho športu v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
Termín: 31. 08. 2018
Zodpovedné: Prezídium SZ CHPH
6. Štatutárom ZO a OZ CHPH ako členom výborov vo svojej činnosti dôsledne uplatňovať Stanovy
SZ CHPH a všeobecné zákony právneho poriadku Slovenskej republiky.
Termín: stály
Zodpovední: v texte

7. Zaregistrovať SZ CHPH do konca roka 2018 do zoznamu prijímateľov 2% z daní v zmysle
zákona 83/1990 Zb.
Termín: v texte
Zodpovedné: Prezídium SZ CHPH
9. Uhradiť na fond FCI pre výskum vtáčej chrípky 500.00 EUR.
Termín: 10. 04. 2018
Zodpovedný: Sekretár SZ CHPH
10. Preveriť možnosti výroby rodových krúžkov. Hľadať výrobcu, ktorý dodá krúžky v stanovenom
termíne a lepšie čitateľné.
Termín: 30. 04. 2018
Zodpovedný: Viceprezident SZ CHPH
11. Na najbližšie zasadnutie VZ SZ CHPH pripraviť návrh vytvárania Športových pásiem, ktorý po
prerokovaní a schválení VZ SZ CHPH bude doplnený do Pretekového poriadku SZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovedné: Prezídium SZ CHPH

V Nitre, dňa 24. 03. 2018

Zapísal: Ing. Pavol Javorček, Jakub Poništiak

Správnosť zápisu overili:
Bc. Milan Pazúr

.....................................................

Ing. Ľuboš Moravčík .....................................................

Prezident Zväzu: RNDr. Daniel Dudzik .................................................

