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 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@agroinstitut.sk  www.postoveholuby.sk – telefax. 004210376537503
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 9. septembra 2013 v PopradeMatejovciach
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský,
Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Krajčík Daniel, PhD., MVDr. Tibor Gornaľ,
Ľubomír Drgáň, Ing. Jaroslav Mojzeš, Ľubomír Valíček
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
neprítomní: Dušan Kasan a predseda ÚKK – Vladimír Sudor
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov, kontrolná činnosť členov
prezídia
3. Príprava na vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenska 2013
4. Správy o činnosti jednotlivých členov prezídia
5. NP pre sezónu 2014 – návrhy
6. Správa o činnosti MTC, príprava finálového preteku
7. Rôzne
8. Uznesenia a záver
Priebeh rokovania
1. Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik.
Stanovil zapisovateľa overovateľov zápisnice.
2. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov, kontrolná činnosť členov prezídia.
Predseda pretekovej komisie vyznačil najdôležitejšie body – vydanie obežníka na zabezpečenie
pretekovej sezóny, vydanie propozícii NP a Katovického memoriálu. Uviedol, že po začiatku
pretekovej sezóny komisia vykonala kontrolu protokolov o prevedenom štarte, kontrolu vyžiadanej
dokumentácie.
Taktiež predostrel výsledky kontroly Pretekovej komisie zo dňa 9.9. 2013, u vopred vyžiadanej
dokumentácie:
– TKDT – neplatné výsledky pre rok 2013 ako aj ich kombinácie
– OZ Topoľčany – Mlátko Július – odporúča uznať pretek Marburg 1
– dokumentácia Jána Minárika (ZO CHPH Lužianky) – navrhujú prizvať chovateľa, zástupcov OZ,
ZO ako aj členov nasadzovacej komisie na najbližšie zasadnutie prezídia
– OZ CHPH Bardejov – chovateľom, ktorí nasadzovali holuby na pretek Neubrandenburg 2, Byczyna
 6.7.2013 a k nasadzovacej matke mali pripojené nefunkčné satelitné hodiny (zlé nastavený čas) sa
výsledky neuznávajú pre všetky súťaže a výstavy.
Zápisnica zo zasadnutia Pretekovej komisie SZ CHPH zo dňa 9.9.2013 bude prílohou tejto zápisnice.
3. Príprava na vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenska 2013 – dohodlo sa, že komisia v zložení Kasan
Dušan, Valíček Ľubomír, Mojzeš Jaroslav, Dudzik Daniel, Seliga Jaroslav, Šimurka Alojz a Krajčík
Daniel vykonajú 21.9.2013 kontrolu zaslaných tabuliek a zostavia predbežné poradie MS pre rok
2013.
4. Správy o činnosti jednotlivých členov prezídia
Krajčík – predniesol informácie o možnostiach propagácie v TV Nitrička, informoval o príprave
článkov do Informačného spravodaja o víťazoch NP, navrhuje založiť na web. stránke sieň slávy
víťazov národných pretekov.
Drgáň podal informáciu o sumarizovaní systémov EKS používaných na Slovensku
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/prezidium092013.htm
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Gornaľ – podal informáciu na prípravných prácach antidopingových kontrol a predostrel problémy
z vypracovávania legislatívy.
Mojzeš – predniesol aktuálny stav pokladne SZ CHPH a MTS, čerpanie prostriedkov prebieha podľa
schváleného rozpočtu. Ďalej predložil návrh ocenení NP Gotha, Oostende a Katovického memoriálu
Cheb (príloha zápisnice), pričom oceneným sa zašlú vstupenky na spoločenský večer, kde budú
ocenení.
Valíček  predostrel potrebu zorganizovania školenia posudzovateľov, ktorí sa zúčastnia
posudzovania CV 2014 a zároveň pripravil návrh posudzovateľov CV 2014 (príloha zápisnice)
Seliga – predniesol svoju správu už v bode 2
5. NP pre sezónu 2014 – návrhy. Ustanoví sa komisia, ktorá tento bod opätovne prerokuje a zašle
návrhy vypúšťacích miest, ktoré by vyhovovali podmienke, že by sa NP zúčastnilo minimálne 70%
jestvujúcich OZ CHPH. Návrh sa predloží na rokovanie VZ SZ CHPH.
6. Správa o činnosti MTC, príprava finálového preteku
Informáciu o príprave finálového dňa podal Javorček. Prevzalo sa 732 ks, z toho 20 ks uhynulo, 25 ks
sa neusadilo, 23 ks sa postupne stratilo na nácvikoch ešte nenačípovaných a 664 ks bolo
načipovaných. Dodnes sa odleteli tri preteky a deväť nácvikov. Po treťom preteku zostalo 524 ks.
Výber usporiadateľa dražby – prihlásili sa štyria záujemcovia. Vybratá bola ponuka, ktorú zaslal pán
Krajčík. Ponuka p. Krajčíka bola vybratá pre výhodnú cenu a skúsenosti s dražbami MTC
v predchádzajúcich rokoch. S víťazom výberového konania bude uzatvorená zmluva o realizácií
dražby holubov MTC.
Navrhlo a odsúhlasilo sa, že za vývoz holubov po dražbe, vyvážajúci preberie 1 euro za ks.
Dohodlo sa, že na kontrolu priebehu nasádzania finálového preteku bude prizvaný jeden člen ÚKK
SZ CHPH, ktorého určí predseda ÚKK – pán Sudor.
7. Rôzne:
 Odvolanie sa pána Vladimíra Kučeru – odpoveď na odvolanie pripraví a zašle Seliga Jaroslav do 30.
9. 2013.
 Podnet pána Meška – Prezídium SZ CHPH udeľuje napomenutie OZ CHPH Tvrdošín a ukladá
výboru do 30.9.2013 doriešiť problém a potrestať chovateľa, ktorý odňal čipy holubom pána Meška.
 Stredoeurópska výstava Brno – zúčastníme sa výstavy vo všetkých výstavných kategóriách. Navrhlo
sa za posudzovateľa výstavy pána Valíčka a delegátov za SZ CHPH: Dudzik, Kasan, Krajčík.
 Rodové krúžky pre rok 2014. FCI stanovilo podmienku, že na krúžku bude logo FCI a krúžky pre
rok 2014 budú zlatej farby.
 Žiadosť OZ Dlhé Pole o zaradenie preteku Praha Dubeč (23.6.2013) do MS – žiadosti sa
nevyhovuje.
 Žiadosť OZ Levice o posunutie pretekovej sezóny. Potrebné je dodržať podmienky MS 2013,
a taktiež dodržať uznesenia z mimoriadneho zasadnutia prezídia SZ CHPH zo dňa 11.6.2013 –
v odstavci II. Prezídium SZCHPH vydáva stanovisko, v bodoch 1., 2. a 3.
 ZO CHPH Nitra – žiadosť o vytvorenie vypúšťacích miest v Rakúsku. Prezídium sa žiadosťou
nezaoberalo, lebo žiadosť nebola zaslaná prostredníctvom OZ CHPH.
 Ján Blahovec – žiadosť o informácie – odpoveď pripraví Dudzik.
 ZO Tornaľa – Žiadosť. Schvaľuje sa za podmienky, že akcia sa presunie na iný termín, z dôvodu
konania sa jesenného zasadnutia Valnej hromady SZ CHPH.
 OZ Dlhé Pole – Pozastavenie výkonu funkcie výcvikára OZ. Riešenie tohto prípadu je výlučne
vecou OZ CHPH a nie je v kompetencii prezídia riešiť tento prípad a navrhlo zaslať písomnú agendu
naspäť do OZ CHPH na riešenie.
8. Uznesenia a záver
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 9. septembra 2013
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Ľubomír Valíček a Jaroslav Mojzeš
2. Komisiu kontroly výsledkov Majstrovstiev Slovenska pre rok 2013 v zložení: Kasan Dušan,
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/prezidium092013.htm
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Valíček Ľubomír, Mojzeš Jaroslav, Dudzik Daniel, Seliga Jaroslav, Šimurka Alojz a Krajčík
Daniel
3. Návrh ocenení NP Gotha, Oostende a Katovického memoriálu Cheb a prizvanie ocenených na
spoločenský večer, pričom vstupenky oceneným zabezpečí sekretariát SZ CHPH
4. Návrh zoznamu posudzovateľov CV 2014
5. Zorganizovanie školenia posudzovateľov štandardných holubov, účastníkov posudzovania CV
2014
6. Delegátov na Európsku výstavu do Brna – Dudzik, Kasan, Krajčík a návrh na posudzovateľa tejto
výstavy  Valíček.
7. Prizvať jedného člena ÚKK SZ CHPH ako kontrolóra na nasádzanie finálového preteku MTS Nitra
2013, vopred určeného predsedom ÚKK SZ CHPH – V. Sudorom.
8. Žiadosť ZO Tornaľa, za podmienky, že akcia sa presunie na iný termín, z dôvodu konania sa
jesenného zasadnutia Valnej hromady SZ CHPH v pôvodne navrhnutom termíne.
9. Uznať pretek Marburg1, chovateľa Júliusa Mlátka z OZ CHPH Topoľčany.
10. Neuznať chovateľom OZ CHPH Bardejov, ktorí nasadzovali holuby na pretek Neubrandenburg 2,
Byczyna  6.7.2013, a k nasadzovacej matke mali pripojené nefunkčné satelitné hodiny, sa výsledky
neuznávajú pre všetky súťaže a výstavy.
II. Prezídium SZ CHPH neschvaľuje:
1. Žiadosť OZ Dlhé Pole o zaradenie preteku Praha Dubeč (23.6.2013) do MS 2013
III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1. TKDT – výsledky pre rok 2013 sú neplatné ako aj ich kombinácie
2. K žiadosti OZ CHPH Levice  je potrebné dodržať podmienky MS 2013, a uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia prezídia SZ CHPH zo dňa 11.6.2013 – v odstavci II. Prezídium SZCHPH
vydáva stanovisko, v bodoch 1., 2. a 3.
IV. Prezídium SZ CHPH udeľuje:
1. Napomenutie OZ CHPH Tvrdošín a ukladá výboru do 30.9.2013 doriešiť problém a exemplárne
potrestať chovateľa, ktorý odňal čipy holubom pána Meška.
V. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1. Zápisnicu zo zasadnutia pretekovej komisie zo dňa 9. 9. 2013
VI. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1. Prizvať na najbližšie zasadnutie prezídia predsedu, výcvikára OZ CHPH Nitra, predsedu a
výcvikára ZO CHPH Lužianky, Minárika Jána a kompletnú nasádzovaciu komisiu z inkriminovaného
preteku.
Termín: 25 .9. 2013
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
2. Uzavrieť zmluvu s Krajčíkom Danielom o realizáciu dražby holubov na TS pre rok 2013.
Termín: 20. 9. 2013
Zodpovedný: Dudzik
3. Zaslať naspäť písomnú agendu OZ Dlhé Pole, tajomníkovi OZ Dlhé Pole k riešeniu ich vnútorných
problémov.
Termín: 25. 9. 2013
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
4. Pripraviť a zaslať pánovi Kučerovi Vladimírovi odpoveď na odvolanie sa voči rozhodnutiu Prezídia
zo dňa 11.6.2013 – v uzneseniach v odstavci II. Prezídium SZCHPH vydáva stanovisko, bod 4.
Termín: 30. 9. 2013
Zodpovedný: Seliga
Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Valíček Ľubomír:

http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/prezidium092013.htm
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Ing. Mojzeš Jaroslav :
V PopradeMatejovciach, dňa 9. septembra 2013

..................................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

Prílohy: Zápisnica zo zasadnutia Pretekovej komisie SZ CHPH zo dňa 9.9.2013
Návrh ocenení NP
Návrh zoznamu posudzovateľov CV 2014
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PRETEKOVEJ KOMISIE SZ CHPH
konaného dňa 9. septembra 2013 v PopradeMatejovciach
Prítomní:

Členovia pretekovej komisie SZ CHPH
Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Krajčík Daniel, PhD., Ing. Jaroslav Mojzeš, Ľubomír Valíček
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
neprítomní: Dušan Kasan, Šimurka Alojz

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov, kontrola
vyžiadanej
pretekovej dokumentácie
3. Rôzne
4. Záver
Priebeh rokovania
1. Rokovanie otvoril a prítomných privítal predseda pretekovej komisie Jaroslav Seliga.
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/prezidium092013.htm
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2. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov.
Predseda pretekovej komisie vyznačil najdôležitejšie body – vydanie obežníka na zabezpečenie
pretekovej sezóny, vydanie propozícii NP, VCS a Katovického memoriálu. Uviedol, že po začiatku
pretekovej sezóny komisia vykonala kontrolu protokolov o prevedenom štarte, kontrolu pretekových
plánov.
Kontrola vyžiadanej dokumentácie:
– TKDT – nebola doručená vyžiadaná dokumentácia, komisia navrhuje neuznať výsledky pre rok
2013 ako aj ich kombinácie z dôvodu nesplnenia počtu členov pre činnosť klubu
– OZ Topoľčany – Mlátko Július – odporúča uznať pretek Marburg 1 na základe rozchodu
hodín z preteku Slivenec o 19,06
– dokumentácia Jána Minárika (ZO CHPH Lužianky) – navrhujú prizvať chovateľa, zástupcov OZ,
ZO ako aj členov nasadzovacej komisie na najbližšie zasadnutie prezídia
– OZ CHPH Bardejov – chovateľom, ktorí nasadzovali holuby na pretek Neubrandenburg 2, Byczyna
 6.7.2013 a k nasadzovacej matke mali pripojené nefunkčné satelitné hodiny (zlé nastavený čas)
neuznáť výsledky pre všetky súťaže a výstavy.
– OZ KNM – neúplné kontrolné listy – vyriešil výbor OZ KNM
3. Z dôvodu nerešpektovania pretekového poriadku Hlava III. bod 4 všetkými OZ navrhujeme zrušiť
zákaz držania holuba chovateľom v danom bode.
V PopradeMatejovciach, dňa 9. septembra 2013
Ing. Jaroslav Seliga
Predseda pretekovej komisie SZ CHPH
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