 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@agroinstitut.sk - www.postoveholuby.sk – telefax. 004210376537503

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA a ÚKK SZ CHPH,
konaného dňa 17. až 18. októbra 2015 vo Veľkej Lomnici.
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
členovia prezídia SZ CHPH – Dušan Kasan, Ing. Jaroslav Seliga, Ľubomír
Valíček, MVDr. Tibor Gornaľ, Ing. Jaroslav Mojzeš, Mgr. Milan Blahovský
Člen ÚKK SZ CHPH - František Jacenko
Prizvaný:
Sekretár SZ CHPH – Ing. Pavol Javorček
Ospravedlnení: Ľubomír Drgáň, Ing. Daniel Krajčík, PhD., Vladimír Sudor, Július Mlátko , Jozef
Fekiač, Stanislav Zelenský
Program rokovania:
17. októbra 2015
1. Otvorenie– Dudzik
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania prezídia. Dudzik
3. Príprava Jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH
V pracovných skupinách, vypracovanie návrhov doplnkov a zmien:
Vedenie komisií:
a/ Pretekový poriadok – Ing. Jaroslav Seliga
b/ Výstavný poriadok – Ľubomír Valíček
b/ Rokovací poriadok - MVDr. Tibor Gornaľ
c/ Organizačný poriadok – Dušan Kasan
d/ ekonomické návrhy – Ing. Jaroslav Mojzeš
4. Príprava výstavníckej činnosti
5. Vyhodnotenie činnosti MTC
6. Príprava na Stredoeurópsku výstavu v Bukurešti
18. októbra 2015
7. Informácia o kontrole dokumentácie chovateľov zaradených do MS
8. Spracovanie písomných návrhov na inováciu základných dokumentov,
ktoré budú predložené na rokovanie VZ SZ CHPH
9. Aktuálne úlohy, došlá pošta
10. Záver
Priebeh rokovania
Bod 1: Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH – p. Daniel Dudzik. Predniesol
pripravený návrh programu rokovania a opýtal sa prítomných členov či majú záujem program doplniť.
Nebol podaný žiadny návrh na rozšírenie programu, tak sa rokovanie po odsúhlasení konalo podľa
programu, ktorý bol uvedený v pozvánke.
Za zapisovateľa z rokovania bol odsúhlasený p. Javorček.
Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Blahovský a p. Valíček.
K bodu 2: Prezident SZ CHPH vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia konaného
dňa 7. septembra 2015. Konštatoval, že všetky termínované uznesenia sú splnené alebo v procese
plnenia.

K bodu 3: Príprava Jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH. V pracovných skupinách boli vypracovávané
návrhy doplnkov a zmien Pretekového, Výstavného, Organizačného a Rokovacieho poriadku
SZCHPH. Návrhy zmien sa spoločne prerokovali, prerokovala sa potreba ich prijatia a súvis
s ostatnými základnými dokumentmi Zväzu.
Bola nastolená požiadavka vypracovať Volebný poriadok pre všetky zložky SZ CHPH a predložiť
jeho znenie k schváleniu na jarnom zasadnutí VZ SZ CHPH.
K bodu 4: Príprava výstavníckej činnosti. Prítomní skonštatovali, že v zmysle výstavného je potrebné
urýchlene podpísať zmluvy o usporiadaní CV 2016 v Trenčíne so štatutármi OZ CHPH Žilina. Ďalej
sa určili delegáti SZ CHPH na národné výstavy v Česku, Poľsku a Maďarsku.
Zistilo sa, že ani jedno OZ CHPH či región nenahlásili termín konania výstav, tak ako im ukladá
Výstavný poriadok SZ CHPH. Z toho dôvodu nie je zatiaľ možné vydať kalendár výstav. Z uvedeného
dôvodu je nutné požiadať organizátorov výstav o nahlásenie termínov a informáciu, kto
z posudzovateľov bude na výstave posudzovať štandardné holuby.
K bodu 5: Vyhodnotenie činnosti MTC. Bola podaná podrobná informácia o už usporiadanom
finálovom preteku MTS z vypúšťacieho miesta Aš (465 km) a taktiež informácia o prebiehajúcej
dražbe doletených holubov. Skonštatovalo sa, že finálový pretek bol veľmi dobre pripravený a dolety
holubov aj vo veľmi nepriaznivom počasí svedčia o ich dobrom zdravotnom stave, zodpovednej
starostlivosti a správnom tréningovom procese. Nasadzovanie i dolet holubov skontrolovali členovia
ÚKK SZ CHPH a výsledky sú plne transparentné.
Pre budúci rok, keď MTC Nitra je zaradená do pretekov FCI GRAND PRIX je potrebné pripraviť včas
propozície MTC na rok 2016. Propozície a letáky musia byť spracované do konania Európskej výstavy
v Bukurešti. Z toho dôvodu je ich potrebné predložiť na schválenie Prezídiu SZ CHPH už 8. januára
2015.
K bodu 6: Príprava na Stredoeurópsku výstavu v Bukurešti. Sekretár informoval o zaslanom liste
Rumunskou federáciou, kde nás vyzývajú potvrdiť účasť SZ CHPH na Stredoeurópskej výstave
v Bukurešti, ktorá sa uskutoční v dňoch 28.- 31. január 2016. Posudzovateľov za SZ CHPH sme
písomne nominovali Ľubomíra Valíčka a Petra Jakubčáka.
K bodu 7: Informáciu o kontrole dokumentácie chovateľov zaradených do Majstrovstva Slovenska za
rok 2015 a Intermajstrovstva, ktorá bola vykonaná dňa 5.10.2015, predniesol predseda pretekovej
komisie Seliga Jaroslav. Skonštatoval, že predložená dokumentácia bola v podstatne lepšom stave ako
v predchádzajúcich rokoch. Informoval tiež o nedostatkoch, ktoré sa budú riešiť napomenutím
výcvikových referentov dotknutých OZ CHPH, prípadne ZO CHPH.
Podal tiež informáciu o probléme v kategórii MS – dlhé trate, kde niektorí chovatelia holubom
započítali koeficienty z deklarovanej trate nad 700 km, ale pretek z dôvodu nepriaznivého počasia bol
usporiadateľom preteku skrátený. Skrátením preteku sa pretek dostal do kategórie pretekov „ do 700
km“ a tých môže organizátor preteku podľa štatútu MS deklarovať iba štrnásť (Všeobecné ustanovenia
MS, bod 1). Z uvedeného dôvodu boli zaslané tabuľky nesprávne. Rozhodlo sa, že chovatelia si môžu
tabuľky s daným problémom opraviť a zaslať na sekretariát SZ CHPH do 30.10.2015.
Následne zápis odovzdal v písomnej podobe k zaevidovaniu.
Informáciu o deklaráciách Intermajstrovstva podal Milan Blahovský. Uviedol, že v deklaráciách
zaslaných na sekretariát bol rozpor s propozíciami IM u OZ CHPH Sabinov. Nakoľko v deklarácii na
stránke www.mypiegons.eu tieto nedostatky nenašiel zverejnené výsledky sú správne. V deklaráciách
ostatných OZ CHPH nenašiel žiadne nedostatky.
Informáciu o kontrole zaslanej dokumentácie MDKS predniesli p. Dudzik a p. Kasan. Skonštatovali,
že MDKS pri organizácii pretekov nedodržalo niektoré ustanovenia Pretekového poriadku SZ CHPH

a preto chovatelia, ktorí sa týchto pretekov zúčastnili nemôžu dosiahnuté výsledky holubov
v pretekoch MDKS v roku 2015 použiť na výstavné účely v roku 2015, 2016 a 2017. Prezídium SZ
CHPH o interných výsledkoch MDKS nerozhoduje.
K bodu 8: Uložilo sa prezidentovi spracované návrhy na úpravu základných dokumentov zapracovať
do textu a takto upravené dokumenty ihneď zaslať všetkým členom prezídia. Po podaní pripomienok
a prípadnej úprave ich sekretár Zväzu rozpošle ako prílohu k pozvánke na zasadnutie VZ SZ CHPH.
K bodu 9: aktuálne úlohy a došlá pošta
Aktuálne úlohy:
a) Informácie z jesenného zasadnutia FCI predniesol p.Valíček. Na Majstrovstvá sveta mladých
holubov v Belgicku je potrebné mať mláďatá pripravené v termíne do 20. februára 2016, kedy sa
predpokladá, že budú transportované do TS v Nevelle. Finále MS sa predpokladá zo vzdialenosti 350
až 400 km. Ďalej informoval, že FCI žiada na jarnom zasadnutí výkonného výboru vyjadrenia
jednotlivých federácii, k návrhu Španielskej federácie na zníženie počtu chovateľov v Olympijskej
kategórii „E“ z 50 na 20 chovateľov.
b) Prezídium prerokovalo list p. Anny Labanovej, v ktorom uviedla, že jej nebohý manžel Jozef Laban
daroval holuby: 13 – SK02212 – 404, 13 – SK02212 – 418, 13 – SK02212 – 419, 13 – SK02212 – 420
a 13 – SK02212 – 429 p. Vladimírovi Vernarskému. Uvedený list - čestné vyhlásenie posúdilo
prezídium ako náhradný doklad o vlastníctve holubov.
c) Členské preukazy SZ CHPH – prezídium prerokovalo návrh vydať (vytlačiť) nové členské preukazy
vo forme knižočky s cca 6. až 8. stranami, ktoré by chovateľom odovzdávalo OZ CHPH a sekretariát
by priradzoval iba registračné čísla chovateľom. Takéto preukazy by poskytovali možnosť
potvrdzovať členstvo v jednotlivých rokoch, uvádzať funkcie v organizačných zložkách SZ CHPH,
absolvované školenia chovateľa a oprávnenie vykonávať kontroly. Preukazy by centrálne dal vyrobiť
sekretariát SZ CHPH a distribuované by boli na všetky OZ CHPH podľa aktuálneho počtu
registrovaných členov. Taktiež by sa na sekretariáte nachádzali zásoby tohto materiálu pre potreby
jednotlivých OZ CHPH.
d) Prerokovala sa potreba úprava vozíka MTC Nitra – prirobenie vetracích dvierok.
e) Predložený návrh odmien členov Prezídia, ÚKK a pracovníka sekretariátu SZ CHPH za rok 2015.
Došlá pošta:
a) Podnet za porušenie Zväzových predpisov - Stanov, Pretekového poriadku, vykonávacích predpisov
ako aj Disciplinárneho poriadku, Občianskych a iných predpisov doplňujúcich zväzové predpisy, zo
strany predsedu OZ Bardejov MVDr. Tibora Gornaľa zaslaný Miroslavom Vavrekom a Michalom
Maťašom. Podnet bol prerokovaný, ale vzhľadom k tomu, že neboli predložené žiadne materiály,
ktoré by uvedené „porušenia“ zdokladovali nebolo k prerokovanému listu zaujaté stanovisko.
Členovia prezídia konštatovali, že v plnom rozsahu platí bod 4 vykonávacích predpisov pre EKS:
4. Priradenie čipov holubov môže vykonávať len osoba na to vyškolená a registrovaná na sekretariáte
SZ CHPH, ktorá po pridelení čipov môže vytlačiť a podpísať priraďovací protokol o priradení čipov
jednotlivým holubom. Ak sa tak nestane, priraďovací protokol sa vytlačí bezprostredne pred prvým
nasadzovaním holubov na pretek a podpíšu ho traja členovia nasadzovacej komisie a chovateľ.
K bodu 10: Prijatie uznesení a záver
Navrhnuté uznesenia boli jednomyseľne schválené.
Prezident Zväzu poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a zaželal všetkým prítomným šťastný
návrat domov.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 17. až 18. októbra 2015 vo Veľkej Lomnici.
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program schôdze.
Zapisovateľa z rokovania – Ing. Pavol Javorček a overovateľov zápisnice – Mgr. Milan
Blahovský, Ľubomír Valíček.
Predložiť na jesennom zasadnutí VZ SZ CHPH pripravované návrhy zmien:
- Pretekového poriadku SZ CHPH
- Výstavného poriadku SZ CHPH
- Rokovacieho poriadku SZ CHPH
- Organizačného poriadku SZ CHPH
Služobnú cestu pre účasť na národných výstavách v Česku – Valíček a Krajčík, Poľsku –
Dudzik a Blahovský a Maďarsku – Kasan + jeden.
Už vykonanú pracovnú cestu p. Jurajovi Kurekovi do Bratislavy kvôli zaevidovaniu Žiadosti
o dotácie na MPaRV SR v Bratislave.
Úpravu nadstavby prepravného vozíka MTC Nitra.
Nevydražené holuby MTC Nitra v prvom kole, odpredať v druhom kole za fixnú cenu 10
Eur za holuba, prvému záujemcovi, ktorý sa prihlási.
Odmeny členom Prezídia, ÚKK SZ CHPH a pracovníka sekretariátu SZ CHPH za rok 2015,
podľa predloženého návrhu.
Opravu vyhodnocovacích tabuliek Majstrovstva Slovenska 2015 – dlhé trate chovateľom,
ktorí použili koeficient zo skráteného preteku, pôvodne deklarovaného ako SDT, nad 700 km.
Výsledky holubov dosiahnuté v pretekoch MDKS v sezóne 2015 nemôžu chovatelia
použiť pre výstavné účely v roku 2015, 2016 a 2017.
Nákup mobilného telefónu pre potreby sekretariátu Zväzu.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.

2.
3.
4.

Správu z kontroly vyžiadanej dokumentácie chovateľov, ktorí sa umiestnili na 1. až 5. mieste
v jednotlivých kategóriách Majstrovstiev Slovenska a Intermajstrovstva 2015, ktorá sa konala
dňa 5.10.2015 v Nitre, prednesenej Jaroslavom Seligom.
Informáciu o deklaráciách Intermajstrovstva prednesenej Milanom Blahovským.
Informáciu z jesenného zasadnutia FCI, prednesenej Ľubomírom Valíčkom.
Informáciu o vyhodnotení činnosti MTC Nitra za rok 2015.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Štatutárom OZ CHPH a regiónov nahlásiť písomne na sekretariát a zverejniť na webovej
stránke SZ CHPH termín výstavy, miesto konania výstavy a posudzovateľov štandardných
holubov, ktorí budú na výstave posudzovať štandardné holuby.
Termín: 10. november 2015
Zodpovedný: štatutári OZ CHPH

2.

Podpísať zmluvy o usporiadaní CV 2016 v Trenčíne so štatutármi OZ CHPH Žilina.
Termín: 30. október 2015
Zodpovední: Prezident a viceprezident SZ CHPH

3.

Vypracovať Propozícii MTC Nitra na rok 2016.
Termín: 7. január 2016
Zodpovedný: Dudzik, Kasan, Krajčík, Javorček

4.

Vypracovať a predložiť na jarné zasadnutie VZ SZ CHPH návrh Volebného poriadku
SZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovedný: Dudzik, Kasan

5.

Potvrdiť účasť SZ CHPH na Stredoeurópskej výstave, ktorá sa bude konať v dňoch 28. až 31.
januára 2016 v Bukurešti - Rumunsko.
Termín: 10. november 2015
Zodpovedný: Krajčík a Javorček

6.

OZ CHPH Topoľčany zaslať na sekretariát SZ CHPH písomnú informáciu o tom, či v roku
2015 organizovali „open“ preteky poštových holubov, resp. či na preteky, ktoré organizovalo
OZ CHPH Topoľčany, nasadzovali holuby chovatelia z iných OZ CHPH, bez ohľadu na to, či
sú uvedení, neuvedení v pretekových výsledkoch.
Termín: 15. november 2015
Zodpovedný: predseda OZ CHPH Topoľčany

7.

Chovatelia, ktorí vo vyhodnocovacích tabuľkách MS 2015 - DLHÉ TRATE použili
koeficienty holubov z skrátených pretekov, ktoré boli pôvodne deklarované ako SDT, doručia
nové, opravené vyhodnocovacie tabuľky MS 2015 - dlhé trate.
Termín: 30. október 2015
Zodpovedný: dotknutí chovatelia

8.

Do 21. 10. 2015 zaslať členom VZ SZ CHPH pozvánky na jesenné zasadnutie a v prílohe
zaslať návrhy na úpravu a zmeny poriadkov SZ CHPH.
Termín: v texte
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

Zapísal: Ing. Pavol Javorček

Správnosť zápisu overil:

Mgr. Blahovský Milan:
Valíček Ľubomír:

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

Vo Veľkej Lomnici, dňa 18. októbra 2015

RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

