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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 18. mája 2015 vo Veľkej Lomnici

Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
členovia prezídia SZ CHPH –Dušan Kasan, Ing. Daniel Krajčík, PhD., Ing. Jaroslav
Seliga, Ľubomír Valíček, MVDr. Tibor Gornaľ, Ing. Jaroslav Mojzeš, Mgr. Milan
Blahovský
Sekretár SZ CHPH – Ing. Pavol Javorček
Ospravedlnený: Ľubomír Drgáň
Prizvaný: Vladimír Sudor predseda ÚKK , kvôli rodinným záležitostiam ho zastupoval člen ÚKK
František Jacenko

Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie a kontrola plnenia uznesení
Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov po opravách
Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2015
Zameranie kontrolnej činnosti
Stav prípravy Veľkej ceny Slovenska a NP
Stav príprav na antidopingové kontroly
Naplnenosť a stav MTC
Aktuálne úlohy
Porušenie pretekového poriadku v NS Šenkvice pri pretekoch mladých holubov
Uznesenia a záver

Priebeh rokovania
Bod 1: Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH – p. Daniel Dudzik. Dal
odsúhlasiť program, ktorý bol prijatý bezo zmien. Za zapisovateľa z rokovania bol štandardne
odsúhlasený p. Javorček. Za overovateľov zápisnice boli odsúhlasení p. Blahovský a p. Krajčík.
Prezident informoval že nevie ako dlho sa rokovania kvôli svojmu zdravotnému stavu zúčastní a preto
navrhol bod programu 9 posunúť na tretie miesto, aby bol pri jeho prerokovaní prítomný.
Následne prezident vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia konaného dňa
21.februára 2015, Valného zhromaždenia konaného 11. apríla 2015 a mimoriadneho zasadnutia
prezídia konaného dňa 27. 04. 2015. Konštatoval, že termínované uznesenia sú splnené a niektoré sa
priebežne plnia.
K bodu 9: Porušenie pretekového poriadku v NS Šenkvice pri pretekoch mladých holubov.
Predseda pretekovej komisie podal informáciu o vykonaní kontroly pretekovej dokumentácie NS
Šenkvice – pretekov mladých holubov v uplynulom roku. Prítomní boli oboznámení s postupom OZ
CHPH Bratislava po zistení závažného porušenia pretekového poriadku SZ CHPH pri pretekoch
mladých holubov v tomto NS. Bol prečítaný list bývalého vedúceho NS Šenkvice Kosíka Ľubomíra

a p. Michala Gajdúška, ktoré boli zaslané prezidentovi Zväzu. Prítomní skonštatovali, že v NS
Šenkvice došlo pri pretekoch mladých holubov k závažnému porušeniu pretekového poriadku –
dopisovaniu chovateľov a holubov. Smutné na tejto skutočnosti je to, že o tom členovia vedeli a aj
skúsení funkcionári, či poprední chovatelia, napriek tomu nezabránili, aby k porušeniu pretekového
poriadku došlo. K zisteným skutočnostiam prezídium jednomyseľne prijalo príslušné uznesenia.
K bodu 2: Informáciu o oprave pretekových plánov podal predseda pretekovej komisie p. Jaroslav
Seliga. Vo svojej správe podrobne informoval, že až na malé výnimky nedostatky v pretekových
plánoch boli odstránené. Organizátori pretekov, ktorí boli na chyby v plánoch upozornení a ich
neodstránili musia počítať, že prezídium bude na konci postupovať podľa pretekového poriadku SZ
CHPH a smernice súťaží.
Informáciu o podanej evidencii predniesol Ing. Javorček.
K bodu 3: Vyhodnotenie priebehu začiatku pretekovej sezóny 2015. Informáciu podali p.

Seliga pretekovej komisie SZ CHPH. Poukázal na nejasnosti, ktoré mali organizátori pretekov
s hláseniami o štarte pretekov a podávaní informácii o prekladaní pretekov. Skonštatoval, že
situácia sa dostala do štandardných koľají, iba niektorým to dlhšie trvalo pokiaľ si zvykli na
novú webovú stránku a na nový spôsob podávania informácie o štarte holubov. Vyskytli sa aj
závažnejšie nedostatky, napr. OZ CHPH Senica – neskoro hlásený štart holubov a nehlásená
zmena štartu preteku. Nenavrhol však prijať k tomu opatrenia.
Ing. Javorček informoval, že protokoly o štarte pretekov sú zasielané, ale nie všetky regióny
zaslali zakladacie listiny a štatúty regiónov.
K bodu 4: Zameranie kontrolnej činnosti. Prezident Zväzu v krátkosti informoval o cieľoch,

ktoré boli stanovené pre kontrolnú činnosť v uplynulom roku a navrhol na ktoré záležitosti by
mala byť zameraná kontrolná činnosť členov prezídia v tomto kalendárnom roku. Po krátkej
rozprave sa stanovili tri okruhy kontrolnej činnosti členov prezídia v roku 2015. Bude to
predovšetkým dodržiavanie základných ustanovení Pretekového poriadku SZ CHPH, pričom
sa členovia prezídia zamerajú na počty účastníkov pretekov a počty nasadených holubov.
Kontroly štartu a nasadzovania holubov v NS. Každý člen prezídia vykoná minimálne dve
kontroly v priebehu pretekovej sezóny.
K bodu 5: O stave prípravy Veľkej ceny Slovenska a NP informoval predseda pretekovej komisie
SZ CHPH Ing. Seliga. Oboznámil prítomných s pripravenými smernicami týchto pretekov. Vydanie
smerníc bolo odobrené a stanovil sa termín ich zverejnenia.
K bodu 6: O prípravách na odber vzoriek na antidopingové kontroly podal informáciu predseda
veterinárnej komisie SZ CHPH MVDr. Gornaľ. Rozhodlo sa aj o termíne do ktorého musia byť
vzorky odobraté a bol vybratý región v ktorom budú vzorky odobraté. Sety k odberu vzoriek sú
pripravené na sekretariáte SZ CHPH. Koordináciu a komunikáciu s laboratóriom bude zabezpečovať
Ing. Krajčík.
K bodu 7: Naplnenosť a stav MTC
Informáciu k tejto problematike podal Ing. Javorček. Skonštatoval, že MTC nie je úplne naplnená
(zaplatených 532 holubov), ale ekonomicky by aj pri tomto počte nemusela byť prevádzka stratová.

Chybou je, že zatiaľ nedodali holuby chovatelia, ktorí si miesta v testovacej stanici zaplatili a veľa
chovateľov dodalo holuby bez rodokmeňov. K prednesenej problematike bolo prijaté uznesenie.
K bodu 8: Aktuálne úlohy
V tomto bode sa členovia prezídia venovali prevádzkovaniu webovej stránky SZ CHPH. Vyjadrili sa
k diskusnému fóru, zaleteným holubom a zverejňovaným reklamám a fotografiám. V duchu prijatého
uznesenia poverili Ing. Krajčíka prerokovať túto problematiku s p. Konečným.
Bola podaná informácia o organizovaní akcie v Liptovskom Mikuláši – Vrbica s názvom „ Poštový
holub v živote človeka, chov poštových holubov a pretekanie s nimi“ pri príležitosti dňa detí 1.6.2015.
Pošta - informácie o došlej pošte podal Javorček:
Pán Peter Mečár z ZO CHPH Krásno nad Kysucou zaslal odvolanie a zároveň sťažnosť na
rozhodnutie výboru OZ CHPH Čadca. Bol už zaslaný list prezidentom SZ CHPH, ako postupovať
v danej problematike.
List zaslaný ZO CHPH Svidník pre objasnenie upevnenia konštatovacej antény EKS.
Žiadosť OZ CHPH o pridelenie organizovania CV 2017. Týmto listom sa dnes nezaoberalo, iba sa
konštatovalo, že doba doručovania žiadostí ešte neuplynula a preto sa o tejto žiadosti nebude dnes
rozhodovať.
List p. Degra Imricha o udelenie výnimky.
Žiadosť o prešetrenie záležitosti ohľadom EKS Benzing – čipov BR zaslaný p. Tinkom.
K bodu 10: Prijatie uznesení a záver
Navrhnuté uznesenia boli jednomyseľne schválené.
Prezident Zväzu poďakoval všetkým za aktívnu účasť na rokovaní a zaželal všetkým prítomným
šťastný návrat domov.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 18. mája 2015
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

Zapisovateľa z rokovania – Ing. Pavol Javorček
overovateľov zápisnice – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Daniel Krajčík, PhD.
Kompletne zrušenie pretekových výsledkov mladých holubov za sezónu 2014 všetkým
chovateľom ktorí nasadzovali svoje holuby v NS Šenkvice – Cerové (OZ CHPH Bratislava).
Smernice k Veľkej cene Slovenska a NP vypracované predsedom pretekovej komisie SZ
CHPH.
Valorizovanie platu pre pracovníka sekretariátu pre rok 2015 vo výške 2%.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.

Informáciu predsedu pretekovej komisie SZ CHPH o opravách, ktoré organizátori pretekov
urobili v pretekových plánoch.
Informáciu sekretára Zväzu o podanej evidencii za rok 2015.
Informáciu o naplneností MTC v Nitre.

III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1.
2.

3.

4.
5.

Hlásenie – zverejnenie štartu poštových holubov pred reálne vykonaným štartom z preteku je
neplatné. Štart holubov musí byť hlásený po vykonanom štarte holubov.
V dopravnom prostriedku, v ktorom sú prepravované holuby organizátora na pretek, nesmú byť
súčasne prepravované iné holuby, ktoré sa riadne deklarovaného preteku (oficiálneho)
nezúčastňujú.
Organizátori pretekov v každom dopravnom prostriedku, ktorý preváža holuby na pretek musia
zabezpečiť účasť vodiča a sprievodcu, ktorí nie sú účastníkmi preteku (resp. dvoch vodičov).
Nestačí uviesť v protokole o štarte dve priezviská. Nutná je fyzická prítomnosť vodiča
a sprievodcu počas zberu holubov, prepravy a musia byť prítomní aj na štarte. Nedodržanie
tohto ustanovenia sa bude overovať u štartérov pretekov a bude mať za následok, že účastníci
preteku ho nebudú môcť použiť do súťaží.
Pánovi Imrichovi Degrovi prezídium výnimku na prestup do inej OZ CHPH neudeľuje.
K žiadosti o podanie vysvetlenia na umiestnenie doletovej antény EKS – senzory (antény)
registrovacie zariadenia musia byť inštalované tak, aby boli v kontakte (musia nadväzovať ) na
holubník.

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Výboru OZ CHPH Bratislava prepracovať pretekové výsledky mladých holubov. Do pretekových
výsledkov nezaradiť chovateľov, ktorí nasadzovali holuby v NS Šenkvice. Pri oprave výsledkov

sa
neznižuje počet pôvodne nasadených holubov na pretek. Opravené výsledky
zverejniť na webovej stránke SZ CHPH a na CD nosiči zaslať na sekretariát SZ CHPH.
Termín: 15. jún 2015
Zodpovedný: predseda OZ CHPH
Bratislava
2.

Výboru OZ CHPH Bratislava zvýšiť dohľad nad činnosťou NS v rámci OZ CHPH a pravidelne
kontrolovať prácu a činnosť vedúcich NS.
Termín: stály
Zodpovedný: v texte

3.

Predsedovi veterinárnej komisie SZ CHPH zabezpečiť odobratie troch vzoriek na antidopingové
testy a zabezpečiť ich zaslanie do certifikovaného laboratória na vyšetrenie.
Termín: 20. júl 2015
Zodpovedný: MVDr. Tibor Gornaľ

4. V priebehu pretekovej sezóny vykonať minimálne dve kontroly u organizátorov pretekov
poštových holubov so zameraním na dodržiavanie pretekového poriadku SZ CHPH
Termín: 30. september 2015
Zodpovední: členovia prezídia SZ CHPH
5.

Do 31. mája 2015 ukončiť prijímanie mladých holubov do MTC v Nitre. Po tomto termíne
nepreberať mladé holuby ani od chovateľov, ktorí si účasť holubov vopred zaplatili.
Termín: v texte
Zodpovedný: Ing. Pavol Javorček

6.

Prerokovať so správcom webovej stránky SZ CHPH sprístupnenie účasti chovateľov
v diskusnom fóre a pri nahlasovaní zaletených holubov. Sprehľadniť účasť v diskusii a uľahčiť
hlásenie zaletených holubov. Dohodnúť zverejňovanie fotoreklám, zamedziť ich zverejňovanie
pri výsledkoch OZ CHPH.

Termín: 10. jún 2015

Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík, PhD.

7. Vydať – zverejniť smernicu o organizačnom zabezpečení Veľkej ceny Slovenska a NP v roku
2015.
Termín: v texte
Zodpovedný: Ing. Jaroslav Seliga
8. Predsedovi komisie pre výpočet, výpočtové programy a EKS p. Drgáňovi vyžiadať od výrobcu
a následne interpretovať vysvetlenie, aké kroky je možné učiniť, aby sa zmiernil finančný dopad
na majiteľov elektronických krúžkov BR, EKS systému Benzing.
Termín: 1. júl 2015
Zodpovedný: v texte

Správnosť zápisu overil:

Mgr. Milan Blahovský:

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

Ing. Daniel Krajčík, PhD.:

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

Vo Veľkej Lomnici, dňa 18. mája 2015

RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

