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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 21. februára 2015 v Nitre
Prítomní:

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

Program rokovania:
1. Otvorenie a prezentácia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vyhodnotenie CV 2015 a účasti na Olympiáde v Budapešti
4. Príprava rokovania VZ SZ CHPH
5. Ročná účtovná uzávierka, vyúčtovanie činnosti MTC 2014
6. Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2015
7. Pokyny, usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2015
8. Antidopingové kontroly v roku 2015
9. Plán práce s mládežou na rok 2015
10. Aktuálne úlohy
V tom: a) Transformácia webových stránok
b) Informácie o vytvorených regiónoch
c) Schvaľovanie dokumentov – zakladacia listina a štatút regiónu
d) Schvaľovanie dokumentu – zásady vedenia pretekovej dokumentácie,
vzor pre spracovanie predpretekovej dokumentácie
e) Rôzne
11. Uznesenie a záver
Priebeh rokovania
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH Dudzik Daniel. Prebehla prezentácia, navrhnutie
a odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení. Bolo prekontrolované plnenie uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia Prezídia. Úlohy boli splnené, alebo sú plnené priebežne. V zmysle uznesenia
vyplynula potreba uzavrieť dodatkové zmluvy s firmou Columba Trade s.r.o. o prístupe
k zdrojovým kódom v prípade neočakávaných udalostí a doplnenia novej funkcionality do
výpočtového programu, ktoré sa na mieste aj podpísali.
3. Vyhodnotenie CV 2015 a účasti na Olympiáde v Budapešti – Výstava CV 2015 bola
hodnotená Prezídiom ako veľmi vydarená akcia. OZ Trenčín zvládlo organizáciu tohto
podujatia na vysokej úrovni. Zároveň bola vybratá kolekcia na 34. Olympiádu PH
v Budapešti. Zatiaľ nebol uhradený správny poplatok za organizovanie CV 2015 v Trenčíne.

Komplikácia bola pri zostavovaní poradia šport F – holub OZ Komárno SK-2014-0702-481
chovateľskej dvojice Wiedermann + Bardos.
34. Olympiáda v Budapešti – zber, odvoz, odovzdávanie ako aj odovzdávanie holubov po
návrate z olympiády prebehlo bez komplikácii. Komplikácie boli pri vybavovaní
veterinárneho povolenia na prevoz holubov na Olympiádu. Po viacerých urgenciách sme
neobdŕžali tabuľky hodnotenia štandardných holubov od jednotlivých rozhodcov, pričom sme
mali za to, že kolekcia holubov bola na vyššej úrovni, ako bola ohodnotená. Celkovo sme
však získali 2. miesto v hodnotení federácií. Potešilo nás 1. miesto v kategórii štandard mladý
holub p. Bargela Gabriela a 3. miesto štandard mladá holubica p. Čmaradu Rudolfa –
gratulujeme. Nepotešil nás však výsledok športových kategórii, kde sa pozoruje pozvoľný
prepad dosahovaných výsledkov. Bolo konštatované, že to môže byť spôsobené súťažením
v malých celkoch, pričom v zahraničí sa preferuje pretekanie vo veľkých celkoch (regiónoch).
Z toho pohľadu naším špičkovým chovateľom je ťažšie získavať koeficienty porovnateľné
s holubmi najúspešnejších federácií a konkurovať im.
Kongres FCI - zapísanie členov SZCHPH do odborných komisií FCI:
Daniel Krajčík – Veterinárna komisia a Komisia mládež
Juraj Kurek – Komisia Štatút
Ľubomír Valíček – Komisia Štandard a Komisia Šport
4. Príprava rokovania VZ SZ CHPH – odsúhlasil sa dátum konania jarného zasadnutia VZ
na 11.4.2015 a jesenného na 21.11.2015. Dohodol sa program zasadnutia.
Taktiež sa dohodlo pozvanie chovateľov, ktorých holuby nás reprezentovali na 34. Olympiáde
v Budapešti, na VZ SZ CHPH a slávnostne im odovzdať účastnícke diplomy a medaily.
Schválil sa návrh na vyplácanie jednotnej náhrady za zvoz holubov na olympiádu.
Dohodlo sa pozvanie aj bývalých funkcionárov, posudzovateľov a pracovníkov Zväzu,
ktorým prezídium SZ CHPH podľa § 13, odsek 28 Stanov SZ CHPH schválilo udelenie
zväzového vyznamenania za zásluhy o rozvoj chovu poštových holubov na Slovensku.
5. Ročná účtovná uzávierka, vyúčtovanie činnosti MTC 2014. Pán Mojzeš oboznámil
prítomných členov prezídia s vypracovanou účtovnou uzávierkou za rok 2014, kde vysvetlil
rozdiel medzi rozpočtom a účtovnou uzávierkou v niektorých bodoch. Účtovná uzávierka v
predloženom znení bude prednesená členom VZ na jarnom zasadaní VZ. Taktiež písomne
predložil vyúčtovanie činnosti MTC 2014.
6. Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2015 - pán Mojzeš oboznámil členov prezídia s
návrhom rozpočtu na rok 2015, zodpovedal na otázky a na základe navrhnutých doplnkov sa
návrh rozpočtu upravil. Po zapracovaní zmien v návrhu rozpočtu, bol odporučený na
predloženie na rokovanie VZ SZCHP.
Taktiež bol spracovaný rozpočet MTC Nitra na rok 2015.
7. Pokyny, usmernenia a obežníky na pretekovú sezónu 2015 – Predložený bol
Harmonogram úloh na rok 2015 pánom Kasanom, pričom sa v krátkosti schvaľovali
jednotlivé body harmonogramu. Termín školenia výcvikárov sa stanovil na 28.3.2015, pričom
školenie prebehne v Nitre – Agroinštitút. Prizvaní budú taktiež zástupcovia a distribútori EKS
na Slovensku, ktorí odprezentujú štandardné modely priraďovacích protokolov,
nasadzovacích a doletových listov.
Preberali sa možnosti využitia elektronického tlačiva kontrolného listu v praxi. Téma sa
prehodnotí a uzavrie na školení výcvikárov.

Taktiež sa rozhodlo zrušiť predchádzajúce rozhodnutie Prezídia o termíne konania sa VCS
Gotha, štart preteku sa vráti na pôvodný termín - 12.7.2015.
8. Antidopingové kontroly v roku 2015 – prednesená informácia p. Gornaľom o stave
prípravy na vykonávanie antidopingových kontrol počas pretekovej sezóny 2015. Doručená
nám bola faktúra za vykonanie testov v roku 2014. Úhrada bude prevedená až po zaslaní
oficiálnych výsledkov antidopingových testov.
9. Plán práce s mládežou na rok 2015 – informáciu podal Krajčík o príprave organizovania
stretnutia mladých chovateľov.
10. Aktuálne úlohy:
a) Transformácia webových stránok – podaná informácia p. Mojzešom a Blahovským.
Stránka sa prevádza k inému operátorovi, a z tohto dôvodu je dočasne so zníženou
funkcionalitou. V priebehu niekoľkých dní, by už nemali byť komplikácie.
b) Informácie o vytvorených regiónoch – podané členmi, ktorí mali koordinovať tvorbu
regiónov. Prezídium nie je naklonené vytvoreniu regiónu Tvrdošín – Topoľčany.
c) Schvaľovanie dokumentov: zakladacia listina a štatút regiónu (pomocný materiál) –
predložené návrhy dokumentov sa po úpravách schválili. Oba dokumenty budú prístupné na
webovej stránke SZ CHPH, ako pomôcka pri uzatvorení dohôd pri vytvorení regiónov.
d) Schvaľovanie dokumentu: zásady vedenia pretekovej dokumentácie, vzor pre
spracovanie predpretekovej dokumentácie. Pripravené návrhy mali členovia prezídia
k dispozícii už pred rokovaním a mohli ich pripomienkovať ešte pred rokovaním prezídia.
Návrhy boli schválené a tiež budú prístupné na webovej stránke SZ CHPH ako pomôcka pre
organizátorov pretekov, hlavne výcvikárov a vedúcich NS.
e) Rôzne:
1) Začlenenie chovateľov. Z dôvodu, že zo zrušeného OZ CHPH Sereď zostali nezaradené
do iných OZ CHPH – ZO CHPH Dolný Štál, Povoda a Trstice. Prezídium rozhodlo podľa
§17, odsek 9 Stanov SZ CHPH o ich pričlenení k OZ CHPH Komárno. Následne OZ CHPH
Komárno zvolá mimoriadnu konferenciu OZ CHPH Komárno za účasti delegátov ZO CHPH
Dolný Štál, Povoda, Trstice a prizve na rokovanie prezidenta a viceprezidenta SZ CHPH.
2) Pochybenie zodpovedného funkcionára OZ CHPH Komárno pri zasielaní zoznamu
k CV 2015 v Trenčíne. Prezídium nemá dôveryhodné informácie o riešení neprimeraného
náskoku holuba SK-2014-0702-481 chovateľskej dvojice Wiedermann Bardos z komerčného
preteku Louny uskutočneného 5.10.2014 a tiež o pochybení zodpovedného funkcionára, ktorý
zaslal organizátorom CV 2015 v Trenčíne podklady pre vystavenie tohto holuba.
3) Majstrovstvá sveta mladých holubov 2015 – Rumunsko – ARAD. Boli nám doručené
propozície z FCI. Pripravili sme obežník 3/2015 k tomuto podujatiu. Schválila sa účasť na
tomto podujatí. Odsúhlasila sa účasť v reprezentačnej kolekcii na WYCH školský holubník –
Spišské Podhradie 5 ks a Kvačany 2 ks. Ustanovila sa komisia pre výber holubov na toto
podujatie v zložení: Krajčík, Kasan, Valíček.
4) Intermajstrovstvo 2016. Po dohode a doladení podmienok súťaže sa schválila súťaž aj pre
ďalšie obdobie. Prísľub účasti máme od Českomoravského združenie a taktiež od Poľského
zväzu.
5) Výber miesta a termínu konania sa CV 2016. Výbor OZ Žilina predloží návrh miesta
konania sa a termínu CV 2016 do 15.5.2015.
6) Informácie o MTC 2015. Nahlásených zatiaľ cca 400 ks z toho polovica je uhradených.
Taktiež sa odsúhlasilo, aby sa na FCI požiadalo o udelenie statusu GRAND – PRIX pre
MTC Nitra už pre rok 2016.

7) Informácie o zaslaných cenových ponukách. Po vyžiadaní nám boli zaslané
cenové ponuky na výrobu rodových krúžkov, kontrolných listov, preukazov ku krúžkom
a krmiva pre MTC Nitra.
8) Potreba dohody s advokátskou kanceláriou o poskytovaní služieb pre Zväz. Dohodlo
sa uzatvorenie zmluvy s renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorá bude zastupovať Zväz
pri súdnych sporoch a bude poskytovať ústredným orgánom Zväzu právne služby.
9) Zaslanie po 40 ks rodových krúžkov pre aktívne školské holubníky v Spišskom podhradí
a Kvačanoch.
10) Zúčtovanie dotácie MPaRV SR. Dohodlo sa začať pracovať na zúčtovaní dotácie.
11) Prerokovalo sa nesprávne označovanie organizačných zložiek SZ CHPH. Bolo
rozhodnuté uložiť všetkým organizačným zložkám SZ CHPH správne používať termíny.
(Nesprávne sú napríklad klub, pásmo, namiesto toho správne sú základná organizácia,
športové pásmo, výcvikové stredisko a pod.) Pri nesprávnom používaní termínov nie je často
jasné o čo ide.
12) ZO CHPH Trstená. Prerokovaná bola sťažnosť troch chovateľov zo ZO CHPH
Trstená na porušenie Stanov SZ CHPH. Bolo rozhodnuté uložiť výboru OZ CHPH
Tvrdošin vyriešiť záležitosť na rokovaní za účasti štatutárov ZO CHPH Trstená a dotyčných
chovateľov.
13) Žiadosť p. Karaffu. Žiadosti nie je možné vyhovieť, nakoľko aj prezídium musí plne
rešpektovať Stanovy SZ CHPH.
14) Žiadosť p. Miroslava Petrániho o odpustenie disciplinárneho trestu. Žiadosť sa na
základe § 9 Disciplinárneho poriadku odstupuje Disciplinárnemu senátu SZ CHPH – t. j.
orgánu, ktorý vo veci rozhodol.
15) Zasielanie a zverejňovanie pretekových výsledkov na webovej stránke do 7 dní od
uskutočnenia preteku, inak pretek nebude možné po tomto termíne vložiť do výpočtového
programu. Automatické uzamknutie preteku zostáva 21 dní od uskutočnenia preteku.
16) Nahlasovanie termínov výstav OZ CHPH a regionálnych výstav. Dohodlo sa, že
organizátor výstavy nahlási písomne ich konanie najneskoršie dva mesiace pred ich
organizovaním na sekretariát SZCHPH. Potrebné je uviesť termín, miesto konania výstavy
a posudzovateľov holubov.
11.

Uznesenia a záver. Uznesenia boli jednomyseľne schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 21. februára 2015 v Nitre
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1. Program rokovania.
2. Zapisovateľa z rokovania: Ing. Pavol Javorček
3. Overovateľov zápisnice: Mgr. Milan Blahovský, Dušan Kasan
4. Predložiť na rokovanie VZ SZ CHPH ročnú účtovnú uzávierku predloženú predsedom
ekonomickej komisie, vrátane ročného zúčtovania MTC Nitra.
5. Predložiť na rokovanie VZ SZ CHPH s pripomienkami a doplnkami návrh rozpočtu na
rok 2015.
6. Program a termín jarného zasadnutia SZ CHPH – 11. 04. 2015.
7. S úpravami a doplnkami Harmonogram úloh na rok 2015.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

S úpravami a doplnkami schvaľuje, ako pomôcku pre OZ CHPH, ktoré vytvárajú
regióny:
a/ Zakladaciu listinu regiónu (návrh)
b/ Štatút regiónu (návrh)
Ako pomôcku pre organizátorov pretekov
a/ Zásady vedenia pretekovej dokumentácie
b/ Spracovanie predpretekovej dokumentácie
Zorganizovanie stretnutia mladých chovateľov Slovenska v roku 2015.
Účasť reprezentačnej kolekcie holubov Zväzu na WCH a WYCH (Majstrovstvá sveta)
v Rumunsku - Arad.
Zaradenie do reprezentačnej kolekcie na WYCH v Rumunsku:
a/ piatich holubov zo školského holubníka ZŠ Spišské Podhradie
b/ dvoch holubov zo školského holubníka ZŠ Kvačany
Nákup rodových krúžkov a pretekových gumičiek pre rok 2016 vo firme Savic NV
(Haspeslagh), nákup Kontrolných listov v Tlačiarni Svidníckej, s.r.o.
Podmienky Intermajstrovstva na rok 2016.
Uhradenie jednotnej náhrady podľa predloženého návrhu pre chovateľov,
ktorých holuby reprezentovali Zväz na olympiáde v Budapešti.
Návrh na ocenenie dlhoročných funkcionárov, posudzovateľov a pracovníkov na úrovni
SZ CHPH.
Podľa § 17, odsek 9 stanov SZ CHPH schvaľuje začlenenie ZO CHPH Dolný Štál – 12
členov, ZO CHPH Povoda – 14 členov, ZO CHPH Trstice – 18 členov do OZ CHPH
Komárno.
Uzatvorenie zmluvy s renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorá bude Zväz
zastupovať pri súdnych sporoch a poskytovať ústredným orgánom Zväzu právne služby.
Termín školenia výcvikárov OZ CHPH - 28. marec 2015.
Prípravy na vybudovanie pamätnej siene (izby) holubárskeho športu v Liptovskom
Mikuláši.
Komisiu pre výber holubov na Majstrovstvá sveta v Rumunsku v zložení: Daniel
Krajčík, Dušan Kasan a Ľubomír Valíček.
Uzatvorenie dodatkových zmlúv s firmou Columba Trade s.r.o. o prístupe k zdrojovým
kódom v prípade neočakávaných udalostí a doplnenia novej funkcionality do
výpočtového programu.
Zaslanie po 40 ks rodových krúžkov pre školské holubníky Spišské Podhradie
a Kvačany.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1. Informáciu prezidenta o organizovaní CV v Trenčíne, ktorej organizátorom bolo OZ CHPH
Trenčín.
2. Správu o účasti delegácie SZ CHPH, na olympiáde v Budapešti a umiestnení našich
holubov na olympiáde.
3. Správu prezidenta SZ CHPH o prehliadke priestorov v Žiline v ktorých by sa mala konať
CV v Žiline v roku 2016.
4. Informáciu predsedu veterinárnej komisia o prípravách na vykonávanie antidopingových
kontrol v roku 2015.
5. Informáciu o priebehu transformácie webových stránok.

III. Prezídium SZ CHPH ruší:
1. V súlade s § 9, odsek 2 Stanov SZ CHPH mení svoje predchádzajúce rozhodnutie o zmene
termínu VCS Gotha. Termín VCS Gotha pre rok 2015 ostáva v pôvodnom termíne t. j. 12. júl
2015.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1. Výboru OZ CHPH Žilina predložiť do 15. mája návrh miesta konania a termínu CV 2016,
ktorej organizátorom bude OZ CHPH.
Termín: V texte
Zodpovedný: Predseda OZ CHPH
Žilina
2. Vydať obežník k účasti holubov, členov SZ CHPH na Majstrovstvách sveta v Rumunsku.
Termín: 28. 02. 2015
Zodpovedný: Prezident SZ CHPH
3. Štatutárom všetkých organizačných zložiek SZ CHPH používať správne termíny pre
Označovanie organizačných zložiek a pretekových zložiek a zoskupení.
Termín: Stály
Zodpovedný: V texte
4. Pripraviť a zvolať výcvikárov OZ CHPH na seminár, školenie. Na seminár pozvať
predajcov všetkých typov EKS, ktoré sú na Slovensku využívané, aby odprezentovali
štandardné modely priraďovacích protokolov, nasadzovacích a doletových listov.
Termín: 28. 03. 2015
Zodpovedný: Predseda pretekovej komisie SZ CHPH
5. Zúčtovať dotáciu, ktorá bola Zväzu poskytnutá z Ministerstvá pôdohospodárstva SR.
Termín: 20. 03.. 2015
Zodpovedný: Predseda ekonomickej komisie SZ CHPH
6. Pozvať chovateľov, ktorých holuby reprezentovali na olympiáde v Budapešti na zasadnutie
VZ SZ CHPH a pripraviť pre nich diplomy a ocenenie. Pozvánky zaslať do 15. 03. 2015
Termín: 11. 04. 2015 a v texte
Zodpovedný: Sekretár SZ CHPH
7. Pozvať bývalých i súčasných funkcionárov ústredných orgánov SZ CHPH, posudzovateľov
a pracovníkov Zväzu, ktorým prezídium SZ CHPH schválilo udelenie vyznamenania na
jarné zasadnutie SZ CHPH a pripraviť pre nich ocenenie. Pozvánky zaslať do 15. 03. 2015
Termín: 11. 04. 2015 a v texte
Zodpovedný: Sekretár SZ CHPH
8. Zástupcom SZ CHPH v komisiách FCI podať na FCI žiadosť o udelenie statusu GRAND –
PRIX pre MTC Nitra, tak aby požiadavka vstúpila do platnosti už pre rok 2016.
Termín: V texte
Zodpovední: Ing. Krajčík, Ing. Kurek, Ľ. Valíček
9. Výboru OZ CHPH Komárno predložiť správy:
a/ Či OZ CHPH Komárno ako usporiadateľ pretekov malo v zmysle Pretekového
poriadku SZ CHPH, Hlava I, odsek 11 ustanovenú trojčlennú komisiu (jury), ktorá by
sa zaoberala neprimeranými náskokmi holubov z pretekov.
b/ Ako ustanovená trojčlenná komisia posúdila neprimeraný náskok holuba SK-14-0702481, chovateľskej dvojice Wiedermann Bardos na komerčnom preteku Louny,
konaného dňa 5.10.2015.
3/ Ako riešil výbor OZ CHPH Komárno pochybenie zodpovedného funkcionára, ktorý
zaslal organizátorom CV v Trenčíne podklady pre vystavenie holuba SK-14-0702481.
Termín: 15. 03. 2015
Zodpovedný: Predseda OZ CHPH Komárno
10. Výboru OZ CHPH Tvrdošín pozvať na mimoriadne rokovanie výboru OZ CHPH
štatutárov ZO CHPH Trstená a vyriešiť porušovanie základných práv členov.
Termín: 15. 03. 2015
Zodpovedný: Predseda OZ CHPH Tvrdošín
11. Podľa § 9 Disciplinárneho poriadku SZ CHPH odstúpiť žiadosť p. Miroslava Petrániho
o odpustenie trestu Disciplinárnemu senátu SZ CHPH – t. j. orgánu, ktorý vo veci
rozhodol.

Termín: 15. 03.. 2015
Zodpovedný: Sekretár SZ CHPH
12. Výboru OZ CHPH Komárno zvolať mimoriadnu konferenciu OZ CHPH Komárno aj za
účasti delegátov zo ZO CHPH Dolný Štál, ZO CHPH Povoda, ZO CHPH Trstice. Na
konferenciu písomne pozvať prezidenta a viceprezidenta SZ CHPH.
Termín: 15. 03. 2015
Zodpovedný: Predseda OZ CHPH Komárno
13. Dať vytlačiť 3 x 500 obálok s predtlačou na posielanie a uchovávanie pretekovej
dokumentácie.
Termín: do 25. 03. 2015
Zodpovední: Dudzik, Gornaľ
14. Odpovedať na žiadosť p. Karaffu, tak ako ju uzavrelo prezídium SZ CHPH.
Termín: 21. 03. 2015
Zodpovedný: Prezident SZ CHPH
15. Uzatvoriť zmluvy s renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorá bude Zväz zastupovať
pri súdnych sporoch a poskytovať ústredným orgánom Zväzu právne služby.
Termín: 11. 04. 2015
Zodpovedný: Prezident SZ CHPH
16. Zabezpečiť dopravu holubov - reprezentačnej kolekcie na WCH WYCH v Rumunsku.
Termín: do 21. 05. 2015
Zodpovedný: Prezident SZ CHPH
17. Po zaslaní oficiálnych výsledkov antidopingových testov, zaplatiť faktúru za ich
vykonanie v roku 2014.
Termín: V texte
Zodpovedný: Sekretár SZ CHPH
18. Zaslanie a zverejnenie pretekových výsledkov na webovej stránke do 7 dní od
uskutočnenia preteku.
Termín: V texte
Zodpovední: usporiadatelia pretekov
19. Uhradiť na účet SZ CHPH správny poplatok za organizovanie CV 2015 v Trenčíne.
Termín: do 15. 03. 2015
Zodpovedný: Predseda OZ CHPH Trenčín
20. Písomné nahlásenie termínov a miesta organizovania výstav OZ CHPH a regionálnych
výstav na sekretariát SZ CHPH najneskôr dva mesiace pred konaním výstavy.
Termín: V texte
Zodpovední: organizátori výstav

V Nitre, dňa 21. februára 2015

Zapísal: Javorček Pavol

Správnosť zápisu overili:
Mgr. Milan Blahovský

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

Dušan Kasan

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

