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 21. – 22. marca 2014 vo Veľkej Lomnici

Prítomní:

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

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Privítanie a otvorenie zasadnutia - Dudzik
Kontrola plnenia uznesení z rokovania prezídia 26.1.2014 a VZ SZ CHPH 1.3.2014
Vyhodnotenie CV 2014 v Nitre - Dudzik
Vyhodnotenie účasti kolekcie a rokovaní na Európskej výstave v Brne
Plány práce predsedov odborných komisií na rok 2014, ich zreferovanie a písomné
predloženie predsedami komisií
6. Schválenie návrhu na centrálne laboratórium – Gornaľ
7. Schválenie inšpektorov antidopingovej kontroly, systém a termín ich preškolenia Gornaľ
8. Osobné plány kontroly členov prezídia na rok 2014
9. Rôzne:
- ocenenie IV. Európskej výstavy
- dotazník FCI – choroba mladých holubov
- podnety zložiek SZ CHPH a chovateľov
- iné
10. Uznesenia a záver

Priebeh rokovania
Bod 1: Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH - RNDr. Daniel Dudzik.
Stanovili sa: zapisovateľ a overovatelia zápisnice.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia prezídia 26.1.2014.
Rozhodlo sa tlačivá „Prehlásenie“ podpísané členmi SZ CHPH zaslať na sekretariát SZ
CHPH.
Bod 2. uznesenia zo zasadnutia Prezídia je v štádiu plnenia, bod 10. je nesplnený viacerými
tajomníkmi OZ CHPH (zabezpečenie aspoň 20 odberateľov informačného spravodaja PH
z jednotlivých OZ), bodu 6. neuplynul termín splnenia a body 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 sú splnené.

Zo zasadnutia VZ SZCHPH boli prekontrolované body uznesenia, ktorým uplynul termín
plnenia:
bod 4. je nesplnený a bod 5. je v štádiu plnenia – pričom sa vyzvala kompetentná osoba
k urýchlenému splneniu uznesenia.
K bodu 3: Organizácia CV 2014 v Nitre bola Prezídiom zhodnotená veľmi kladne – výstava
bola výborne zorganizovaná.
Zlé svetlo vnieslo, že viacerí pozvaní členovia – víťazí súťaži si nevyzdvihli ocenia na
spoločenskom večeri, pri vyhodnocovaní MS 2014 a národných pretekov. Zväz im uhradil
vstupenku v hodnote 20,- eur, ktorá prepadla.
K bodu 4: Vyhodnotili sa dosiahnuté výsledky SZ CHPH na tomto podujatí a urobil sa krátky
rozbor. Spokojnosť bola s kategóriou štandard holub. Nespokojnosť bola s kategóriou
štandard holubica, kde sa konštatovalo, že už na národnej výstave neboli vystavené holubice
vysokej úrovne. Skonštatovalo sa, že pri súčasnom stave súťaženia, nemožno ani v budúcnosti
očakávať v športových kategóriách výrazne lepšie výsledky. Treba zvážiť vytvorenie
regiónov a v rámci nich súťažiť.
K bodu 5: Predsedovia odborných komisií predložili plány práce komisií na rok 2014. Plány
budú uložené na sekretariáte SZ CHPH.
K bodu 6 a 7: Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti predsedu veterinárnej komisie p.
Gornaľa, prezident požiadal pána Blahovského, aby tlmočil pánovi Gornaľovi urýchlené
splnenie stanovených úloh. Ide predovšetkým o výber centrálneho laboratória a inšpektorov
antidopingovej kontroly, termín ich preškolenia, vydania zoznamu zakázaných dopingových
látok. Po výbere centrálneho laboratória je potrebné objednať cca 15 súprav na odberu
materiálu k vykonaniu antidopingových testov. Dohodlo sa, že rozhodovať o vykonaní
antidopingových kontrol u chovateľov budú p. Kasan, Gornaľ, Seliga.
K bodu 8: Osobné plány kontroly členov prezídia na rok 2014 – boli prerokované a po
dohode s jednotlivými členmi Prezídia odsúhlasené. V tomto bode sa taktiež zhodnotila práca
prezídia s konštatovaním, že sa vykonalo v roku 2013 množstvo práce.
K bodu 9: Rôzne:
- ocenenie IV. Európskej výstavy. Rozhodlo sa vyplatenie paušálnej náhrady
reprezentujúcim chovateľom za dovoz holubov na EV Brno 2014, podľa predloženého
návrhu, ktorý je vypracovaný na základe interného predpisu Zväzu
- dotazník FCI – choroba mladých holubov, spracuje, pripraví, zverejní na webe,
vyhodnotí a podá informáciu Prezídiu SZ CHPH a FCI – Krajčík.
- sťažnosti a žiadosti z OZ CHPH Gemer a Košice na doriešenie situácie prechodu
členov z OZ CHPH Gemer do OZ CHPH Košice. Stiahnutie sťažnosti – podnetu
funkcionárov ZO CHPH Malá Ida na štatutárov OZ CHPH Gemer.
Súhlas ZO CHPH Gemer vydaný k 30. októbru 2013 na prestup 20 členov
ZO CHPH Malá Ida a Myslava do OZ CHPH Košice. Týmto považuje vzájomné
vzťahy medzi OZ CHPH Gemer a OZ CHPH Košice za uzavreté
- žiadosť OZ Gemer o vytvorenie nového štartového miesta v Prievidzi sa odsúhlasila
- správa o stave školského holubníka Komárno – na základe obhliadky p. Kasana
Dušana a zaslanej správy sa vyradí z účtovnej evidencie
- žiadosť o zaujatie stanoviska z OZ CHPH Čadca bola postúpená štatutárnej rade

- žiadosť školského holubníka v Kvačanoch – odsúhlasil sa príspevok . Taktiež sa
odsúhlasila suma pre školský dvojholubník v Spišskom Podhradí. Odsúhlasené sumy
doložia oba subjekty pokladničnými blokmi alebo faktúrami
- žiadosť p. Kováčika o zmenu stanov prezídium prerokovalo, pričom konštatovalo,
že Stanovy môže zmeniť delegáti najbližšieho zasadnutia Zjazdu SZ CHPH
- sťažnosť zaslaná pánom Blahovským adresovaná Disciplinárnemu senátu SZ CHPH
bola poštou už zaslaná jeho členom
- podnet zaslaný Pavlom Ostrolúckym bude odstúpený Disciplinárnemu senátu SZ
CHPH
- na základe výzvy zaslanej predsedom ZO CHPH Vrbica sa navrhuje zorganizovať
stretnutie štatutárov a dotknutých členov OZ CHPH Liptovský Mikuláš
a ZO CHPH Vrbica za účelom vyriešenia vzájomných vzťahov.
- žiadosť OZ CHPH Žilina o poskytnutie bezúročnej pôžičky na zakúpenie
prepravného vozíka. Schvaľuje sa za dodržania určitých podmienok.
- žiadosť OZ CHPH Žilina na organizovanie CV 2016. Bolo rozhodnuté, že sa musí
vytvoriť priestor na podanie prihlášky aj ďalším OZ CHPH, ktoré by o konanie CV
2016 mohli mať záujem. Po uplynutí termínu na podanie prihlášok, prezídium
rozhodne o organizátorovi CV 2016.
- prebrali sa možnosti výroby novej webovej stránky SZ CHPH s možnosťou iného
providera, pripadne správcu stránky Zväzu. Preveriť možnosť presunu domény na iný
server. V tejto súvislosti sa rozhodlo aj o preverení platieb SZ CHPH firme Spiš Net
Computers, s.r.o.
- národný pretek Wismar bude finančne ohodnotený v pásmach do 800 a nad 800 km
a budú odovzdané poháre na Spoločenskom večierku pri organizovaní CV 2015.
Katovický memoriál – Cheb bude finančne ocenený za predpokladu, že sa na ňom
zúčastní minimálne desať OZ CHPH a vydajú sa spoločné výsledky. Pri účasti nižšej
ako desať OZ CHPH bude tento pretek vyhodnotený celoslovensky a víťazi
ohodnotený pohármi (bez finančného ohodnotenia) ako v minulosti na Spoločenskom
večierku pri organizovaní CV 2015
- stanovila sa komisia pre výber holubov - reprezentácie na Majstrovstvá sveta 2014
v Maďarsku a taktiež sa zverejní obežník č. 2/2014 na nahlasovanie holubov na toto
podujatie
- zaoberalo regiónmi a ich tvorbou
- schválil sa nový interný predpis vyplácania cestovných náhrad
- zaoberalo sa nesprávne zameranými súradnicami chovateľov a taktiež štartovacích
miest na Slovensku, k čomu sa prijali uznesenia
- nesplnením úlohy ktorá bola daná výboru a predsedovi OZ CHPH Bardejov prepracovať výsledky pretekov Neubrandenburg 2 a Byczyna 2 konané dňa 6. 7. 2013
a nezaradiť do nich chovateľov, ktorí pri nasadzovaní holubov na pretek porušili
Vykonávacie predpisy pre EKS – Zásady pre prevádzku EKS, odsek 3.
- dodatočne sa schválil nákup pečiatok štartérov, úhrady nákladov na pobyt pre
kontrolóra FCI na Olympiáde v Nitre 2014 a úhradu 66,90 eur vedenú v účtovnej
knihe ako položku 135/2013
- zaoberalo sa zápisnicou zo zasadnutia ÚKK SZ CHPH zo dňa 18.2.2014
- p. Valíček odovzdal čestné prehlásenie pána Štefana Babiša z OZ Terchová,
v ktorom prehlasuje, že nikdy sa neregistroval a neuviedol žiadny príspevok na
diskusné fórum SZ CHPH.
K bodu 10: Uznesenia a záver. Uznesenia boli jednomyseľne prijaté.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 21. – 22. marca 2014 vo Veľkej Lomnici
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1. Program rokovania s doplnkami.
2. Zapisovateľa z rokovania: Ing. Pavol Javorček
3. Overovateľov zápisnice: Mgr. Milan Blahovský, Ľubomír Valíček
4. Vyhodnotenie CV 2014
5. Vyhodnotenie účasti kolekcie holubov SZ CHPH na IV. Európskej výstave v Brne
6. Plány práce odborných komisií na rok 2014
7. Vyhodnotenie osobných plánov členov prezídia SZ CHPH
8. Text obežníka 2/2014
9. Schvaľuje komisiu v zložení pp. Dudzik, Kasan, Seliga na výber holubov do kolekcie,
ktorá bude reprezentovať SZ CHPH na Majstrovstvách sveta 2014 vo Váci
10. Schvaľuje nákup programu na výpočet výsledkov holubov v pretekoch a spracovanie
databáz za rok 2013.
11. Schvaľuje plán kontrol členov prezídia v OZ CHPH
Ľubomír Valíček
Čadca, Kysucké Nové Mesto
Daniel Dudzik
Detva, Sereď
Dušan Kasan
Nitra, Zvolen
Daniel Krajčík
Senica, Pezinok
Jaroslav Mojzeš
Spišská Nová Ves, Bardejov
Milan Blahovský
Kežmarok, Gemer
Tibor Gornaľ
Košice, Michalovce
Jaroslav Seliga
Liptovský Mikuláš, Sabinov
Ľubomír Drgáň
Ružomberok, Dlhé Pole
12. Komisiu ktorá bude rozhodovať u koho sa vykoná antidopingová kontrola – pp. Kasan,
Gornaľ, Seliga
13. Schvaľuje vyplatenie paušálnych náhrad za zvoz holubov chovateľom, ktorých holuby
reprezentovali Zväz na IV. Európskej výstave
14. Ocenenie NP Wismar v dvoch skupinách - do 800 kilometrov, nad 800 kilometrov
15. Katovický memoriál – Cheb bude centrálne ocenený za predpokladu, že sa na ňom
zúčastní minimálne desať OZ CHPH a vydajú sa spoločné výsledky
16. Schvaľuje interný predpis na vyplácanie cestovných náhrad pri použití motorového
vozidla na akcie organizované SZ CHPH:
A/ auto obsadené 1 – 2 účastníkmi konania - 2/3 cestovných náhrad
B/ auto obsadené 3 – 5 účastníkmi konania - plné cestovné náhrady
V prípade vyplácania náhrad podľa odseku „A“ sa bude preverovať či nebolo možné
použiť na dopravu alternatívu „B“.
17. Príspevok na školské holubníky: Dvojholubník Sp. Podhradie
300,00 eur
Školský holubník Kvačany
120,00 eur
18. Dodatočne schvaľuje nákup pečiatok pre štartérov poštových holubov z vypúšťacích
miest na Slovensku
19. Dodatočne schvaľuje úhradu 66,90 eur vedenú v účtovnej knihe ako položku 135/2013.
20. Schvaľuje sa nové štartovacie miesto – Prievidza

21. Vyradenie z účtovnej evidencie školského holubníka v Komárne
22. Schvaľuje pre OZ CHPH Žilina pôžičku 10 000,- eur na nákup prepravného vozíka. Za
podmienok, že OZ CHPH Žilina bude zmluvne ručiť pôžičku kúpeným vozíkom
a v prípade, že nedodrží splátkový kalendár zaplatí 2% úrok z celkovej vypožičanej
sumy za každý rok, až do splatenia pôžičky
23. Dodatočne uhradiť Ulrichovi Frei-Zulaufovi podľa ustanovenia dokumentu FCI
Organisation des Olympiades FCI (1997), bod. Náklady - náklady kontrolnej komisii
FCI, preukázané náklady na pobyt na Olympiáde 2014 v Nitre
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1. Stiahnutie sťažnosti – podnetu funkcionárov ZO CHPH Malá Ida na štatutárov OZ
CHPH Gemer. Súhlas ZO CHPH Gemer vydaný k 30. októbru 2013 na prestup 20
členov ZO CHPH Malá Ida a Myslava do OZ CHPH Košice. Týmto považuje vzájomné
vzťahy medzi OZ CHPH Gemer a OZ CHPH Košice za uzavreté.
III. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1. Zaslať chovateľmi podpísané tlačiva „Prehlásenie“ – podľa ZO CHPH na sekretariát
SZ CHPH .
Termín: 25. 04 2014
Zodpovední: predsedovia OZ CHPH
2. Predsedovi kultúrno-propagačnej komisie Ing. Danielovi Krajčíkovi PhD. zverejniť na
webovej stránke výzvu na odber informačného spravodaja. Upozorniť niektoré OZ CHPH
na nesplnenie úlohy vyplývajúcej z uznesení prezídia SZ CHPH zo dňa 26. januára 2014
uvedenú v bode IV., odsek 10.
Termín: ihneď
Zodpovedný: v texte
3. Zverejniť na webovej stránke výsledky CV 2014.
Termín: 30. 03. 2014
Zodpovední: Dudzik, Blahovský
4. Prekontrolovať, preveriť a opraviť súradnice všetkých chovateľov v OZ CHPH a uviesť
správne súradnice na webovej stránke mypigeons.eu.
Termín: 30. 04. 2014
Zodpovední: predsedovia OZ CHPH
5. Preveriť a nahlásiť na sekretariát súradnice štartovacích miest poštových holubov na
Slovensku.
Termín: 25. 04. 2014
Zodpovední: štartéri SZ CHPH
6. Predsedovi ekonomickej komisie Ing. Mojzešovi Jaroslavovi pripraviť návrh zmluvy na
pôžičku pre OZ CHPH Žilina podľa schválených podmienok.
Termín: 15. 04. 2014
Zodpovedný: v texte
7. Preveriť možnosti výroby novej webovej stránky SZ CHPH s možnosťou iného providera,
pripadne správcu stránky Zväzu. Preveriť možnosť presunu domény na iný server.
Termín: 25. 04. 2014
Zodpovedný: Ing. Jaroslav Mojzeš
8. Preveriť platby SZ CHPH – faktúry firme Spiš Net Computers, s.r.o.
Termín: 25. 04. 2014
Zodpovedný: Mgr. Milan Blahovský
9. Preložiť, pripraviť a zverejniť na webovej stránke SZ CHPH – Dotazník FCI pod názvom
„choroby mláďat“. Po vyhodnotení dotazníka podať správu prezídiu a FCI
Termín zverejnenia: 30. 08. 2014
Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík, PhD.
Termín vyhodnotenia: 20. 09. 2014
Zodpovedný: Ing. Daniel Krajčík, PhD.
10. Podať prihlášky žiadosti na organizovanie CV 2016.
Termín: 25. 04 2014
Zodpovední: predsedovia OZ CHPH
11. Zorganizovať stretnutie štatutárov a dotknutých členov OZ CHPH Liptovský Mikuláš
a ZO CHPH Vrbica za účelom vyriešenia vzájomných vzťahov.
Termín: 25. 04 2014
Zodpovední: Dudzik, Valíček

12. Opätovne ukladá výboru OZ CHPH Bardejov prepracovať výsledky pretekov
Neubrandenburg 2 a Byczyna 2 konané dňa 6. 7. 2013 a nezaradiť do nich chovateľov,
ktorí pri nasadzovaní holubov na pretek porušili Vykonávacie predpisy pre EKS –
Zásady pre prevádzku EKS, odsek 3.
Nový termín: 25. 04. 2014
Zodpovedný: predseda OZ CHPH Bardejov
13. Ukladá prezidentovi SZ CHPH odpovedať na zápisnicu zo zasadnutia ÚKK zo dňa 18. 02.
2014.
Termín: 25. 04. 2014
Zodpovedný: v texte

Vo Veľkej Lomnici, dňa 22. marca 2014

Zapísal: Javorček Pavol

Správnosť zápisu overili:
Mgr. Milan Blahovský

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

Ľubomír Valíček

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

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

