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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SZ CHPH
konaného dňa 11. apríla 2015 v Nitre
Prítomní:

Prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH podľa prezenčnej listiny
Členovia ÚKK – Július Mlátko, Stanislav Zelenský
Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Predseda ÚKK Vladimír Sudor ospravedlnený
Členovia SZ CHPH, ktorých holuby reprezentovali na olympiáde
Ocenení dlhoroční funkcionári SZ CHPH
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania

Program rokovania:
1. Otvorenie, potvrdenie novo delegovaných členov VZ SZ CPH
2. Schválenie zapisovateľa z rokovania, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z 29. novembra 2014
4. Ročná účtovná uzávierka, vyúčtovanie činnosti MTC 2014
5. Príprava rozpočtu SZ CHPH na rok 2015
6. Doplnenie pretekového poriadku a MS – na základe žiadosti
7. Rôzne
8. Prijatie uznesení k prerokovanej problematike
9. Prijatie a ocenenie reprezentantov Zväzu na olympiáde v Budapešti
10. Prijatie a ocenenie bývalých i súčasných funkcionárov ústredných orgánov
Zväzu
11. Záver rokovania
12. Slávnostný obed
Priebeh rokovania:
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia
prezident SZ CHPH - RNDr. Dudzik Daniel. Opýtal sa členov VZ či majú požiadavku
na doplnenie programu. Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie programu.
Návrh programu bol jednomyseľne schválený.
Potvrdení boli noví členovia VZ SZ CHPH:
1. Ing. Ľuboš Moravčík
2. Milan Mesarčík ml.
3. Mgr. Ivan Varga
4. Viktor Kako
5. Ľubomír Hovančík

OZ CHPH Žilina
OZ CHPH Kežmarok
OZ CHPH Komárno
OZ CHPH Trenčín
OZ CHPH Sabinov

Potvrdený na jednorazové zastupovanie člena VZ SZ CHPH:

6. Peter Dulák
7. Ján Skaličan
8. Milan Pazúr

OZ CHPH Trnava
OZ CHPH Martin
OZ CHPH Trnava

K bodu 2:
Prezident Zväzu oznámil prítomných členov, že zo členov VZ je na zasadnutí
prítomných 38 členov, členovia sa ospravedlnili, takže VZ je uznášania schopné.
Jednomyseľne boli schválení:
- Navrhol zapisovateľov z rokovania – Ing. Pavol Javorček a Ing. Peter Grék, ktorí boli
jednomyseľne schválení.
- Navrhol členov návrhovej komisie Peter Záhorský, Alojz Barbírik, Štefan Zeleňak tak,
aby prví dvaja boli zároveň overovateľmi zápisnice.
Návrh bol bez pripomienok jednomyseľne schválený.
K bodu 3:
Kontrola plnenia uznesení:
Kontrolu terminovaných uznesení vykonal prezident Zväzu, prešiel bod po bode.
Uznesenia VZ SZ CHPH prijaté na zasadnutí VZ, ktorých plnenie termínu uplynulo boli
splnené až na dve:
V. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá:
Bod 3/ Pripraviť inovované vzory priraďovacích, nasadzovacích a doletových kontrolných
listov všetkých EKS systémov používaných členmi SZ CHPH. Vzory budú zverejnené na
webovej stránke SZ CHPH. Termín : 15. 02. 2015 Zodpovedný: Ľubomír Drgáň. Uznesenie
je splnené iba čiastočne.
Bod 6/ Po schvaľovacom procese na konferenciách OZ CHPH zaslať za každý región na
sekretariát Zväzu zakladacie listiny regiónov a štatút regiónov. Termín : 10. 03. 2015
Zodpovední: predsedovia regionálnych združení. Uznesenie je splnené iba čiastočne, nie
všetky regióny poslali požadované dokumenty.
K bodu 4:
Podrobnú správu o hospodárení Zväzu za rok 2014 predniesol predseda ekonomickej
komisie Ing. Jaroslav Mojzeš. Správu dostali členovia VZ v prílohe pozvánky na rokovanie
VZ. Poukázal na to, že vznikol rozdiel v hospodárení oproti schválenému rozpočtu z dôvodu,
že za materiál sa v roku 2014 platilo dvakrát. T. j. za materiál na rok 2014 aj 2015. Tým
vznikol účtovný rozdiel (strata) 44 921 eur.
Zároveň predložil aj správu o hospodárení MTC v Nitre ktorá bola tiež súčasťou
pozvánky.
K bodu 5:
Ing. Jaroslav Mojzeš predložil návrh na rozpočet Zväzu na rok 2015. Prednesený návrh
predstavoval vyrovnaný rozpočet. Návrh rozpočtu Zväzu ako aj návrh rozpočtu MTC na rok
2015 bo členom VZ zaslaný spoločne s pozvánkou.
Po prednesení správy o hospodárení a návrhu rozpočtu Ing. Mojzeš vyzval členov, aby sa k
odprezentovaným materiálom vyjadrili prípadne predniesli pozmeňujúce návrhy, Nikto
z prítomných sa nevyjadril tak sa dalo o schválení účtovnej uzávierky za rok 2014
a hospodárení MTC v roku 2014 i návrhu rozpočtu na rok 2015 hlasovať. Materiály
prednesené predsedom ekonomickej komisie boli jednomyseľne schválené.

K bodu 6:
Doplnenie pretekového poriadku a MS – na základe návrhu Pretekovej komisie SZ CHPH
boli navrhnuté dva doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH:
Prvý doplnok:
D/ vydávanie pretekových výsledkov, pričom ročné a staršie holuby môžu byť zaradené do
pretekových výsledkov po prvú augustovú nedeľu bežného roka vrátane. Všetky deklarované
výsledky musia byť zverejňované na stránkach resp. podstránkach OZ do 7 dní od
uskutočnenia preteku tak, aby sa k nim bolo možné dostať priamo jednoduchým kliknutím
zo stránky www.postoveholuby.sk/vysledky/vysledky.htm. Pretekové výsledky ktoré
nespĺňajú kritéria FCI alebo pretekového poriadku nemôžu byť zverejňované na stránke SZ
CHPH. Výsledky nezverejnené v stanovenom termíne budú neplatné pre MS.
Návrh bol v samostatnom hlasovaní schválený nadpolovičnou väčšinou členov.
Za hlasovalo: 31 členov VZ, Proti: 0 členovia VZ, Zdržali sa: 7 členovia VZ
Druhý doplnok:
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6. Usporiadateľ preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol o štarte holubov,
ktorý musí byť potvrdený v mieste štartu delegovaným štartérom. Protokol musí obsahovať
tieto údaje : miesto vypustenia holubov, dátum a čas štartu, súradnice miesta štartu, kontakt na
štartéra / meno a tel. číslo. /. počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet
chovateľov - účastníkov preteku, meno vodiča a sprievodcu, prípadne iné údaje - závažné
pre pretek, meno a podpis potvrdzujúceho za organizáciu a pečiatku s podpisom
delegovaného štartéra.
Po krátkej rozprave v ktorej vystúpili viacerí členovia a venovali sa predovšetkým kde
má nastúpiť sprievodca, bol doplnok v samostatnom hlasovaní schválený nadpolovičnou
väčšinou členov VZ CHPH.
OZ CHPH Nitra v písomnej podobe požiadala o doplnenie Majstrovstva Slovenska v časti
Všeobecné ustanovenia bod 7, žiadali doplniť možnosť použitia výsledkov zo športového
pásma v znení, návrh doplnku obdŕžali členovia VZ v stanovenom termíne pred rokovaním:
7. Do vyhodnotenia MS možno použiť všetky výsledky naplánovaných pretekov pri splnení
podmienok FCI. T. j výsledky ZO, ŠP, VS, OZ, regiónov 1- krát (ktoré neodporujú
nabaľovaciemu systému). Pri pretekoch nad 700 kilometrov aj výsledky dosiahnuté
v športových kluboch.
Požiadavka: doplniť ŠP (Písomná požiadavka OZ CHPH Nitra)
Odôvodnenie: 1/ Ak výsledky ŠP spĺňajú podmienky FCI, je tu istý rozpor.
2/ Dosiahnuté výsledky v ŠP pásme zavádzajú chovateľov k ich použitiu
a nakoniec k vyradeniu z MS.
3/ Všeobecné podmienky MS boli schválené v novembri 2012.

4/ Termín športové pásmo sa schválilo 6. apríla 2013
Po rozsiahlejšej rozprave, v ktorej vystúpilo viacero členov VZ SZCHPH – Ing. Peter Chytil,
Poništiak, Ing. Vidhold, Ing. Seliga, Mgr. Blahovský, Ing. Krajčík a Valíček. Viacerí z nich
neodporučili prijať doplnok s odôvodnením:
a/ Schválením doplnku by došlo k degradácii úrovne MS, ktorá by mala byť náročnou
súťažou.
b/ Športové pásmo sa vytvára na základe dohody ZO CHPH a nie všetci chovatelia majú
možnosť súťažiť v športových pásmach.
Návrh nebol schválený. Za jeho schválenie bolo iba 10 členov VZ SZ CHPH.
Následne Ing. Peter Chytil navrhol, aby do MS sa nemohli používať ani výsledky ZO CHPH.
Predsedajúci ho vyzval, aby návrh podal písomne. Po podaní písomného návrhu sa hlasovalo
o nepovolení použiť do MS výsledky ZO CHPH.
Návrh bol schválený.
Za hlasovalo: 32 členov VZ Proti: 2 členovia VZ Zdržali sa: 4 členovia VZ
K bodu 7:
Rôzne:
1/ Prezident informoval, že v Liptovskom Mikuláši Občianske združenie Vrbica aktívne
pracuje na vybudovaní pamätnej izby holubárskeho športu. Písomne požiadali Zväz na
zapojenie a spoluúčasť pri týchto aktivitách. Žiadajú nás o delegovanie zástupcu VZ do
prípravného výboru. Prezident navrhol Vladimíra Šišku z OZ CHPH Bratislava. Z pléna bol
návrh, aby bol delegovaný člen z okolia Liptovského Mikuláša. Prezident návrh odôvodnil
tým, že nie je dôležitá vzdialenosť od Liptovského Mikuláša, ale chuť podieľať sa na zriadení
pamätnej izby.
Prezidentov návrh bol v samostatnom hlasovaní schválený.
2/ Napriek tomu, že nebola plánovaná diskusia k neprerokovávaným záležitostiam
o vystúpenie požiadal Ing. Miroslav Vidhold: Poukázal na to, že VZ SZ CHPH zrušilo OZ
CHPH Sereď, ale prezídium sa nestará o členov ZO CHPH Povoda, Trstice a Dolný Štál.
Vyjadril sa, že členovia týchto organizácii nemajú zabezpečenú dopravu na krátke a stredné
trate. Zároveň poukázal na to, že v evidencii OZ CHPH Komárno je pán István Bárdos, ktorý
tam nemá čo byť.
Postupne odpovedali:
Daniel Dudzik – predseda OZ CHPH Komárno p. Óváry bol 15. februára 2015 upozornený
na to, že pán Bárdos je čestným členom SZ CHPH a nesmie byť uvedený v evidencii OZ
CHPH Komárno. Jeho čestné členstvo platí pre cele Slovensko.
Valné zhromaždenie SZ CHPH uložilo zvolať mimoriadnu konferenciu OZ CHPH Sereď a do
31. 12. 2014 podať prezídiu správu o konaní konferencie a začlenení členov do iných OZ
CHPH. Súčasné ZO CHPH začlenené v OZ CHPH Sereď a ich členovia môžu prestupovať do
susediacich OZ CHPH do 28. 02. 2015.
Napriek tomu, že neuplynula lehota na prestupy, prezídium už 15. februára 2015 rozhodlo:
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 ZO CHPH
Komárno.
OZ CHPH Komárno sa bránilo prijatiu troch uvedených ZO CHPH z dôvodu, že už 4x odišli
a vrátili sa do OZ CHPH Komárno, čím vlastne oblasť vždy poškodili. Prezídium trvalo na

svojom uznesení. K dohode došlo 20. marca 2015 v Komárne na stretnutí zástupcov OZ
CHPH Komárno zástupcov ZO CHPH Trstice, Povoda, Dolný Štál a za prítomnosti
prezidenta a viceprezidenta Zväzu. Dohodu podpísali všetky tri zúčastnené strany, teda aj
zástupcovia uvedených troch ZO CHPH. Podľa tejto dohody uvedené tri ZO CHPH vytvoria
VS a dopravu na preteky krátkych a stredných tratí si budú zabezpečovať samostatne, doprava
na dlhé trate bude riešená v rámci regiónu. Zápis je uložený na sekretariáte Zväzu.
Mgr. Ivan Varga poukázal na to, že nebolo pre nich potešením prijať niektorých členov
týchto organizácií, pretože v minulosti od nich už 4x odišli. OZ CHPH Komárno má klietku
na dopravu holubov so 48 boxmi, ktorá je pre 80 členov plne vyťažená preto uvedeným trom
organizáciám nemôžu zabezpečovať dopravu na preteky krátkych a stredných tratí.
Dušan Kasan potvrdil uvedené informácie a poukázal na to, že zrejme p. Vidhold nebol
správne informovaný o dianí sa v tomto regióne. Členovia uvedených troch ZO CHPH sú
v evidencii OZ CHPH Komárno.
K bodu 8:
Prijatie uznesenia a záver:
Po prečítaní návrhu uznesení dal prezident Zväzu o nich hlasovať.
Uznesenia boli jednomyseľne schválené.
Prezident SZ CHPH poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK a členom
Prezídia za účasť na pracovnej časti zasadnutia VZ. Zároveň všetkých pozval na slávnostnú
časť rokovania VZ SZ CHPH, ktorá sa konala v kongresovej hale. V tejto časti boli
odovzdané ocenenia členom Zväzu, ktorých holuby nás reprezentovali na 34. Olympiáde FCI
v Budapešti.
Na slávnostnej časti bolo ocenených aj šestnásť zaslúžilých funkcionárov a bývalých
pracovníkov SZ CHPH. Na základe rozhodnutia prezídia SZ CHPH im bol odovzdaný
ďakovný list a medaila za rozvoj chovu poštových holubov na Slovensku. Ocenenie si
prevzali: p. Silvester Čičo, p. Jozef Sýkora, p. Vladimír Kúska, Ing. Jozef Moravčík, MVDr.
Ondrej Šimko, p. Jozef Buček, p. Karol Atalovič, p. Vladimír Šiška, p. Vlastimír Pomajdík,
Ing. Peter Chytil, Ing. Ján Mokrý, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Daniel Krajčík, PhD., Dušan
Kasan, Ing. Juraj Kurek a RNDr. Daniel Dudzik.
Prezident Zväzu oceneným poďakoval za dlhoročné vykonávanie povinnosti a úloh,
ktoré im vyplývali z funkcií. Poprial im do ďalších rokov veľa zdravia a radosti z nášho
spoločného koníčka a nech si uchovajú pekné spomienky na prácu v orgánoch SZ CHPH.
Na záver všetkých účastníkov slávnostnej časti VZ pozval na obed, zaželal im dobrú
chovateľskú a pretekovú sezónu a šťastný návrat domov.
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH,
konaného dňa 11. apríla 2014
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje:
1. Program rokovania bez doplnkov.
2. Zapisovateľov z rokovania: Ing. Pavol Javorček, Ing Peter Grék.
3. Overovateľov zápisnice: Alojz Barbírik a Záhorský Peter.
4. Návrhovú komisiu v zložení: Alojz Barbírik, Peter Záhorský a Štefan Zeleňák.
5. Dva doplnky pretekového poriadku.
Prví doplnok:

D/ vydávanie pretekových výsledkov, pričom ročné a staršie holuby môžu byť zaradené do
pretekových výsledkov po prvú augustovú nedeľu bežného roka vrátane. Všetky deklarované
výsledky musia byť zverejňované na stránkach resp. podstránkach OZ do 7 dní od
uskutočnenia preteku tak, aby sa k nim bolo možné dostať priamo jednoduchým kliknutím
zo stránky www.postoveholuby.sk/vysledky/vysledky.htm. Pretekové výsledky ktoré
nespĺňajú kritéria FCI alebo pretekového poriadku nemôžu byť zverejňované na stránke SZ
CHPH. Výsledky nezverejnené v stanovenom termíne budú neplatné pre MS.
Druhý doplnok:
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6. Usporiadateľ preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol o štarte holubov,
ktorý musí byť potvrdený v mieste štartu delegovaným štartérom. Protokol musí obsahovať
tieto údaje : miesto vypustenia holubov, dátum a čas štartu, súradnice miesta štartu, kontakt na
štartéra / meno a tel. číslo. /. počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet
chovateľov - účastníkov preteku, meno vodiča a sprievodcu, prípadne iné údaje - závažné
pre pretek, meno a podpis potvrdzujúceho za organizáciu a pečiatku s podpisom
delegovaného štartéra.
6.
7.
8.
9.

Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2014.
Uzávierku hospodárenia Medzinárodnej testovacej stanice za rok 2014.
Rozpočet SZ CHPH a Medzinárodnej testovacej stanice na rok 2015.
Úpravu všeobecných podmienok MS v bode 7
Do vyhodnotenia podmienok MS nie je možne použiť koeficienty holubov získané
z výsledkov základnej organizácie SZ CHPH.
10. Zástupcu VZ SZ CHPH – Vladimíra Šišku v prípravnom výbore pre vybudovanie
pamätnej izby holubárskeho športu.
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje:
1. V zmysle §12 Stanov SZ CHPH potvrdzuje novo - delegovaných členov VZ SZ CHPH
a členov poverených na jedno zasadnutie:
Potvrdení boli noví členovia VZ SZ CHPH:
1. Ing. Ľuboš Moravčík
2. Milan Mesarčík ml.
3. Mgr. Ivan Varga
5. Viktor Kako
6. Ľubomír Hovančík
Potvrdený na jednorazové zastupovanie:
6. Peter Dulák
7. Ján Skaličan
8. Milan Pazúr

OZ CHPH Žilina
OZ CHPH Kežmarok
OZ CHPH Komárno
OZ CHPH Trenčín
OZ CHPH Sabinov
OZ CHPH Trnava
OZ CHPH Martin
OZ CHPH Trnava

III. Valné zhromaždenie SZ CHPH opätovne ukladá:
1. Pripraviť inovované vzory priraďovacích, nasadzovacích a doletových kontrolných listov
všetkých EKS systémov používaných členmi SZ CHPH. Vzory budú zverejnené na webovej
stránke SZ CHPH.
Termín : 30. 04. 2015
Zodpovedný: Ľubomír Drgáň a komisia
pre výpočet, výpočtové programy a EKS
2. Po schvaľovacom procese na konferenciách OZ CHPH zaslať za každý región na
sekretariát Zväzu zakladacie listiny regiónov a štatút regiónov.
Termín : 30. 04. 2015
Zodpovední: predsedovia regionálnych združení
V Nitre, dňa 11. apríla 2015

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Ing. Peter Grék

Správnosť zápisu overili:
Alojz Barbirík

v. r.

Peter Záhorský

v. r.

v. r.
RNDr. Dudzik Daniel
prezident SZ CHPH

