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VEC 

Vytvorenie regiónov- harmonogram úloh 

V prílohe Vám zasielame materiái"REGIÓNY", ktorý bol prerokovaný a schválený na rokovaní 

prezídia SZ CP!i dňa 8 _septemqra_2014. Materiá_! bgl_yytyorený_na základe 1,1znesenia V~ SZ CHPH _ 

z 1. marca 2014. 

· Žiadame vás, aby ste si materiál preštudovali a neodkladne splnili úlohy, ktoré pre OZ CHPH z neho 

vyplývajú. Úlohy pre OZ CHPH sú stanovene v závere materiálu "Regióny". 

S pozdré!vom ~~~vaz cnovatelou · -s100i~h holubmi 
7'7; Akademicl<á 4 .17 ··949 01 NITRA 

RNDr. Dudzik Daniel 

prezident SZ CHPH 



l 
Regióny 

· Veľmi citlivá téma, ktorá rezonuje v našom zväze už nielcol'ko rokov. Aj by sme chceli 
vyriešiť tento problém, aj nie. Sú obavy ako to zasiahne do nášho zaužívaného systému 
vytvárania regiónov vždy pred pretekovou sezónou, pred zostavovaním pretekových plánov. 
Ak by sa podarilo vytvoriť stabilné a viac-menej životaschopné, funkčné regióny asi by 
niektorým chýbal každoročný "folklor" kto s kým a ako bude lietať. 

Predtým, než sa začneme regiónu venovať po holubárskej stránke, oboznámime sa, čo je 
.!:egión vo všeobecnom ponímaní. ________ ·- ---------------

Región označuje: 

• všeobecne: nejakým spôsobom charakteristická ucelená časť nejakého územia, krajina, 
okrsok 

• administratívna jednotka alebo zaužívaná ucelená územná jednotka v niektorých 
krajinách, napr. región (Francúzsko), región (Japonsko), a pod. 

• v lekárstve: časť tela 
• v meteorológii: vrstvu vzduchu, pozri región (meteorológia) 
• v geografii: časť územia vymedzená na základe stanovených kritérií, napríklad štát, kraj, 

okres alebo región rozmiestnenia hnedozemí, pozri región (geografia) 
• (iné) územie jednotné vo vzťahu k zvoleným kritériám, napr.: fyzicko geografický región, 

geomorfologický región, pedogeografický región, hydrogeografický region, 
klimatogeografický región, biogeografický región, sídelnogeografický región, 
demogeografický región 

Na Slovensku sú regiónmi najčastejšie označované: 

• tradičná ucelená oblasť bez presnej definície, často identická s uhorskou župou, 
• územie s určitým ekonomicko-geografickým charakterom (napr. bratislavský región, 

hornonitriansky región) 

Typické tradičné regióny Slovenska] 



3. RZ vnikajú na základe dobrovoľných rozhodnutí konferencií OZ, ktoré sa rozhodli 

regionálne združenie SZ CHPH vytvoriť. 
4. RZ organizuje športovú a výstavnícku činnosť v regióne. 
5. Vo svojej činnosti sa musia riadiť Stanovami SZ CHPH, právnymi normami Zväzu a 
vlastnými schválenými pravidlami. 

6. Z delegovaných zástupcov zúčastnených OZ si vytvárajú vlastné riadiace a kontrolné 
orgány. 

PRETEKOVÝ PORIADOK -pre organizovanie pretekov poštových holubov 

HLA V A I. ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
l. Právo organizovať a usporiadať preteky poštových holubov, ako i vydávať pretekové 
výsledky majú organizačné zložky SZ CHPH :ZO- ŠP- VS -OZ- Región, Športové kluby a 
Zväz, pri dodržaní podmienok, že preteku sa zúčastní najmenej 20 chovateľov a nasadí sa 
najmenej 150 holubov. 
2. BI Regionálne združenie (Región) je vopred deklarované združenie najmenej dvoch a 
viacerých OZ CHPH. Regióny sa môžu spojiť do vyššieho regiónu bez vyčlenenia jedného 
pôvodného OZ CHPH. 

Pre vytváranie a zabezpečenie činnosti regiónom máme stanovené základné pravidlá. Po pravde 
treba povedať, že niekde sa dodržiavajú v plnom rozsahu, niekde čiastočne a niekde o nich ani 
nevedia. Tento stav nemožno označiť za vyhovujúci. Ako funkcionári často deklarujeme, že robíme 
všetko pre chovateľa, ale ten často ani nevie s kým na budúci rok bude súťažiť a s kým v regióne 
súťažiť nebude. Dosť často nám regióny vnikali na priateľstve, či nepriateľstve funkcionárov, na 
možnostiach prepravných kapacít a-pod. Boli sme svedkami toho, že funkcionári sa zaprisáhávali,-žé 
už spolu v regióne nepoletia, resp. že už·s nikým iným nepoletia a o rok to bolo úplne inak. Mali 
a mame regióny, ktoré rešpektujú geografické podmienky, rozpätie kilometrov, doletové pomery, ale 
na druhej strane aj regióny, kde ťažko hľadať logické vysvetlenie pre ich vznik. Riadiace orgány SZ 
CHPH mali snahu už niekoľkokrát v minulosti stabilizovať pomery, vytvoriť stabilné silné, 
životaschopné regióny. Ak by regióny boli stabilné, dala by sa v nich vytvoriť organizačná a kontrolná 
štruJ...'túra, tak ako je to zakotvené v stanovách. Stabilizovali by sa pretekové plány, dali by sa 
perspektívne budovať prepravné kapacity. Chovatelia by dostali pocit istoty, že sú členmi stabilného 
regiónu a miesto nekonečných každoročných debát kto s kým a ako bude lietať by sa mohli venovať 
svoj im chovom. 

Na organizačné štruktúry stabilných regiónov by sa dali previesť mnohé právomoci a rozhodovanie, 
ktoré v súčasnosti zabezpečujú centrálne orgány Zväzu. 

Prezídium Zväzu sa v rokoch 2008 a 2009 dlhšie zaoberalo novým organizačným usporiadaním 
členskej základne na úrovni regiónov. Regióny sa mali stať základnou a stabilnou štruktúrou s 
veľkými právomocami, ktoré by boli zakotvené v stanovách. Návrh komisie na úpravu stanov SZ 
CHPH v tomto duch predniesol na VIII. Zjazde SZ CHPH (28. marca 2009) p. Vladimír Šiška, ktorý 
sa tejto otázke dlhodobo venoval. Výsledok bol iný ako sa očakával. Citujem z uznesenia: 
" Predseda komisie pre zmenu stanov Vladimír Šiška v úvode naznačil nutnosť zmeny 
organizačnej štruktúry SZ CHPH pre ďalšie obdobie. Avšak vzhľadom na pripomienky 
vznesené niektorými delegátmi zjazdu, aby novelizácia stanov a organizačná štruktúra boli 
predložené na širokú diskusiu členskej základni, odporúča neprijať predloženú novelizáciu 
stanov SZC HP H Hneď po úvodných slovách delegáti ( Ing. Chytil, Navrátil, 
Lenár th, Ba čík, Sádovský, ... ) vyjadrili jasný nesúhlas s navrhovanou zmenou. Následne 
delegáti zjazdu hlasovaním zamietli navrhovanú zmenu doterajšej organizačnej štruktúry SZ 
CHPH, teda aj predložený návrh s doplňujúcimi regionálnymi štruktúrami. Návrh bol 



predložený plénu neskoro, bez možnosti kvalifikovaného pripomienkovania. Novelizácia 
stanov SZ CHPH bude po dohode delegátov prerokovaná na mimoriadnom zjazde SZ CHPH 
28. novembra 2009. " 

Ani mimoriadny zjazd SZ CHPH v tejto oblasti však žiadnu zásadnú zmenu nepriniesol. 
Dá sa povedať, že viac- menej všetko ostalo v starých koľajach. 

V nasledujúcich rokoch sa všetky sily a potenciál venoval príprave olympiády 
a majstrovstvám sveta , ktoré organizoval náš Zväz. Otázka regiónov však ostala otvorená. 
Predovšetkým ide o regióny, ktoré by boli schopné organizačne, ekonomicky a prepravnými 
kapacitami úspe~ne zabezpečiť preteky na dlhých a superdlhých tratiach. V neposlednom rade 
by išlo o istú stabilitu. Taká variabilita regiónov aká je v súčasnosti v našom Zväze 
a každoročné zmeny asi v holubárskom svete nemá obdobu. 

Valné zhromaždenie 1. marca 2014 

Tentoraz nie na základe návrhu prezídia ale na základe návrhov z pléna uložilo: Citujem 
z uznesenia: " Prezídiu SZ CHPH pripravit' návrh na vytvorenie regiónov. Termín: 30. 10. 2014 
Zodpovedný: v texte" 

Prezídium 19. OS. 2014 
Citujem z uznesenia: " Prerokovali sa viaceré písomne predložené návrhy členov prezídia na 
vytvorenie regiónov pre organizovanie pretekov nad 500 km. Prezídium sa zhodlo na návrhu, ktorý 
vychádza zo súčasných - fungujúcich regiónov a uložilo prezidentovi o návrhu informovať štatutárov 
OZ CHPH. Vyžiadať ich stanovisko, pripomienky a pozmeňujúce návrhy. 
Nový návrh: 

Liptovský Spišslci Košice Milmláš Nov:í Vcs Trenčín Nitra Zvolen 

Trenčín Nitra Zvolen Liptovský Spišská Košice 
Miku.láš Nová Ves Michalovce 
Tvrdošín Kežmarok Prešov 

Považská Levice D~tva 
' Šurany Byt ca Gemer Bystrica 

Topoľčany Sereď Martin Brezno Ružomberok Sabinov Bardejov 
Komárno Prievidza 

Dlhé·Pole 
Kysucké 
N. Mesto 
Terchová 

Poznámka: Tak ako umožňuj ú ustanovenia pretekového poriadku možno vytvárať v každom regióne 
subregióny. Napríklad pri regióne s piatimi OZ CHPH je možne vytvoriť povedzme subregióny: OZ 
CHPH číslo l a 2 vytvoria subregión l, OZ CHPH číslo 3 a 4 vytvoria subregión l, subregióny l a 2 
môžu vytvoriť subregión 3. V regionálnych výsledkoch však budú zahrnutí chovatelia všetkých piatich 
OZCHPH. 

-it-



Bývalé uhorské župy, ktorých celé územie dnes leží na Slovensku sú: 

Nitrianska župa, Tekovská župa, Trenčianska župa, Turčianska župa, Liptovská župa, 
Zvolenská župa, Šarišská župa 

Iné uhorské župy na Slovensku: 

Oravská župa, Spišská župa, Mošonská župa, Bratislavská župa, Gemer, Malohont, Rábska 
župa, Komárňanská župa, Ostrihomská župa, Hontianska župa, Novohradská župa, Abov, 
Turňa, Zemplínska župa, Užská župa 

Iné tradičné regióny. Používané predovšetkým v cestovnom ruchu. Napríklad: Podpoľanie, 
Záhorie, Tatry, Horný Zemplín a pod. 

Regióny v Slovenskom zväze chovatel'ov poštových holubov 

Regióny v pre te kaní poštových holubov vari existovali stále. Nieje už veľa pamätníkov medzi 
nami, ale regióny existovali ešte za čias, keď poštové hólubárstvo riadil ešte Zväzarm. Veľké preteky 
hlavne na dlhé trate (neraz aj na krátke a stredné) sa vyhodnocovali v rámci krajov. Boli to takzvané 
krajské preteky. Región kopíroval územnosprávne členenie vtedajšieho Československa. Neskôr boli 
regiónmi oblastné združenia, tých sme mali pôvodne 7 až 9. V rámci týchto sa organizovali všetky 
preteky. Pri pretekoch na dlhé trate sa spájali aj vtedajšie susedné oblastné združenia a často sa 
organizovali celoslovenské preteky hlavne na tratiach nad 800 kilometrov. 

Súčasný stav 

Pôvodné oblastné združenia sa porozdeľovali. Dnes ich máme 34, ubudol počet aktívnych, 
samostatne súťažiacich členov (možno to zistiť z počtov účastníRov prétekov v jednotlivých OZ). 
Priemerne sa na pretekoch OZ nezúčastňuje ani 100 chovateľov, na dlhých tratiach tieto počty 
výrazne klesajú a nie je veľa oblastných združení, ktoré by si samostatne mohli dovoliť organizovať 
pretek nad 700 kilometrov a to vôbec neberiem do úvahy ekonomické náklady. Tento stav núti 
funkcionárov OZ hľadať možnosti na vytváranie regiónov, do ktorých by bolo začlenených viac 
oblastných združení a spoločne by organizovali a vyhodnocovali preteky na dlhých tratiach. Tak nám 
vznikli stabilné regióny napr. región Sever, obidva regióny KDTVR. Na druhej strane máme aj 
oblastné združenia, ktoré sú každý rok v inom regióne, prípadne aj nezačlenené OZ, ktoré sa podľa 
situácie k niekomu pridávajú. Máme však aj jednu špecialitu, ktorá sa vo svete nedá nájsť a to sú 
reg10ny " z auta" , spolu vezieme holuby na pretek, spolu vypúšťame, spolu si urobíme výsledky 
-sme teda región. Aký to paradox so skutočnosťou, že z jedného štartovacieho miesta musíme mať 
rovnaké súradnice i kilometre počas pretekovej sezóny. 

Právny stav- podl'a legislatívy SZ CHPH 

STANOVY SZ CHPH: 
§l O. Organizačnými zložkami SZ CHPH sú: 

- oblastné združenia s právnou subjektivitou 

-základné organizácie s právnou subjektivitou 

- športové kluby s právnou subjektivitou 
- regionálne združenia bez právnej subjektivity 
§ 16 
Regionálne združenia chovateľov poštových holubov 

l. Je samostatná organizačná zložka Zväzu, ktorá organizuje športovú a výstavnú činnosť 

viacerých OZ. 

2. RZ nemá právnu subjektivitu. 

·- 2-



Stanoviska prezídia SZ CHPH k vytvoreniu stabilných regiónov: 
l. Prezídium nechce nikomu nič vnucovať. 
2. Prezídium ako orgán i jeho členovia budú pôsobiť jedine ako koordinátori. 
3. Navrhnuté regióny (regionálna štruktúra) je výsledkom uznesenia VZ SZ CHPH, teda je plnením 
vôle zástupcov OZ CHPH v tomto najvyššom orgáne v medzi zjazdovom období. 
4. Návrh je návrhom, ktorý sa na základe pripomienok môže upraviť, korigovať i dotvoriť. 
5. Návrh je výhradne pre preteky nad 500 kilometrov. Je však samozrejme, že v rámci regiónu si OZ 
CHPH môžu dohodnúť spoločne preteky aj na kratších vzdialenostiach. 
6. Každé OZ CHPH vstúpi do regiónu podľa stanov SZ CHPH dobrovol'ne. 
7. Nemali by sme pripustiť dovoliť, aby niektoré OZ CHPH putovalo po regiónoch Slovenska 
a narúšal o prijatú štruktúru a svojim postupom narúšala istú vytvorenú štruktúru. 
8. Ak bude vôl'a, mala by sa regionálna štruktúra prijať na určité obdobie. Po roku sa nedajú zistiť ani 
výhody ani nevýhody. Mohlo by sa to prijať povedzme na štyri roky (ako MS) a po tomto čase 
regionálne členenie prehodnotiť. 

Harmonogram postupu: 
l. Prezídium pre každý región menuje koordinátora. Menovať sa budú tak, aby koordinátor nebol 
priamo zaangažovaný v regióne, aby nebol členom OZ CHPH, ktoré má dotyčný vytvoriť. 

Termín: 8. 9.2014 Zodpovedný: vteh.ie 
2. Rozposlať návrh na vytvorenie regiónov (tento dokument) tajomníkom OZ CHPH . 

Termín: 10. 9. 2014 Zodpovedný: Ing. P. Javorček 
3. OZ CHPH zašlú pripomienky za svoje OZ CHPH koordinátorovi zodpovednému za konkrétny 
región. Zároveň navrhnú termín stretnutia zástupcov OZ CHPH pre vytvorenie dotyčného regiónu. 
Stretnutia zástupcov OZ CHPH pre daný región bude v termíne od l. 10. do 15. 10. 2014. 

Termín: 30. 9. 2014 Zodpovední: štatutár.i OZ CHPH 
4. Stretnutia štatutárov-a-zástupcov·OZ GHPH pre vytvorenie -konkrétnych-regiónov. - --- --

Termín: l. 10.- 15. ~0. 2014 Zodpovední: v texte 
· 5. Prezídium prerokuje závery prijaté na stretnutiach štatutárov OZ CHPH pre vznik konkrétneho 
regiónu a spracuje návrh na rokovanie VZ SZ CHPH. 

Termín: 17. - 18. l O. 2014 Zodpovedný: prezident SZ CHPH 
6. VZ SZ CHPH prerokuje predložený návrh na vznik regiónov. Návrh buď schváli alebo neschváli. 

Termín: 29. ll. 2014 Zodpovedný: ---------

Koordinátori schválení Prezídiom SZ CHPH 8. septembra 2014 pre vznik jednotlivých regiónov: 

Malokarpatský: 
· Považský: 
: Nitriansky: 

:Sever: 
Zvolensko - Hontianský: 

. Liptovsko -Oravský: 
Spišský: 

, Šarišsko - Zemplinský 

Ing. Daniel Krajčík, PHD. 
Mgr. Milan Blahovský 
RNDr. Daniel Dudzik 
Ing. Jaroslav Seliga 
Dušan Kasan 
Ľubomír Valíček 

Ľubomír Drgáň 

Ing. Jaroslav Mojzeš 

· Yo Yel'kej Lomnici 8. septembra 2014 

Pripravil: RNDR. Daniel Dudzik 
Zapísal a rozposlal: Ing. Pavol Javorček 


