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 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 15. apríla 2011

 
 
Prítomní:       prezident Zväzu – Ing. Juraj Kurek
                        členovia Prezídia SZ CHPH – RNDr. Daniel Dudzik, Mgr. Milan Blahovský,

Ing.  Jaroslav  Seliga,  ,  MVDr.  Tibor  Gornaľ,  Ing.  Peter  Chytil,  Ing.  Krajčík  Daniel,
Vladimír Sudor
predseda ÚKK – Dušan Kasan

                        sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
ospravedlnený: Vladimír Šiška

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.
 

Program rokovania:
                            

1.    Otvorenie a prezentácia
 
2.    Kontrola plnenia uznesení.
 
3.    Preteková sezóna 2011, obežník, pokyny.
 
4.    Propozície CV Nitra – 6.7.1.2012.
 
5.    Schválenie  doplnenie organizačného výboru 33. Olympiády na Slovensku.
 
6.    TS Agrokomplex Nitra 2011
 
7.    Rajonizácia a plnenie úloh pre rajonizáciu
 
8.     Rôzne:

a./ Žiadosť Maďarského  zväzu o vytvorenie  vypúšťacích miest  na Slovensku – Kúty
a Malacky, ako aj pridelenie oficiálnych štartérov z týchto miest.
 

9.    Uznesenia a záver    
 

 
 
Priebeh rokovania
 
1.   Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek.
Úvodom prebehlo navrhnutie a odsúhlasenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 
2.   Kontrolu plnenia uznesení vykonal prezident – Ing. Juraj Kurek. Prekontroloval uznesenia z
posledného rokovania Prezídia SZ CHPH a posledného  zasadnutia Valného zhromaždenia.
 
3. Preteková sezóna 2011 – dohodlo sa vypracovanie propozícií NP  Gotha a Katovického memoriálu
Cheb.  Na  NP  Oostende  –  propozície  vypracuje  MDCS.  Vydanie  termínovníka  na  zasielanie
pretekovej  dokumentácie  na  sekretariát  SZ  CHPH.  Vydať  usmernenie  na  nahlásenie  špecifikácie
pretekov  z  Prahy  (Slivenec  alebo Dubeč)  v  pretekových  plánoch  OZ  CHPH  na  pretekovú  sezónu
2011.  Vykonávanie  predbežnej  kontroly  Protokolov  o  prevedenom  štarte  poštových  holubov
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sekretárom  SZ  CHPH  a  informovaní  predsedu  pretekovej  komisie  Jaroslava  Seligu  o  zistených
nedostatkoch. Navrhlo sa aby, preteková komisia previedla kontrolu  týchto protokolov po dvoch až
troch odletených pretekoch.
 
4. Propozície  CV Nitra  –  6.7.1.2012  sa  vydajú  na  základe  propozícií  Európskej  výstavy,  ktorá  sa
bude  konať  v  Maďarsku.  Tie  zatiaľ  sekretariát  nemá  k  dispozícií.  Preto  sa  navrhlo  vypracovať
Smernicu  CV  2012  v  Nitre,  ktorá  po  zaslaní  týchto  dokumentov  z  Maďarského  zväzu  k  SEV  sa
doplní.
 
5.  Schválenie a doplnenie organizačného výboru 33. Olympiády na Slovensku o ďalších členov 
Šiška Vladimír, Chytil Peter, Blahovský Milan, Dubaj Marián, Kristiňák Peter. Rozdelenie úloh
medzi členov organizačného výboru, vytvorenie scenára 33. Olympiády poštových holubov 2013
s termínmi daných akcii.
 
6.  TS Agrokomplex Nitra 2011 – rekonštrukcia strechy je ukončená. Navrhlo sa urobiť k holubníkom
ešte  prístupové  chodníky  z  betónových  tvárnic.  TS  je  pripravená  na  prijímanie  mláďat  v  termíne
18.4.2011. Ďalej sa odsúhlasilo vrátenie finančných prostriedkov vložených na účet MTS chovateľmi,
ktorých holuby neboli zaradené do zoznamu na prevzatie do MTS Agrokomplex Nitra pre rok 2011.
 
7. Rajonizácia  a  plnenie  úloh  pre  rajonizáciu  –  po  rozprave  sa  pripravil  návrh  rajonizácie  v  tejto
podobe s tým, že sa pripravia podmienky pre MS 2012.
Regióny:
            1. Košice, Michalovce
            2. Bardejov, Sabinov, Prešov
            3. Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves
            4. Bratislava, Pezinok, Senica, Trnava
            5. Trenčín, Považská Bystrica
            6. Zvolen, Revúca, Fiľakovo
            7. Dunajská Streda, Komárno, Sereď
            8. Liptovský Mikuláš, Tvrdošín
            9. Levice, Nitra, Topoľčany, Šurany

10. Martin, Prievidza, Čadca, Bytča, Terchová, Dlhé Pole, Žilina a Kysucké Nové Mesto
Regióny  by  spoločne  vypúšťali  holuby  na  pretekoch  nad  300 km.  Kratšie  preteky  by  si  vypúšťali
jednotlivé OZ samostatne.
 
8.  V bode rôzne sa prerokovalo:
a./ Žiadosť Maďarského zväzu o vytvorenie vypúšťacích miest na Slovensku – Kúty a Malacky, ako
aj pridelenie oficiálnych štartérov z  týchto miest. Štartovací komisár z vypúšťacieho miesta Kúty  je
zabezpečený, potrebné je ešte zabezpečiť štartéra z Malaciek.
b./  priradenie evidenčného čísla pre novovzniknuté OZ Dunajská Streda s označením – 03.
c./  Antidopingová  smernica  –  informáciu  podaná  MVDr.  Gornaľom  o  stave  daného  dokumentu.
Navrhol zvolať Veterinárnu komisiu na 2.5.2011 a dopracovať túto smernicu.
d./  Evidencie zaslané v elektronickej podobe sú v niektorých prípadoch neúplné. Hlavné nedostatky
sú chýbajúce dátumy narodenia, neúplné adresy členov, bez poštových smerových čísiel.
e./  vyhlásenie  verejnej  súťaže  na  zakúpenie  70  ks  trojdielnych  výstavných  klietok  Ponuky  posúdi
a urobí výber komisia v zložení Kurek, Chytil, Javorček, pričom doprava na sekretariát SZ CHPH už
musí byť zohľadnená v cene materiálu.
 
 
 
   
      
 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
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konaného dňa 15. apríla 2011
 
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.         Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Daniel Krajčík a Tibor Gornaľ. 
2.                 Štatút  štartéra  a povolené  štartovacie miesta v Slovenskej  republike  s možnosťou ďalších

doplnení a aktualizácií.
3.         Evidenčné číslo OZ CHPH – 03,  pre novovzniknutú OZ Dunajská Streda.
4.         Vyhodnotiť súťaž OZ CHPH na CV 2012, ako aj finančné ocenenie tejto súťaže 
            1. miesto 500 eur, 2. miesto 300 eur a 3. miesto 200 eur.
5.         Rozšírenie Organizačného výboru 33. Olympiády na Slovensku o členov   Šiška Vladimír,

Chytil Peter, Blahovský Milan, Dubaj Marián, Kristiňák Peter.
6.         Vrátenie finančných prostriedkov vložených na účet MTS chovateľmi, ktorých holuby neboli

zaradené do zoznamu na prevzatie do MTS Agrokomplex Nitra pre rok 2011.
7.         Výrobu rodových krúžkov pre rok 2012 výrobcu v Ázii (vnútorný priemer krúžku 8 mm, biela

farba, označenie roku 2012 = 12).
8.         Prirobenie na TS  prístupových chodníkov z betónových tvárnic.
9.         Rajonizáciu OZ CHPH a vytvorenie regiónov (viď príloha).
II. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.         Vyzvať doporučeným listom firmu Fatraware spol. s.r.o. s dôrazným upozornením dokončiť

výpočtový program pre SZ CHPH do termínu 31.4.2011.
Termín: 19.4.2011                              Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

2.         Vyhlásiť verejnú súťaž na webovej stránke SZ CHPH pre zakúpenie 70 ks výstavných klietok
(3klietok), ktoré musia mať nasledovné technické parametre: musia byť skladateľné, veľkosti
dĺžka 90 cm, hĺbka 30 cm, výška 30 cm, z drôtu o priemere 4 mm aj  s povrchovou úpravou
pogumovaním bielej farby, s dvierkami (šírka 20 cm, výška 15 cm) z prednej strany. Doprava
na sekretariát SZ CHPH musí byť už v cene tovaru. Cenové ponuky zaslať na sekretariát SZ
CHPH do termínu 15.5.2011.

            Termín: 31. 04. 2011                                 Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
3.                  Zverejniť  propozície  národného  preteku  Gotha  a  Katovického  memoriálu  Cheb,  vydať

termínovník zasielania pretekovej dokumentácie na sekretariát SZ CHPH a vydať usmernenie
na nahlásenie špecifikácie pretekov z Prahy (Slivenec alebo Dubeč) v pretekových plánoch OZ
CHPH na pretekovú sezónu 2011.
Termín: 15. 05. 2011                                 Zodpovedný: Ing. Seliga Jaroslav

4.         Vyhotoviť Smernicu CV 2012 v Nitre.
            Termín: 30. 05. 2011                                 Zodpovedný: RNDr. Dudzik Daniel
5.         Vyzvať doporučeným listom Ing. Horra Bohumíra na doručenie menného zoznamu do dátumu

15.5.2011 na sekretariát SZ CHPH,   v ktorom bude uvedené komu boli nezväzové krúžky
s označením 0999 odpredané.
Termín: 22. 04. 2011                                 Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

6.         Pripraviť návrhy na ocenenie MS a CV 2012 aj s priloženými cenovými ponukami
Termín: 14. 09. 2011                                 Zodpovedný: členovia Prezídia SZ CHPH

7.         Dopracovať neúplné Evidencie ZO CHPH v elektronickej podobe vo formáte XLS (Excel).
Alternatívy (scan resp. iný formát) nie je prípustný. Každý člen musí mať v zozname
vyznačený dátum a rok narodenia ako aj presnú adresu s uvedením smerového čísla, príp.
telefónne číslo alebo email.

            Termín: 15.5.2011                                      Zodpovedný: tajomníci OZ CHPH
8.         Zvolať zasadnutie veterinárnej komisie na 2.5.2011 v Nitre s programom pre jednania

Antidopingovej smernice.
            Termín: 20. 04. 2011                                 Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
9.         Dopracovať Antidopingovú smernicu SZ CHPH.
            Termín: 30.05.2011                                   Zodpovedný: veterinárna komisia
10.       Pripraviť Cenník na prenájom reklamnej plochy na čelnej stene MTC Nitra.
            Termín: 30.05.2011                                   Zodpovedný: Kurek Juraj, Chytil Peter
11.       Zabezpečiť štartérov z Kútov a Malaciek.
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            Termín: 30. 04. 2011                                 Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
12.       Zakúpiť diktafón na sekretariát SZ CHPH.
            Termín: 14. 09. 2011                                 Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Javorček
 
Správnosť zápisu overil:         Ing. Daniel Krajčík:               ...súhlasím.................................
                                               MVDr. Tibor Gornaľ:            ...súhlasím.................................
V Nitre 15. 04. 2011                                                    
     
                                                                                              Ing. Juraj Kurek
                                                                                              Prezident SZ CHPH
 
 
 
Prílohy: Prehľadné vytvorenie regiónov.


