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Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia  SZ CHPH
konaného dňa 1. decembra 2007 v Nitre

                                                                                              začiatok o 09 30 hod.
 

Prítomní : viď prezenčnú listinu
 
Program rokovania:

1.  Otvorenie a voľba orgánov VH /Kurek/
2.  Kontrola plnenia prijatých uznesení  /Mokrý/
3.  Správa o činnosti SZ CHPH od posledného VZ /Kurek/

  o pretekovej činnosti a hodnotenia súťaží /Seliga/
  o činnosti ÚKK SZ CHPH /Moravčík/  

4.  Správa o zabezpečovaní Stredoeurópskej výstavy  /Kurek/
5.  Schválenie rozpočtu zväzu na rok 2008 /Kurek/
6.  Diskusia
7.  Návrhy zmien vnútro zväzových poriadkov. /Seliga /

      8.    Rôzne
a)      Návrh podmienok MS pre rok 2008 /Blahovský/
b)      Návrh  VC Slovenska v roku 2008  /Blahovský/
c)      Zhodnotenie TS 2007 a návrh pre rok 2008 / Kurek/
d)     Zrušenie ZO Komjatice a ZO Močenok

      9.   Uznesenie a záver /Mokrý, Kurek/
 

 
K bodu 1: 
            Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia prezident Ing.
Juraj Kurek. Program bol rozšírený o:      bod 6. Diskusia

          v bode 8 o odstavec d)
Program rozšírený o uvedené body bol schválený.

Účastníci VZ mali k dispozícii rozmnožené všetky schvaľované dokumenty.
 
   Zapisovateľ zápisnice bol schválený Ing. Ján Mokrý
   Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení : Ľ. Valíček  a Ing. P. Chytil
  Návrhová komisia bola navrhnutá a schválená v zložení: Marián Pelech, RNDr. Dudzik,  Ing. Ján

Mokrý
S poradným hlasom boli schválení 4 členovia ÚKK
 
K bodu 2: 

Kontrola plnenia uznesení z VZ konaného 31.3.2007 v Poprade, časť  ukladá:
 

a)      – tento bod uznesenia sa po konzultáciách s predajcami EKS nedá splniť, prezídium dáva
návrh  na  jeho  zrušenie,  nakoľko  software  používaný  v  elektronických  konštatovacích
systémoch nemá tak veľký číselný rozsah, aby dokázal zabezpečiť vytlačenie 5 miestneho
klubového  čísla  oblastných  združení  na  kontrolných  a  konštatovacích  listoch  u  všetkých
typov EKS používaných v SZ CHPH.

b)      – všetkým EKS v SR bolo povolené používanie slovenským zväzom CHPH len na základe
doručenia  prekladu  návodu  na  ich  správne  používanie.  Vedúci  NS  musia  poznať  ich
praktické  využitie  –  používanie  v  samotných  nasadzovacích  strediskách.  Preškolenia
organizujú výhradne predajcovia uvedených EKS.
        Všetky  EKS  musia  byť  spúšťané  pri  nasadzovaní  i  vyhodnocovaní  zasadne
s  pripojenými  frankfurtnými  satelitnými  hodinami.  Za  správnosť  spúšťania  a  otvárania 
všetkých EKS zodpovedá vedúci NS. (zapracovať do novelizácie pretekového poriadku SZ
CHPH)
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Ostatné body uznesenia sú plnené alebo splnené.
 

K bodu 3: 
Správu o činnosti SZ CHPH od posledného VZ predniesol prezident SZ Ing. Juraj Kurek.

Dotkol sa všetkých aktivít, zväzových problémov ako aj úspechov a úloh zväzu na budúce obdobie.
    Viac pozornosti venoval:
          prideleniu usporiadania olympiády PH v roku 2013 na Slovensku
          založeniu Stredoeurópskej federácie CHPH  (SEF) 14.4.2007 v Nitre, podiele SZ na jej

vzniku  a úlohám vyplývajúcich pre SZ z členstva  v tomto združení
          organizácii Európskej výstavy PH spolu CV PH konaných v dňoch 31.1.až 3.2.2008

v priestoroch Agrokomplexu v Nitre
          aktivitám SZ v zahraničí

–        účasť zástupcov SZ na zasadnutiach FCI – aktivity komisie pre mládež
–        úspechy našich zástupcov v TS v Belgicku, Maďarsku a Rumunsku
–        účasť zástupcov SZ v Katoviciach – odhalenie pamätníka minuloročnej

katastrofy
          TS SZ CHPH v Dolných Krškanoch   činnosti, účasti prezidenta FCI p. Teresa

a viceprezidenta p.Bárdoša na finálovom preteku, hospodáreniu a propozíciám TS na
budúci rok

          Znovu vysvetlil problémy okolo nájomnej zmluvy s možnosťou ďalšieho odkúpenia
objektu s priľahlým pozemkom na vybudovanie Národného chovateľského centra SZ
CHPH v Kežmarku

          Nespokojnosti prezídia so zlými medziľudskými vzťahmi vo viacerých OZ ( Šurany,
Revúca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, ...)  vyplývajúcich zo slabej ich riadiacej
a kontrolnej činnosti ako v ZO tak aj v NS, zbytočným chybám v nimi zasielanej
dokumentácii. 

 
Správu o pretekovej činnosti a hodnotenie súťaží predložil Ing. Jaroslav Seliga. Vo svojej

správe sa dotkol:
          tvorbe a kontrole pretekových plánov
          kontroly pretekovej dokumentácie s uvedením najčastejších chýb v dokumentoch

zasielaných z oblastných združení.
          vyhodnoteniu MS 2007 – záverov zasadnutia pretekovej komisie
          predložil konečné poradia v súťažiach MS a VC Slovenska v roku 2007
          chýbajú pretekové výsledky z VC SR 07 v knižnej forme

 
Správu o činnosti ÚKK SZ CHPH predniesol Ing. Jozef Moravčík. Vo svojej správe sa viac

venoval:
          zdôraznil, že ťažisko a základ  efektívnej kontrolnej činnosti je v ZO a NS
          porušeniu pretekového poriadku v OZ Šurany   preteky mláďat ( P. Gogoľa)
          situácii v OZ Kysucké Nové Mesto – viacnásobné porušenia zväzových predpisov
          zhodnotil hospodárenie zväzu i TS SZ CHPH v Dolných Krškanoch

 
K bodu 4: 

Správa o zabezpečovaní Stredoeurópskej výstavy   Európskej výstavy (EV)
            Prezident Ing. Juraj Kurek  predniesol dôvody zmeny pôvodného termínu ako aj zmeny názvu
výstavy na Európsku. Valné zhromaždenie oboznámil so zodpovednými osobami a  ich podrobnými
úlohami pre úspešný priebeh tejto akcie.
            Prípravný výbor zabezpečil prostredníctvom  web stránky zväzu link (vo viacerých jazykoch),
na ktorom si môže každý chovateľ u nás i v zahraničí zistiť všetky potrebné informácie o programe
EV a jeho organizačnom zabezpečení.
            Prezident SZ i EV Ing.Kurek predložil žiadosť o poskytnutie pôžičky zo SZ v sume 500 tis. Sk
na úvod organizačného zabezpečenia EV.
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K bodu 5:  Schválenie rozpočtu zväzu na rok 2008
 

Prezident SZ CHPH predložil  prítomným návrh rozpočtu na rok 2008, ktorý VZ po
 prednesených  pripomienkach a vysvetleniach prijalo.

 
           
K bodu 6:  Diskusia
 

V diskusii vystúpilo viac delegátov. Ich pripomienky a návrhy k mnohým oblastiam práce vo
zväze v skratke:
 

          Mgr.Blahovský – predložil správu pretekovej komisie, vysvetlil problémy pri spracovávaní
výsledkov VC SR 07, koeficientov pre výstavy, vedení web stránky zväzu. Načrtol možnosti
definitívneho  spôsobu  spracovania  pretekových  výsledkov  a  spracovania  MS  výpočtovou
metódou.  Pripomenul  nutnosť  častejších  spoločných  kontrol  pretekovou  komisiou  počas
pretekovej sezóny s následnými informáciami  nedostatkov  na OZ.

 
      Cvaško – mal pripomienky k protokolom o štarte – nie viac ako 2x za  rok z pumpy PHM,
pretek VC SR organizovať tak, aby všetci chovatelia v OZ mali min. vzdialenosť 800km
 
          Varga – dotkol sa situácie v OZ N. Zámky, Komárno – prestupy ZO medzi OZ
 
          Kupka – dal otázku, čie je možné dať základným organizáciám určité usmernenia a možnosti

nového zaradenia sa do iného OZ. Navrhol zníženie ceny krúžkov zo zväzu pre OZ –riešiť to
ako dotáciu oblastných združení zväzom

 
                   Bačenko –  zmienil  sa  o  nutnosti  jednoznačnosti  deklarácie  pretekov  pre  súťaž MS  vo

všetkých OZ i problémov pri prestupoch ZO  medzi OZ. Navrhol, aby sa schválené deklarácie
všetkých OZ zverejnili.

 
          Róba – žiadal o upresnenie umiestnenia a zablombovania antén pre chovateľov s EKS
          kritizoval nemožnosť držania vlastného holuba pri krúžkovaní i zníženú kvalitu krúžkov a ich

malý vnútorný priemer
 

          Božoň – pripomienky k nutnosti jednotného spracovávania pretekových výsledkov v OZ i pre
zväzové súťaže preškolenými výpočtármi i k predloženému rozpočtu na rok 2008

          Práca funkcionára je veľmi náročná
 
     Janíček – vyjadril sa k množstvu chýb v dodanej pretekovej dokumentácii z OZ ku kontrole

a k potrebe prísnejšieho hodnotenia pri zaraďovaní do zväzových súťaží. Žiadal o všeobecné
zverejnenie dopustených chýb z  jednotlivých OZ

 
          Ing. Mokrý – doporučil VZ, aby aj napriek predošlým problémom pri výbere spracovateľa

a novým ponukám bol za spracovateľa vybratý Mgr. Blahovský s p. Gajdošom.
 
          Šiška – mal pripomienky k forme vedenia diskusných príspevkov. Poznamenal, že hlavným

dôvodom  veľkého množstva  rôznych  previnení  a  chýb  je  nedostatok  dobrých  funkcionárov
v jednotlivých OZ. Riešenie rôznych chýb a previnení  stojí funkcionárov i zväz veľmi mnoho
energie, času a financií. Poukázal na množstvo dobre odvedenej práce v prezídiu a komisiách
SZ,  že  Slovensko  sa  zaradilo  medzi  najaktívnejšie  krajiny  v  FCI  –  pripomenul  aktivity
slovenských  zástupcov  v  komisiách  FCI,  pridelenie  olympiády  v  SR,  založenie  SEF,
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poriadanie  1.  Európskej  výstavy  v  Nitre  i  účasť  samotného  prezidenta  FCI  na  finálovom
preteku v TS zväzu v Dolných Krškanoch.

 
Navrhol, aby členovia VZ dostali voľné vstupenky na CV i EV.

 
          RNDr. Dudzik – oboznámil prítomných s návrhom posudzovateľov na CV i EV.
      Navrhol VZ vytvoriť galériu ľudí – funkcionárov, chovateľov i reprezentantov (ktorým nebol

udelený trest), ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj a pozdvihnutie nášho športu. Spomenul
mená: Ladislav Debnár, Martin Kmošek, Milan Jamárik, Miroslav Rathuský, Silvester Čičo,
Jozef Buček, Jozef Kupčo,Martin Chrapčiak, Juraj Kurek, Vlastimil Pomajdík, Vladimír Šiška,
Daniel Dudzik,.....

     Architekt Procházka, p. Balara, František Klabník, Pavol Huťan, Jozef Sabo, Vladimír Kúska,
Michal a Karol Atalovičovci, Pavol Prívara, Oldřich Šavara, MVDr. Ondrej Šimko,.....

      Ľudevít Chytil, Ing. Peter Chytil, Ján Progner, Ing. Miroslav Vidhold, Jozef Cingel st., Alojz
Barbírik, Michal Bachratý, Miroslav Michlík, Jordan Malík,......

       pripomienkoval návrh na ocenenie EV
 
          Králik – podal informáciu o práci a pripravovaných akciách veterinárnej komisie

 
K bodu 7: Návrhy zmien vnútro zväzových poriadkov
 

            Navrhované zmeny sa týkali iba pretekového poriadku – predkladal ich predseda
pretekovej komisie Ing. Seliga.
            VZ schválilo tieto state:

Hlava I.  bod 4

            Všetky preteky musia byť zaradené v pretekových plánoch ZO, VS, OZ, regiónoch a ŠK
CHPH, ktoré musia byť doručené na sekretariát Zväzu do31.marca bežného roka

 
Hlava II. – bod 6
 
 Usporiadateľ preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol o štarte holubov,
ktorý musí byť potvrdený v mieste štartu organizáciou chovateľov poštových holubov.
Ojedinelé vo výnimočných prípadoch je možné potvrdzovanie čerpacou stanicou PHM, ak
zašle doklad z registračnej pokladne, vystavený do 30 minút po vykonanom štarte z miesta 
štartu. Protokol musí obsahovať tieto údaje : miesto vypustenia holubov, dátum a hodinu
štartu, počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet chovateľov  účastníkov
preteku, prípadne iné údaje  závažné pre pretek, meno a podpis potvrdzujúceho za organizáciu
a pečiatku s podpisom usporiadateľskej organizácie.
  Usporiadateľ preteku odošle na sekretariát SZ CHPH a internetovú stránku poradie prvých 25
holubov doletených v OZ do 13 dní od uskutočnenia preteku.
 
Hlava II. – bod 7
Usporiadateľ preteku musí na každý pretek  vyslať zodpovednú osobu, ktorá má k tomu
príslušné oprávnenie na prepravu holubov.

Hlava III.  bod 9

            Bod je doplnený o vetu: U nasadených holubov nesmú byť použité prípravky
s obsahom zakázaných látok.
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Hlava V.  bod 5

 Ak sa hodiny zastavia počas preteku, nesmú sa otvoriť, ale chovateľ má možnosť urobiť s inými
riadne uzatvorenými hodinami kontrolný odtlačok s vložením písomnej správy o tejto činnosti do
tuby idúcich hodín. Rozdiel času oboch týchto hodín sa pripočíta k času doletu každého holuba
konštatovaného v zastavených hodinách. Ak trval pretek viac dní a medzi tým bol
uskutočnený spoločný kontrolný odtlačok, potom sa k časom konštatovaných holubov v
zastavených hodinách pred spoločným kontrolným odtlačkom rozdiel nepripočítava.

Hlava V.  bod 8

V prípade, že hodiny po vykonaní spoločného kontrolného odtlačku ešte do otvorenia
zastanú, platia všetky konštatované časy, ktoré boli vykonané pred uskutočnením
spoločného kontrolného odtlačku.

Hlava VII bod 2 – VZ tento bod zrušilo!

Pri poklese rýchlosti pod 750 m/min môže usporiadateľ preteku vyhodnotiť poradie holubov
podľa absolútnych časov doletu (časy zaznamenané na páske).

Hlava VII bod 9

            Usporiadateľ pretekov je povinný dodať všetky druhy výsledkov na sekretariát
Slovenského zväzu chovateľov postavách holubov do 15 septembra bežného roka staré holuby
a do 15.októbra bežného roka mladé holuby. Výsledky musia byť dodané vo forme knihy alebo
v elektronickej forme.

 
 
K bodu 8: Rôzne
 

a)      Návrh podmienok MS pre rok 2008 – Mgr. Blahovský predložil 3 návrhy. Po dlhšej diskusii
bol VZ schválený návrh pretekovej komisie a prezídia SZ v pozmenenej forme. Schválené
podmienky MS 2008 sú prílohou tohto uznesenia.
 VZ schválilo aj novú súťaž :  SUPERCHOVATEĽ roka 2008  podmienky tejto súťaže sú
prílohou tohto uznesenia

 
b)      Návrh VC Slovenska v roku 2008  Mgr. Blahovský predložil návrh pretekovej komisie

s dvomi vypúšťajúcimi miestami (západ, východ). VZ napokon schválilo VC SR pre rok 2008
v termíne 5.7.2008 v troch pásmach:

1.      západ             Aachen
2.      stred               Koblenz
3.      východ           Hanover

Pri zaraďovaní OZ do jednotlivých pásiem musí byť splnená podmienka, aby každý chovateľ
z OZ mal vzdialenosť na holubník väčšiu ako 800 km.

c)      Zhodnotenie TS SZ 2007 a návrh pre rok 2008 – predložil Ing. Kurek. Hodnotenie roka 2007
urobil v rámci správy o činnosti SZ CHPH. Schválené podmienky budú vydané v osobitným
dokumentom. Zmena bude v podstate len v zjednotenej platbe:

  domáci:                     600,SK/holub
  zahraniční:                 20, Euro/holub

 
d)     Zrušenie ZO Komjatice a ZO Močenok – VZ schválilo zrušenie oboch organizácii.

 
 
Pripomienky zo všetkých vystúpení sú zapracované do uznesení z tohto zasadnutia.
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Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH

konaného 1. decembra 2007 v Nitre
 
Valné zhromaždenie
 
berie na vedomie:
 

a)      Správu o činnosti SZ CHPH od posledného VZ prednesenú Ing. J. Kurekom
b)      Správu o činnosti pretekovej komisie prednesenú Ing. J. Seligom
c)      Správu o činnosti ÚKK prednesenú In. J. Moravčíkom
d)     Správu výpočtovej komisie podanú Mgr. M. Blahovským
e)      Správu veterinárnej komisie podanú Ing. Králikom
f)       Poradia MS 2007 vo všetkých kategóriách
g)      Poradia chovateľov a holubov  VC Slovenska 200 z Kielu
h)           Informáciu o organizačnom zabezpečení Európskej  i celoštátnej výstavy konaných v dňoch

31.1 až 3.2 2008 v Nitre
i)        Správu o hospodárení za rok 2007  TS SZ CHPH v D. Krškanoch
j)        Informáciu p.Vargu o presune ZO CHPH medzi OZ
k)      Informáciu RNDr. Dúdzika o schválení posudzovateľov na CV a SEV

 
schvaľuje:
 

a)      Overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ:  Ľ. Valíček, Ing. Chytil
b)      Zapisovateľa rokovania Ing. Mokrého
c)      Aby 4 členovia ÚKK mali na rokovaní len poradný hlas
d)     Návrhovú komisiu v zložení: Pelech, RNDr. Dudzik, Ing. Mokrý
e)      Pôžičku  SZ na úvod organizačného zabezpečenia EV vo výške 500 tis. korún
f)       Rozpočet SZ CHPH na rok 2008
g)           Veľkú  cenu  Slovenska  2008  v  troch  pásmach  so  štartom  5.7.2008  –  vypúšťacie  miesta:

Aachen, Koblencz a Hanover
h)              Podmienky MS  2008  podľa  návrhu  predloženého  prezídiom  a  pretekovou  komisiou  SZ

CHPH podľa prílohy
i)        Zmeny v pretekovom poriadku v takom znení ako sú uvedené v bode 7 tejto zápisnice
j)        So spracovaním a vydaním Galérie zaslúžilých podľa bodu 6 – diskusného príspevku RNDr.

Dudzika v plnom rozsahu
 
 
ruší:
       a)    Podľa § 20 odstavec 4 stanov SZ CHPH k 31.12.2007 ZO Komjatice a ZO Močenok, ktoré

sú v pôsobnosti  OZ Šurany pre hrubé a opakované nedostatky v ich činnosti
       b)     uznesenie VZ konaného dňa 31.3.2007 v Poprade v časti ukladá bod a)

Zodp.:             sekretár SZ                                         Termín: ihneď
 

ukladá:
a)             Mgr. Blahovskému pokračovať v zabezpečovaní výpočtového programu pre komplexné

spracovanie pretekových výsledkov SZ od roku 2008 vo všetkých kategóriách  tak, aby
vyhodnotenie MS 2008 bolo spracované pre všetkých chovateľov SZ                    

                        Zodp.:v texte                                                 Termín: v texte
 
b)           Vydať tlačivo pre vypracovanie jednotných a jednoznačných pretekových plánov už pre

pretekovú sezónu 2008
Zodp.: predseda pretek. kom.Ing. Seliga,                   Termín: do 31.1.2008

            c)   Vydať pretekové výsledky VC SR 2007v knižnej forme.
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Zodp.: sekretár SZ                                                    Termín: do 15.12.2007

 
d)  Pretekovej komisii SZ, uskutočňovať priebežné kontroly pretekovej dokumentácie
      posielanej z OZ na SZ  minimálne 1x za mesiac s následnými informáciami  nedostatkov
      na OZ

Zodp.:preds. pret. komisie                                        Termín: v texte
 
 

f)           Výboru OZ CHPH Šurany  vykonať  likvidáciu ZO Komjatice  a ZO CHPH Močenok
a prevziať ich pečiatky.

                  Zodp.: predseda OZ Šurany                                     Termín: do 31.12.2007
 

 
 

Uznesenie bolo delegátmi VZ schválené.
 

Na  záver  prezident  poďakoval  členom  Valného  zhromaždenia  za  účasť  a  poprial  im  skorú
pretekovú sezónu.
Ukončenie o 15 30 hod.
 
V Nitre, dňa 1.12.2007
 
                                                                                                Ing. Juraj Kurek

                                                                                    Prezident SZ CHPH 
 

Zapísal: Ing. Mokrý Ján
 
Prílohy:          

     prezenčná listina
          podmienky MS 2008
          podmienky VCS 2008
          podmienky súťaže SUPERCHOVATEĽ  2008
          rozpočet SZ CHPH na rok 2008

 


