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Zápisnica zo  zasadnutia prezídia SZ CHPH
zo dňa 9. marca 2007 v Nitre.

 
Prítomní: Ing. Juraj Kurek, RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Ján Mokrý,  Vladimír Šiška, Ing, Jaroslav

Seliga,  Ing. Ing. Ľubomír Králik, Karol Atalovič, Ľubomír Valíček a Ing. Jozef Moravčík
 predseda ÚKK

Ospravedlnený: Mgr. Milan Blahovský
 

      Program
1.  Zahájenie
2.  Kontrola uznesení /Mokrý/
3.  Príprava jarného zasadnutia VZ SZCHPH /Kurek/
4.  Kontrola pretekových plánov /Seliga/
5.  Kontrola „Evidencie chovateľov a ZO /Kristinák/
6.  Rôzne – zhodnotenie CV 2007 /Atalovič/

         zabezpečenie pretekovej činnosti 2007 /Seliga/
         systém školiteľov EKS /Kurek/
         návrh zásad pretekovej činnosti /Seliga/
         informačný a výpočtový program /Blahovský/
         informácia o MTS/Kristinák/
         plány činnosti odborných komisií na rok 2007 /predsedovia komisií/.
         korešpondencia z organizačných zložiek

      7.  Olympiáda PH 2013 na Slovensku /Kurek/
 
 
            Rokovanie otvoril, privítal členov prezídia a predsedu ÚKK prezident SZ CHPH Ing. Juraj
Kurek. Oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol následne prijatý.   
           
K bodu: 2
            Pri kontrole uznesení VZ zo dňa 18. nov.2006 v Nitre boli vyslovené pripomienky k:

         nutnosti  používania pečiatok jednotlivých zväzových zložiek vyhotovených
podľa daného nariadenia

                 do 15.4.07  zabezpečiť  dôslednú kontrolu konštatovacích hodín,  preškoliť
všetkých výcvikárov OZ a ZO – viď bod b, c VZ ukladá

         ostatné uznesenia sú buď splnené, alebo sa budú plniť priebežne
Z uznesení prezídia zo dňa 17. nov.2006  boli pripomienky k spôsobu a termínu odovzdania

vrátených  zväzových  ocenení  od  chovateľov  z  OZ  Šurany  za  rok  2005,  chýbajúcej  zmluve
o využívaní jedného školského holubníka a správnym pomenovaniam OZ.

Prezident osobitne poďakoval Ing. Danielovi Krajčíkovi   a zainteresovaným členom prezídia
za  kvalitnú  prípravu  ale  aj  za  samotnú  prezentáciu  Slovenska  a  SZ  CHPH  na  kongrese  FCI
v belgickom Oostende. FCI oficiálne oznámila pridelenie olympiády PH v roku 2013 Slovensku.

Ostatné uznesenia sú splnené.
 

K bodu: 3
Jarné  zasadnutie Valného  zhromaždenia  SZ CHPH  je  plánované  na  sobotu  31. marca  2007

v Poprade – Matejovciach.
 

Navrhnutý program :
 

1.  Otvorenie a voľba orgánov VH
2.  Kontrola plnenia prijatých uznesení /Mokrý/
3.  Správa o činnosti SZ CHPH od posledného VZ /Kurek/
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4.  Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2006 /Kurek/
5.  Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH /Moravčík/
6.  Olympiáda PH 2013 na Slovensku – návrh organizačného zabezpečenia

      7.    Rôzne
         informácie o plánoch práce jednotlivých odborných komisií /predsedovia komisií/

                       zabezpečenie pretekovej sezóny  /Seliga,Blahovský/
                       návrh zmeny pretekového poriadku
                       ocenenie účastníkov Olympiády a dodatočné ocenenie VC
      8.    Uznesenie a záver
 
            Zhodnotenie olympiády 2007 v Oostende, dosiahnuté výsledky slovenských chovateľov ako
aj  spôsob ich dôstojného ocenenia urobí prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek v rámci svoje správy
o činnosti. 
 
K bodu: 4                                           
 
                        Ing  Jaroslav  Seliga  predniesol  závery  zasadnutia  pretekovej  komisie  /2.  marec  2007
Terchová/.  Veľké  množstvo  chýb  deklarácií  v  pretekových  plánoch  jednotlivých  OZ  a  regiónov,
prinieslo búrlivú diskusiu aj v prezídiu. Po vzájomnom vysvetlení  princípu nabaľovania pretekov sa
prijal  postup  následného  hodnotenia  pretekových  plánov.  Prípade  nejasnosti  budú  konzultované
v spolupráci s  OZ.
 
K bodu: 5

 
Sekretár zväzu Ing. Peter Kristiňák predložil spracovanú evidenciu členov SZ CHPH pre rok

2007.  4138 chovateľov je združených v 32 OZ , v ktorých je 228 ZO s 274 432 holubami.
OZ Fiľakovo nahlásilo do pretekovej sezóny aj 13 chovateľov z Maďarska. Stanovisko k ich

možnej spolupráci v rámci SZ CHPH je uvedené v uznesení.
V  evidencii  ZO  sa  nachádza  veľa  členov,  ktorí  nemajú  súhlas  na  prestup  do  inej  ZO  a OZ

/napr.  OZ  Sereď/.  P  SZ  CHPH  aj  týmto  upozorňuje  funkcionárov  na  dodržiavaní  schválených
uznesení VZ a P SZ CHPH.

 
K bodu: 6
 
 Zhodnotenie CV 2007 – predseda posudzovateľskej komisie K. Atalovič  podal podrobnú analýzu
hodnotenia  holubov  vystavených  v  kategórii  štandard  –  67  H  +  44  Ha.  Celkovo  hodnotil  prácu
posudzovateľov, výber na Olympiádu  i dosiahnuté výsledky ako primerané, dobré.   Navrhol možný
nový  spôsob  hodnotenia  kategórie  štandard  pre  budúci  rok,  ktorý  bude  konzultovaný
posudzovateľskou komisiou.  Ing. Kurek k  športovým kategóriám   vyslovil  uznanie k dosiahnutým
výsledkom.  Pripomenul  nutnosť  dôslednej  kontroly  dosiahnutých  výsledkov  ako  holubov,  tak  aj
chovateľov, aby sa predišlo zbytočným stresom a narúšaniu dobrého chovateľského spolužitia.
Celkovo bola CV hodnotená ako úspešná a dobrá.
 
    Zabezpečenie  pretekovej  činnosti  2007      Ing.  Kurek    poukázal  na  nutnosť  účasti  vodičov
a  sprievodcov  na  plánovanom  školení  vyplývajúcom  z  podmienok  EÚ  na  prepravu  PH.  Termín
prihlášok  bol  do  10.3.2007  na  sekretariát  zväzu.  Po  prihlásení  budú  dané  účastníkom  bližšie
informácie o školení.
                        Ing.  Seliga  upozornil  na  nutnosť  plnenia  si  povinností  všetkých  funkcionárov  zväzu
vyplývajúcich    z  pretekového  poriadku  a  ostatných  zväzových  dokumentov,  aby  sa  predchádzalo
akémukoľvek porušovaniu nami dohodnutých nariadení.
           
    Systém  školiteľov  EKS  –  Ing.  Kurek  informoval  o  zverejnených  informáciách  k  systému
školiteľov  EKS.  Nenechávať  školenia  na  poslednú  chvíľu.  Ing.  Králik  podal  informáciu  o
uskutočnených školeniach EKS BRICON.



22.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZ CHPH

http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/zapisnica09032007.htm 3/5

 
  Návrh zásad pretekovej činnosti – Preteková komisia pripravila niektoré možné zmeny a doplnky
do pretekového poriadku:
             podmienky otvoreného preteku
             z jedného holubníka dvaja chovatelia – jedna súradnica
             max. vzdialenosť medzi holubníkmi dvojchovateľov
             po vyhodnotení preteku gumičky nasúvať na hrebene s dôslednou kontrolou tajného čísla
           

Po prerokovaní v prezídiu bolo konštatované, že pretekový poriadok pripomienky pokrýva.
 
 Informačný a výpočtový program      pre neúčasť Mgr. Blahovského bude informácia podaná na
prezídiu 30.3.2007
 
  Informácia o MTS SZ CHPH   do TS je prihlásených 859 mláďat /117 zo zahraničia/. TS je už
naplnená. Ostatné informácie sú na web stránke zväzu.
 
Plány činností odborných komisii SZ CHPH – Ing. Králik podal informáciu z veterinárnej komisie.
Dotkol sa problematiky dopingových kontrol.
 
 Korešpondencia z organizačných zložiek:
 OZ Žilina – poslali oznámenie o udelení trestu ich členovi Michalovi Komačkovi
 M.Komačka – poslal odvolanie  voči udelenému trestu
  Štefan  Majstrík  –  poslal  oznámenie  o  údajných  prehreškoch  funkcionárov  SZ.  S  obsahom 
uvedených dokumentov sa bude zaoberať disciplinárny senát SZ CHPH
 OZ Terchová požiadal o zmenu pretekového poriadku v pozícii dvoch chovateľov na jednom dvore.
Stanovisko P SZ  ak majú dve rozdielne súradnice a sú dva samostatné holubníky je to v poriadku,
v opačnom prípade nespĺňajú podmienku siedmich účastníkov preteku.
 
 K bodu: 7
 

Ing. J. Kurek informoval prezídium o oficiálnom potvrdení pridelenia organizácie XXXIII.
Olympiády PH v roku 2013   Slovensku.

Olympiáda by mala byť v Bratislave vo výstavných priestoroch INCHEBY v predpokladanom
termíne 23. až 27. januára 2013.

Oboznámil prítomných o predbežnom pláne a úlohách, ktoré by sa mali začať plniť už teraz 
a postupne v ďalších rokoch.
 
 
Rôzne:
            Ing. Kurek  informoval prítomných o prihlásených chovateľoch, ktorí chcú dať svoje mláďatá,
na výzvu cez internet, do súťaže „ Majstrovstvo sveta F. C. I. “ vyhlásenou Belgickou kráľovskou
federáciou za Slovensko. Súťaže sa môže zúčastniť 25 mláďat.
Prihlásených chovateľov sa vybrali: Duľa 3, Valiga 3, Dr. Roch  3, Ing. Chytil 3, Selčan 1, Ing. Kurek
3, Patera 3, Potoma  2, Magušin 3, Ing. Krajčík 1. Prihlásených bolo 42 mláďat – prezídium krátilo
počty všetkým prihláseným.
            Informácie o čase dopravy mláďat do Nitry si overí každý chovateľ u Ing. Kureka. Odchod do
Belgicka je 18.3.07.

 
Všetky    pripomienky  a  návrhy  na  riešenie  problémov  predkladaných  na  zasadnutí  sú

zapracované do uznesenia.
 
 

Uznesenie zo zasadnutia prezídia
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 zo dňa 9. marca 2007 v Nitre.
Prezídium
 berie na vedomie:

a)      – odvolanie p. Michla Komačku voči trestu, ktorý dostal od výboru OZ CHPH Žilina
b)      – oznámenie, dopis p. Štefana Majstríka zo dňa 7.3.2007 k práci funkcionárov SZ CHPH
c)            –  informáciu  z  firmy  TIPES  o  kontrole  5  hodín  EKS  chovateľov:  Ľ.  Valíček,  Ing.

Moravčík, Ing. Gaško. Obdržaný overený zápis potvrdzuje, že v systémoch  nebol zistený
žiadny nedovolený vstup

 
 

 schvaľuje:
 

a)      – účasť zástupcov SZ CHPH v  FCI schválených kongresom v jan.2007  Ing. Kurek /športová
komisia/,  V.  Šiška  /štandart  komisia/  a  Ing.  Krajčík  /komisia  pre  prácu  s  mládežou/  na
zasadnutiach  odborných komisií FCI v Bruseli v termíne 19. a 20. marca 2007

b)      – na pretekovú sezónu 2007 možnosť používania poľského EKS VISION
 

 ukladá:
a)      – pripraviť na jarné zasadnutie VZ 2007 opravené poradie všetkých dotknutých kategórií z CV

za pret sezónu 2005 i súťaže MS 05/ vyradenie chovateľov z OZ Šurany/
Zodp.: sekretár zväzu                                                  Termín: v texte
 

     b)–  upraviť pretekové plány OZ pre sezónu 2007 a deklarácie pretekov pre MS podľa pretekového
poriadku a propozícií MS.  Prípadné dotazy k chybám deklarácií v pretekových plánoch riešiť
cez predsedu pretekovej komisie Ing. Seligu

Zodp.: predsedovia OZ                                               Termín: do 30.3.07
 

c)–      OZ  Revúca  doplniť  potrebnú  dokumentáciu  všetkých  členov  a  ZO  k  pretekovej
sezóne                
         2007

Zodp.:  predseda OZ                                                  Termín: do 20.3.07
 

d) –  pripraviť návrh zásad pretekovej činnosti pre sezónu 2007
 

Zodp.:Ing. Seliga                                                        Termín: do 30.3.07
 
 súhlasí:
      a) – s prestupom chovateľa Chrena Pavla z OZ Nitra do OZ Levice už na pretekovú sezónu  

 2007.
 
umožňuje:
 

– chovateľom  zo susedných krajín pretekať s PH na Slovensku s nasledovnými podmienkami:
–                chovateľ  musí  mať  súhlas  materského  zväzu    o  umožnení  ich

chovateľovi  uskutočňovať pretekovú činnosť na Slovensku
–        rešpektovanie pretekového poriadku SZ CHPH
–        chovateľ nemôže byť zaradený do súťaže MS
–               nasadzovanie holubov musí byť na Slovensku a riadené výborom OZ

CHPH .
 

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných členov prezídia.
 

Na záver prezident poďakoval členom prezídia za účasť a rokovanie ukončil.
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            Prezident SZ CHPH:  Ing. Juraj KUREK

 
 

 
V Nitre 10. marca 2007                                                                     Zapísal: Ing. Ján Mokrý


