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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 13. januára 2011

 
 
Prítomní:       prezident Zväzu – Ing. Juraj Kurek
                        členovia Prezídia SZ CHPH – RNDr. Daniel Dudzik, Mgr. Milan Blahovský,
                        Ing. Jaroslav Seliga, Vladimír Šiška, MVDr. Tibor Gornaľ, Vladimír Sudor,

Ing. Peter Chytil                       
                        sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček

ospravedlnení: Ing. Krajčík Daniel, predseda ÚKK – Kasan Dušan
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.
 

Program rokovania:
                            

1.    Privítanie a prezentácia
2.    Kontrola plnenia uznesení
3.    Príprava CV 2011, prehliadka priestorov.
4.    Rôzne:

a./ doplnená žiadosť o schválenie Štatútu športového klubu krátkych a stredných tratí –
Gemer – so sídlom v Tornali
b./ OZ Komárno – zaslalo Zápisnicu z Konferencie OZ, v ktorej žiadajú prezídium SZ
CHPH a Valné zhromaždenie SZ CHPH o prejednanie a skoré schválenie návrhov na
odčlenenie  časti  ZO  CHPH  a  možnosti  vytvorenia  novej  OZ  Dunajská  Streda
a prevedenie pôžičky od SZ CHPH na OZ CHPH Dunajská Streda.
c./ Sťažnosť a podnet na disciplinárne konanie – podané advokátom JUDr. Čollákom
Jaroslavom (právny zástupca pána Jozefa Moskaľa).
d./ ZO CHPH Klenovec (OZ CHPH Revúca)  odvolanie ZO CHPH Klenovec vo veci
nezaradenia chovateľa Juraja Zátrocha do výsledkov OZ Revúca v sezóne 2010   a  vo
veci vylúčenia z OZ CHPH Revúca pre sezónu 2011.
e./  podnet  na  prešetrenie  regulárnosti  preteku  OZ  CHPH  Levice    podaný  Júliusom
Vidom  a  vyjadrenie  k  podnetu  zaslaného  štartérom  Václavom  Švecom.  Danú
problematiku spracovala ÚKK SZ CHPH.
f./ Regiónu Sever – návrh na zmenu MS 2011.
g./ Podklady zaslané F.C.I. na kongres, ktorý sa uskutoční 28.01.2011 v Poznani.
h./ Žiadosť o opravu výstavnej karty s nevýhodnejším koeficientom a zaradenie holuba
do  Olympijskej  kolekcie  SZ  CHPH  chovateľa  Vladimíra  Bachratého  v  športovej
kategórii E.
i./ Žiadosť OZ CHPH Žilina o odloženie vrátenia pôžičky.
 

5.    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   
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z posledného rokovania Prezídia SZ CHPH. Skonštatoval, že sa plnia alebo sa splnili v stanovených
termínoch.
 
3.  Príprava  CV  2011,  prehliadka  pripravenosti  výstavných  priestorov  a  kompletizácia  predajných
plôch  a  stánkov.  Detailné  rozobratie  problematických  bodov  výstavy  a  doplnenie  metodických
pokynov k danej akcii.
 
4.   V bode rôzne sa prerokovalo:
a./  schválenie Štatútu športového klubu krátkych a stredných tratí – Gemer – so sídlom v Tornali
b./  možnosti vytvorenia novej OZ Dunajská Streda a prevedenie pôžičky od SZ CHPH na OZ CHPH
Dunajská Streda, ako aj žiadosť o potvrdenie novovytvorenej OZ CHPH Dunajská Streda adresované
Valnému zhromaždeniu SZ CHPH sa prerokuje na jarnom zasadnutí VZ tohto roku.
c./  sťažnosťou a podnetom na disciplinárne konanie podané advokátom JUDr. Čollákom Jaroslavom.
V  danom  liste  okrem  iného  žiadajú,  aby  príslušný  orgán  SZ  CHPH    preskúmal  rozhodnutie  –
Uznesenie  OZ  CHPH  Prešov  v  bode  6  zo  dňa  07.09.2010,  a  aby  uvedené  rozhodnutie  zrušil.
Prezídium SZ CHPH dospelo k záveru, že pán Jozef Moskaľ nebol (ani nie je)   členom ZO CHPH 
Drienov, ktoré patrí do OZ CHPH Prešov. Pán Jozef Moskaľ zaplatil členský príspevok na rok 2010
v ZO CHPH Bidovce,  ktorá  patrí  do OZ CHPH Košice. Na  základe  tejto  skutočnosti  sa  pán  Jozef
Moskaľ o riešenie svojich problémov má obracať na  výbor  OZ CHPH Košice, ktorý riadi ZO CHPH
Bidovce, kde pán Moskaľ bol právoplatným členom do konca roka 2010.
d./  podľa  Stanov  SZ  CHPH  je  Juraj  Zátroch  riadnym  členom  OZ  CHPH  Revúca.  OZ  CHPH  ho
uviedla  v  na  evidenčnom  liste  ZO CHPH Klenovec.  OZ CHPH Revúca  za  neho  odviedla  na  účet
Zväzu členský poplatok na rok 2010. Zaoberaním sa sťažnosti sa dospelo k záveru, že výsledky OZ
CHPH Revúca sú neplatné, nakoľko do nich svojvoľne nezaradili svojho riadneho člena.
e./    prerokovala  sa  sťažnosť  Júliusa  Vidu.  Po  zaslaní  vyjadrenia  štartéra  Václava  Šveca  sa  danou
problematikou zaoberala ÚKK SZ CHPH a vydala stanovisko, ktoré je uvedené v uznesení.
f./    prerokoval sa návrh Regiónu Sever na zmenu MS 2011.
h./  prezídium  sa  zaoberalo  žiadosťou  Vladimíra  Bachratého  o  opravu  koeficientu  jeho  holuba
v  kategórii  Šport  E.  Posledný  možný  termín  na  zaslanie  výstavných  kariet  a  teda  aj  koeficientov
holubov bol    31.  december  2010.  Žiadosť  o  opravu  koeficientu  prišla  po  tomto  termíne.  Výpočet
a  zaslanie  nesprávneho  (vyššieho)  koeficientu,  nespôsobila  druhá  osoba,  preto  sa  neschválila
dodatočná oprava koeficientu.
i./   zaoberalo sa žiadosťou OZ CHPH Žilina o odloženie vrátenia pôžičky.
j./  prorokoval  sa  problém  s  výrobou  a  dodávkou  rodových  krúžkov  pre  SZ  CHPH,  na  rok  2011.
Dohodlo  sa  dať  vyrobiť  urgentne  3000  ks  rodových  krúžkov  série  0999  firmou  Savic NV  (bývalý
Haspeslagh) na preklenutie obdobia do dodávky všeobecnej objednávky pre náš Zväz.
 
 
   
      
 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 13. januára 2011

 
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.         Zapisovateľ Ing. Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – RNDr. Daniel Dudzik a Vladimír

Sudor. 
2.         Schvaľuje Štatút športového klubu krátkych a stredných tratí – Gemer – so sídlom v Tornali.
3.         Obežník 1/2011  Terminovník úloh pre rok 2011.
4.         Pracovnú cestu pre Ing. Kureka Juraja a Ing. Krajčíka Daniela na CV 2011 v Hluku – Česko.
5.         Pracovnú cestu pre Vinczeho Gézu na CV 2011 v Budapešti – Maďarsko.
6.                  Pracovnú  cestu  pre  Ing.  Juraja  Kureka  a  Ing.  Krajčíka  Daniela  na  kongres  F.C.I.  ako

oficiálnych delegátov Slovenska na 32. Olympiáde v Poznani (Poľsko), ako aj posudzovateľa
štandardných holubov RNDr. Dudzika Daniela.
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7.          Pracovnú  cestu  na  XXXII.  olympiádu  v  Poznani  Ing.  Jaroslava  Seligu,  Mgr.  Milana
Blahovského, MVDr. Tibora Gornaľa, Ing. Petra Chytila, Vladimíra Šišku, Vladimíra Sudora,
Dušana Kasana a Pavla Javorčeka, ktorých poslaním bude získať skúseností s organizovaním
olympiády.

8.         Prenájom skladu na výstavné klietky a podstavce v areáli Agrokomplex.
9.              Nový splátkový kalendár pre OZ CHPH Žilina a to do 31.12.2011 vyplatiť 7 000 Eur a do

31.5.2012 zvyšok dlžnej sumy.
10.             Termín  zvolania  zasadnutia Valného  zhromaždenia  na  deň  26. marca  2011 o  9.30  hodine

v priestoroch Agroinštitútu  Nitra.
     

 
II. Prezídium SZ CHPH neschvaľuje:
1.         zmenu podmienok MS pre rok 2011
2.         dodatočnú opravu koeficientu holuba chovateľa Vladimíra Bachratého v kategórii Šport E.
 
III. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1.        Pretekové výsledky OZ CHPH Revúca pre rok 2010 sú neplatné.
2.        Prezídium SZ CHPH dospelo k záveru, že pán Jozef Moskaľ nebol, ani nie je
           riadnym členom ZO CHPH Drienov, preto námietky, sťažnosti p. Moskaľa resp. jeho
           právneho zástupcu voči OZ CHPH Prešov sú bezpredmetné.
3.         Na základe vyžiadaného listu od štartéra pána Václava Šveca a stanoviska
           ÚKK SZ CHPH, Prezídium SZ CHPH konštatuje, že zo strany OZ Levice nedošlo           
           k porušeniu pretekového poriadku.
 
IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.                 OZ CHPH Revúca prepracovať pretekové výsledky za  rok 2010 a zaradiť do nich svojho

riadneho člena Juraja Zátrocha. V prípade nerešpektovania tohto uznesenia, dá prezídium SZ
CHPH návrh na zrušenie OZ CHPH Revúca.
Termín: 28. 02. 2011                                      Zodpovedný: Výbor OZ CHPH Revúca

2.                 Vypracovať a zverejniť propozície Medzinárodnej  testovacej stanice – Agrokomplex a  ich
uverejnenie na web. stránke  SZ CHPH.
Termín: 10. 02. 2011                                 Zodpovedný: Ing. Juraj Kurek

3.         Zvolať VZ SZ CHPH na 26. 03. 2011. S pozvánkou zaslať materiály, ktoré  budú predmetom
rokovania.                      
Termín: 20. 02. 2011                                 Zodpovedný: Ing. Juraj Kurek

4.         Objednať 3000 ks rodových krúžkov série 0999 od firmy SAVIC NV.
Termín: 15. 01. 2011                                 Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

 
 

 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Javorček
 
Správnosť zápisu overil:         RNDr. Daniel Dudzik:           ..súhlasím................................
                                               Vladimír Sudor:                     ..súhlasím................................
 
 
 
 
 
V Nitre 13. 01. 2011                                                    
     
                                                                                              Ing. Juraj Kurek
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                                                                                              Prezident SZ CHPH
 
 


