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ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  SZ CHPH

konaného dňa 27. 03. 2010
 
Prítomní:       prezident Zväzu – Ing. Juraj Kurek
                        členovia Valného zhromaždenia  SZ CHPH – viď. prezenčná listina
                        predseda ÚKK – Dušan Kasan, členovia ÚKK – Michal Komačka, Ján Peško
                        členovia Prezídia SZ CHPH – RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Daniel Krajčík PhD.
                        sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.
 
Program rokovania:
                                   1.  Privítanie a voľba orgánov Valného zhromaždenia /Kurek/

2.  Kontrola plnenia uznesení /Dudzik/
3.  Správa o činnosti Zväzu od VIII. Zjazdu SZ CHPH /Kurek/
4.  Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie /predseda ÚKK/
5.  Správa o hospodárení Zväzu za rok 2009 a informácia o hospodárskom
     výsledku CV 2010
6.  Návrh rozpočtu na rok 2010
7.  Návrh zmien disciplinárneho, rokovacieho a výstavného poriadku /Šiška/
8.  Voľba členov odborných komisií SZ CHPH
9.  Výber miesta Olympiády PH v roku 2013
10. Ocenenie chovateľov za účasť na európskej výstave v Sosnovci
11. Uznesenie a záver
 

Priebeh rokovania:
K bodu 1. Zasadnutie otvoril prezident Ing. Juraj Kurek, privítal prítomných a navrhol, aby si všetci

minutou ticha uctili pamiatku zosnulého člena VZ Františka Prihodu.
                  Oboznámil účastníkov rokovania s programom. Po návrhu p. Ladislava Kováča bol

program rokovania doplnený o diskusiu (rozpravu). Zároveň prítomných upozornil, že
v bode sedem sa prerokuje aj úprava Stanov SZ CHPH tak ako požaduje MV SR.
Informoval plénum s tým, že OZ CHPH delegovali do VZ SZHPH nových členov v súlade
s uzneseniami mimoriadneho zjazdu. Delegovaní boli:

                                   Vladimír Šiška                                   OZ CHPH Bratislava
                                   Ing. Ján Škorvánek                            OZ CHPH Bytča
                                   Ing. Ján Rak                                       OZ CHPH Liptovský Mikuláš
                                   Jozef Buček                                       OZ CHPH Považská Bystrica
                                   Marián Grinč                                      OZ CHPH Sabinov
                                   Ing. Peter Chytil                                OZ CHPH Senica
                                   Mgr. Milan Blahovský                       OZ CHPH Spišská Nová Ves
                                   Ing. Alexander Hlavatý                     OZ CHPH Šurany
                                   Ing. Ladislav Bartošek                       OZ CHPH Trenčín
                                   Dušan Lupták                                    OZ CHPH Trnava
                                   Ľubomír Drgáň                                  OZ CHPH Tvrdošín
                                   Anton Klimčík                                   OZ CHPH Tvrdošín
                                   Ing. Miroslav Vidhold                       OZ CHPH Zvolen
                                   Ing. Jozef Moravčík                           OZ CHPH Žilina
                                   Ing. Jaroslav Vereš                            OZ CHPH Levice
 
Menovaní boli jednomyseľné potvrdení za členov VZ SZ CHPH.
 

http://www.postoveholuby.sk/


21.2.2015 ÿÿÿ Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra

http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz27032010.htm 2/10

 
Prezident navrhol zloženie návrhovej komisie: V. Šiška, Ing. J. Moravčík, Š. Zeleňák
– bez pripomienok jednomyseľne schválení.
Zapisovateľa zápisnice: RNDr. D. Dudzik – jednomyseľne schválený.

      Overovateľov zápisnice: Mgr. M. Blahovský, A. Barbírik – jednomyseľne schválení.
 
 
K bodu 2. Kontrolu plnenia uznesení z mimoriadneho zjazdu SZ CHPH a zasadnutí prezídia 5.,6.
februára 2010 a 12. marca 2010 vykonal RNDr. Daniel Dudzik. Konštatoval, že uznesenia sa splnili
alebo sa priebežne plnia.
 K  bodu  3.  Správu  o  činností  Zväzu  od  konania  VIII.  zjazdu  SZ  CHPH  predniesol  prezident  SZ
CHPH Ing. Juraj Kurek. Vyhodnotil prácu výkonného orgánu Zväzu, prácu sekretariátu. Zdôraznil, že
i napriek personálnej zmene na poste sekretára, činnosť je kontinuálna. Podrobne vyhodnotil prípravu
i  organizáciu  celoštátnej  výstavy.  Účasť  našej  delegácie  na  zasadnutí  Stredoeurópskej  federácie  i 
výstave  v  Sosnovci.  Rozobral  možnosti  účasti  našich  chovateľov  na  spoločne  organizovaných
pretekoch  z  Oostende  a  Bruselu.  Poukázal  na  dobrú  prácu  našich  zástupcov  v  orgánoch  FCI.
Z rokovaní FCI poukázal na to, že členské štáty, ktoré nebudú vykonávať dopingové kontroly budú
vylúčené z účasti na olympiádach FCI. Zdôraznil, že nás čaká pripraviť seminár posudzovateľov FCI,
ktorý  sa  bude  konať  v  jeseni  2010  v  Nitre.  Za  najvýznamnejšie  úlohy  Zväzu  považuje  prípravu
olympiády a jej propagáciu na olympiáde v Poznani a nasledujúcich dvoch rokoch. Zaujal stanovisko
aj  k  príprave  podmienok  na  organizovanie  Majstrovstiev  sveta  v    roku  2012  na  Slovensku.  Už
v najbližších dňoch podpíše zmluvu s vedením výstaviska Agrokomplex, kde by sa mala presťahovať
testovacia stanica SZ CHPH a tam by sa uskutočnili aj Majstrovstvá sveta.
Vo  svojom  vystúpení  podrobne  rozanalyzoval  situáciu  ktorá  nastala  po  kontrole  pretekových
výsledkov  pred  zostavením  poradia  MS  2009.  Zdôraznil,  že  situácia  bola  neprehľadná  a  závery
kontrol neboli  jednoznačné. Preto  sa zvolilo  riešenie, ktoré malo čo najmenej poškodiť chovateľov,
ktorí  nemali  na  nedostatkoch  v  dokumentácií  žiadny  podiel.  Kritický  sa  vyjadril  aj  k  urážlivým
a hanlivým príspevkom, ktoré boli zverejnené na webe. Poukázal na to že výkonný orgán Zväzu musí
prijať tvrdé opatrenia voči tým, ktorí neprávom urážajú funkcionárov a členov Zväzu.
                  K bodu 4.  Správu Ústrednej kontrolnej komisie predniesol jej predseda – p. Dušan Kasan.

V  úvode  poukázal  na  to,  že  komisia  pracovala  podľa  vypracovaného  plánu  práce  a
štatistický vyhodnotil činnosť päťčlennej komisie. Štyrikrát sa stretli podľa plánu a jedno
stretnutie bolo mimoriadne. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie Zväzových predpisov,
stanov,  pretekového  poriadku  a  hospodárenia  s  prostriedkami  SZ  CHPH  –  správnosť
a opodstatnenosť čerpania finančných prostriedkov a dodržiavanie rozpočtu.

                  Kontrolná činnosť bola zameraná na  dodržiavanie zväzových noriem a predpisov. Celkom
členovia ÚKK vykonali 20 kontrol v rôznych OZ CHPH. Pri väčšine kontrol neboli zistené
žiadne porušenia predpisov a ak boli nejaké nedostatky zistené, jednalo sa o drobné chyby,
robené najčastejšie z nesprávneho výkladu predpisov.  Tieto sa riešili na mieste poradným
spôsobom a dohovorom.

Kontrola hospodárenia – kontrolované boli príjmy a výdavky Zväzu, hospodárenie na TS v Dolných
Krškanoch a zúčtovanie CV v Nitre. Zistené boli malé nedostatky a boli navrhnuté opatrenia na ich
odstránenie.
Diskusia k predneseným správam:
p. Jakubčak – Prečo sa nerobí prezentácia?
Odpoveď – prezentácia sa robí a prezident  pri otvorení konštatoval koľko členov VZ sa na rokovaní
zúčastňuje.
p. Varga – Ospravedlnil sa za niektorých chovateľov, ktorí nevhodným spôsobom diskutujú na webe.
Hovoril o potrebe presťahovania školského holubníka z Komárna.
Odpoveď – p. Sádovsky – holubník sa môže presťahovať do Santovky, je o neho záujem.
p. Drgáň – Mali by sme spoločne zabrániť osočovaniu členov Zväzu. Je potrebné vytvoriť komisiu,
ktorá by takéto prípady prešetrila a vyvodila postihy tých, ktorí neprávom osočujú.
p.  L.  Kováč  –  Chovateľov  do  VS  rozdelili  podľa  súradníc  a  p.  Milana  Nováka  zaradili  do  V.
Bieroviec, aby tam bol poriadok pri nasadzovaní PH.  Požiadal, aby do vyhodnotenia mohli použiť aj
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výsledky z VS – ich VS sú väčšie ako niektoré OZ. Je povinnosťou držať sa obežníka, ktorý vydal p.
Seliga? Aj pri  štarte holubov?   Zabezpečiť,  aby vakcíny mali  pásik  s kódom, ktorý by  sa vlepil  do
veterinárneho preukazu. V ČR je veľa vypúšťacích miest,  stačilo by 25. Ak sa na štarte zíde viacej
prepravných aut – z rôznych OZ – mohli by si potvrdzovať protokol o štarte PH.
Odpoveď  –  prezident  Ing.  Kurek  –  Chovateľ  by  mal  športovú  činnosť  vykonávať  tam  kde  je
organizovaný. Pán Seliga nemôže vydávať pokyny nad rámec Pretekového poriedku SZ CHPH.        
p.  Blahovský  –  na  spoločnom  štartovacom mieste  by  sa mali  všetky  holuby  vypúšťať  naraz  a  nie
v intervaloch 15 – 20 minút.
p. Sudor – nariadiť, aby sa z jedného miesta vypúšťali holuby naraz a pretek sa spoločne deklaroval.
p.  Šiška  –  dnešným  úvodným  rokovaním  VZ  po  VIII.  zjazde  treba  položiť  nový  základ
konštruktívnym  rokovaniam  VZ  SZ  CHPH.  Preto  je  členstvo  vo  VZ  nezastupiteľné  –  sú  to  stáli
zástupcovia OZ.  Podľa pretekového poriadku organizátor preteku rozhodne o tom kedy sa ich holuby
vypustia. VZ  ale  aj  všetci  členovia  by mali  podporovať  tých  ktorí  chcú  pracovať  pre Zväz  a majú
záujem na tom, aby SZ dobré fungoval. Pri prešetrovaní osočovania možno vymáhať od osočovateľov
aj nemajetkovú ujmu. Pán Novák má byť zaradený do NS tam,  kde je organizovaný, zaradenie do VS
podľa  súradníc  je  vecou  výpočtu  výsledkov.  Vyhodnotenie  MS  2009  bolo  otázkou  prístupu  ku
dokumentácií.
                  K bodu 5. a 6.  Správu o hospodárení Zväzu predniesol prezident SZ CHPH. Postupne

vysvetlil  jednotlivé  položky.  Zdôraznil  že  nie  všetky  výsledky  hospodárenia  je  možné
zverejniť  na  webovej  stránke  Zväzu.  Hovoril  aj  o  poskytnutých  pôžičkách  oblastným
združeniam. Návratnosť všetkých pôžičiek musí byť zrealizovaná do konania olympiády
v roku 2013. Prostriedky, ktoré sú rozpočtované na školské holubníky sú z dotácií  .    Ing
Kurek prečítal aj návrh rozpočtu na rok 2010.

Správa o hospodárení Zväzu i návrh rozpočtu bol v písomnej forme a v stanovenej lehote predložený
členom VZ SZ CHPH. Obidva dokumenty boli bez pripomienok, jednomyseľne schválené.
K bodu  7.    Návrh  zmien  disciplinárneho,  rokovacieho  a  výstavného  poriadku.  Úprava  Stanov  SZ
CHPH. Všetky návrhy predniesol p. Vladimír Šiška.
Disciplinárny poriadok:
Nahradiť:
§ 3 Disciplinárne tresty. V odst. 1, pís. h/ nahradiť „ peňažná pokuta 300 EUR“
Doplniť:
§ 3 odst. 4/ Ak disciplinárny orgán uzná riešeného vinným zo spáchania disciplinárneho priestupku,
môže ho súčasne zaviazať uhradiť náklady konania, ktoré konaním vznikli.
Náklady patria tomu orgánu, ktorému vznikli.
 
Ďalšie návrhy:
p. Jakubčák  V § 5 vynechať písmeno C

          V Disciplinárnom senáte by nemali byť členovia Prezídia a VZ SZ CHPH.
p. Zubaj – Na riešenie disciplinárnych priestupkov by mala byť volená komisia. Voliť by ju malo VZ
SZ CHPH, zvlášť na každý prípad.
p. Hlavatý – Členovia prezídia by nemali byť členmi disciplinárneho senátu.
p. Mlátko – Predseda disciplinárneho senátu by mal byť člen VZ.
p. Šiška – Veľmi víta návrhy, aby v disciplinárnom senáte neboli členovia Prezídia SZ CHPH.
 
 
 
 
 
Voľba disciplinárneho senátu:
Po návrhoch a odmietnutiach kandidatúry sa podarilo zostaviť kandidátku:
p. Vladimír Šiska – predseda (člen prezídia), členovia – p. Fiľarský (OZ Bardejov  pôvodný návrh
prezídia), Ing. Miroslav Vidhold (člen VZ), p. Július Mlátko (člen VZ), Ing. Alexander Hlavatý (člen
VZ)
Všetci  boli  spoločne  zvolení,  traja  členovia  VZ  sa  hlasovania  zdržali.  Rovnako  bol  schválený
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pôvodný návrh zmien disciplinárneho poriadku.
 
Organizačný poriadok
Článok 2     Volené orgány SZ CHPH       Odst. 3 vypustiť a nahradiť
                                       Orgány ZO SZ CHPH:      a/ Výročná členská schôdza
                                                                                  b/ členská schôdza
                                                                                  c/ výbor
                                                                                  d/ kontrolná komisia
Funkčné obdobie všetkých volených orgánov Zväzu je štyri roky.
 
Článok 4      Sekretariát SZ CHPH           Doplniť
Doplniť odst. 9/ Vydáva členské preukazy
 
Článok 15     Záverečné ustanovenia
       Organizačný poriadok SZ CHPH bol schválený Valným zhromaždením dňa 27. 03. 2010. Týmto
dňom stráca platnosť organizačný poriadok schválený VZ SZ CHPH dňa 23. 04. 2005.
Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 28. 03. 2010.
 
Rokovací poriadok
 
Článok 1      Všeobecné ustanovenia.

1.  Účelom Rokovacieho  poriadku  je  upraviť  práva  a  povinnosti,  ktoré  vyplývajú  zo  Stanov  SZ
CHPH pre organizačné zložky, ich orgány, funkcionárov a členov SZ CHPH.

2.  Rokovací poriadok upravuje prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov, spôsob uznášania
sa a prijímania uznesení. Zabezpečovanie úloh a spôsob kontroly plnenia uznesení. Problémy,
ktoré  neupravuje  tento  Rokovací  poriadok  ako  aj  v  ďalších  zásadách  rokovania,  rozhoduje
príslušný orgán priamo na zasadnutiach tak, že dáva o nich hlasovať.

3.  Všetky organizačné zložky SZ CHPH,  ich orgány  i  členovia  sú povinní dodržiavať Rokovací
poriadok,  riadiť  sa  ním  a  uplatňovať  ho  v  súlade  s  platnými  právnymi  normami  a  zásadami
morálky

 
Článok 2   Organizačné zložky a ich orgány
1. Organizačnými zložkami SZ CHPH sú:               

 Oblastné združenia
                                                               Základné organizácie

 Športové kluby
                                                               Regionálne združenia
 

2. Ústrednými orgánmi Zväzu sú:                              Zjazd
                                                               Valné zhromaždenie

                                                                                   Prezídium
                                                                                   Ústredná kontrolná komisia
 
3. Orgánmi OZ CHPH sú:                                         Oblastná konferencia

                                                                             Výbor OZ CHPH
                                                                             Kontrolná komisia

 
4. Orgánmi ZO CHPH sú:                                         Výročná členská schôdza
                                                                                   Členská schôdza

                                                                             Výbor
                                                                             Kontrolná komisia

 
Článok 3            Príprava rokovania
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1.  Prípravu rokovania organizuje štatutárny zástupca, prezident alebo predseda organizačnej
zložky, pričom určí:
             Miesto, čas a program rokovania

          Spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie.
          V prípade potreby využívania stanoviska od príslušného orgánu.

2.  Materiál určený na rokovanie sa vypracúva vecne, tak, aby umožnil prijať podľa povahy veci
uznesenie.

3.  Spracovateľ a predkladateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah vrátene návrhu na
uznesenie je v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi normami.

4.  Komisie ako poradné orgány, sa podieľajú na príprave materiálov.
 
Článok 9           Záverečné ustanovenia
 

1.      Rokovací poriadok schválilo Valné zhromaždenie SZ CHPH dňa 27. 03. 2010. Týmto dňom
stráca platnosť Rokovací poriadok schválený VZ SZ CHPH 24. 11. 2001. Rokovací poriadok
SZ CHPH nadobúda účinnosť dňom 28. 03. 2010.

 
p. Jakubčák – Navrhol zmenu článku 8, odstavec Organizačno – technické zabezpečenie, bod 2 . a 3.
Navrhol, aby sa zápisnice napísali a zverejnili do troch dní.
Hlasovanie o tomto návrhu: jeden za, traja sa zdržali, ostatní proti
 
Zmeny rokovacieho  a organizačného poriadku boli jednomyseľne schválené.
 
Úprava Stanov SZ CHPH – Na základe listu MV SR zo dňa 22. 02 2010 sa v stanovách vykonali
následovné úpravy:
 
      1.   § 1. v bod 9 bude znieť. 9. 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
 
      2.   § 4, odsek 6 bude znieť:   Kolektívne členstvo právnických osôb vzniká rovnako ako
            u fyzických osôb.
      3.   § 8, bod 11 bude znieť:  Štatutárni zástupcovia organizačných zložiek s právnou  
            subjektivitou  sú:
                Oblastné združenie                       Predseda, tajomník
                Základné organizácie                   Predseda, tajomník

    Športové kluby                              Predseda, tajomník
      4.   § 19. bod 11 bude znieť:  V mene OZ CHPH koná predseda a v jeho neprítomností  
            tajomník. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí OZ CHPH predpísaná písomná forma, je  
            potrebný podpis predsedu alebo tajomníka a jedného člena výboru OZ CHPH.

 
 

        5.  § 24, odsek 4 bude znieť: V mene ZO CHPH koná predseda a v jeho neprítomností  
             tajomník. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí ZO CHPH predpísaná písomná forma, je  
             potrebný  podpis predsedu alebo tajomníka a jedného člena výboru ZO CHPH.

  6.  § 26, sa pridávajú odseky 7, 8:
             7. Štatutármi Športového klubu sú predseda a tajomník..
             8. V mene Športového klubu koná predseda a v jeho neprítomností tajomník

   7.  § 27, odseky 4, 5 budú znieť:
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              4. Za záväzky voči tretím osobám nesie zodpovednosť organizačná zložka, s právnou   
              subjektivitou, ktorá takýto záväzok prijala.
              5. Zväz ako celok za záväzky nižších organizačných zložiek s právnou subjektivitou    
              nezodpovedá.
 
Uvedené zmeny boli schválené.
 
K bodu 8.  Návrh na zloženie odborných komisií SZ CHPH predniesol RNDr. Daniel Dudzik.
Predložený návrh:

1.  Preteková a výpočtová komisia: Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jaroslav Seliga, Alojz Šimurka,
Vladimír Sudor a Ladislav Kováč

2.  Posudzovateľská: Vladimír Šiška, Mgr. Jozef Cingel, RNDr, Daniel Dudzik
3.  Veterinárna: MVDr. Tibor Gornaľ, PharmDr. Marián Dubaj, MVDr. Miroslav Struhár
4.  Propagácia a mládež: Ing. Daniel Krajčík PhD., RNDr. Daniel Dudzik, Ľubomír Valíček, Ivan

Oravec, Ing. Ján Mokrý, Štefan Mak
 
Neboli predložené iné návrhy. Zloženie komisií bolo schválené.
 
K bodu 9.  Voľba miesta Olympiády FCI v roku 2013 na Slovensku.
p. Šiška  predstavil  možnosti  konania  olympiády  v  Bratislave  –  miesto  konania  Incheba,  hotelový
komplex v blízkosti výstaviska, dojednané sponzorstvo (o. i. 50 dvojposteľových izieb v hoteli vedľa
výstaviska), letecké a vlakové spojenie, kultúrne podujatia, história Bratislavy.  
p. Kurek predstavil možnosti konania olympiády v Nitre – miesto konania Agrokomplex, bude tam aj
testovacia  stanica  (využije  sa  na  organizáciu  MS),  sekretariát  je  oproti  výstavisku,  dlhoročné
skúsenosti s organizovaním výstav – spartakiáda, Stredoeurópska, CV, chovatelia sú zvyknutí chodiť
na výstavy do Nitry.
Diskusia k tejto téme:
Ing. Vidhold – Olympiáda by mala byť v Bratislave, je to reprezentatívnejšie miesto na konanie
olympiády.
p. Jakubčák – Taká akcia na Slovensku už skoro nebude a preto by mala byť v Bratislave.
Myslel si, že prezentácia výberu bude lepšie pripravená.
Ing. Vajda   Zorganizovať olympiádu nebude jednoduché, je to veľmi náročná akcia, on je osobne za
Bratislavu.
p. Kasan – Predsedom organizačného výboru by mal byť človek z mesta v ktorom sa bude olympiáda
konať.
p. Navrátil – Som za Nitru.
p. Kmec – zaujal stanovisko k  budúcemu predsedovi organizačného výboru.
 
Výsledok hlasovania:             Bratislava        12 hlasov
                                               Nitra               18 hlasov
                                               Zdržali sa          5
 
SZ CHPH bude organizovať olympiádu v roku 2013 v NITRE.
 
K bodu 10.  Ocenenie chovateľov za účasť na Stredoeurópskej výstave v Sosnovci.
Po slávnostnom obede na ktorý boli okrem členov VZ SZ CHPH pozvaní aj všetci chovatelia, ktorých
holuby  reprezentovali  náš  Zväz  na  Stredoeurópskej  výstave  v  Sosnovcici  sa  pristúpilo  k  oceneniu
chovateľov. Všetci chovatelia, ktorých holuby boli v reprezentačnej kolekcií Zväzu si prebrali diplom
a pamätnú medailu za účasť na výstave. Zároveň im bol odovzdaný schválený príspevok za dopravu
holubov  na  miesto  sústredenia  pred  výstavou.  Páni  Leopold  Pripko  a  Vendelín  Šadlák,  ktorých
holubice  skončili v kategórií  štandard na prvom  resp. druhom mieste  si prebrali vecné ocenenia od
usporiadateľa Stredoeurópskej výstavy a finančnú odmenu od SZ CHPH.
    Kvôli vynútenej oprave poradia v kategórií štandard Ha, dostali poháre chovatelia: Leopold Pripko
za 2. miesto, Ing. Ján Mokrý za tretie miesto. Za tretie miesto v kategórií ESO ročiak na CV prevzal
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pohár Mgr. Milan Blahovský. Na treťom mieste sa umiestnili dva holuby a na vyhodnotenie CV bol
pôvodne pripravený iba jeden pohár.
 
K bodu 11. V doplnenom bode programu diskusia, resp rozprava postupne vystúpili s otázkami
následovní členovia VZ:
p. Kmec – Prečo sa menili pásma na vyhodnotenie VCS? Ako je to s pretekaním mláďat  v pretekoch
starých holubov?
Odpovedal p. Blahovský – Kilometrové rozpätie pásiem sa zmenilo kvôli tomu, aby všetci členovia
KDTVR boli v jednom pásme. Na druhú otázku nebola jednoznačná odpoveď.
p. Jakubčák – Aké dotácie dáva Zväz na vydávanie spravodaja? Ako môže prestúpiť ZO CHPH do
iného OZ bez súhlasu pôvodnej OZ?
Odpovedali p. Dudzik – SZ CHPH v minulosti ani teraz vôbec nedotoval vydávanie vlastného
spravodaja.  Na druhú otázku podal vyčerpávajúcu odpoveď p. Vladimír Šiška.
Ing. Vidhold – Vyzdvihol nutnosť vykonávania dopingových kontrol. Poukázal na to, že sa o tom
veľa hovorí a málo robí.
Ing. Bednár – požadoval zmeniť NP z 11. 07. 2010 na 10. 07. 2010.
p. Grinč – vyjadril sa k zaraďovaniu chovateľov do VS.
Mgr. Blahovský – Položil otázku či nám pri štarte holubov pomôže alebo poškodí zakúpenie
multilicencie na vývoj magnetického poľa. Zdôraznil, že pri organizovaní pretekov je rozhodujúca
práca funkcionárov.
p. Sádovský – Neuvažuje Zväz o nákupoch rodových krúžkov do ktorých sa dajú zasunúť čípy? Ich
cena nie je vyššia.
Odpovedal p. Kurek – zatiaľ Zväz o tom neuvažuje.
p. Dudzik – Oboznámil členov VZ so symbolmi olympiády 2013. Podporil požiadavku L. Kováča,
aby sa výsledky VS z členský silných OZ povolili používať do MS. Navrhol schválenie
mimoriadneho členského príspevku na organizovanie olympiády a vykonávanie dopingových kontrol.
Ing. Grék – Ako ďaleko sme s výrobou nového výpočtového programu na spracovanie pretekových
výsledkov?
Odpovedal Mgr. Blahovský v zmysle uznesení prezídia o výrobe programu.
p. Jakubčák – prečo sa MS nevyhodnocuje podľa podmienok FCI 25 chovateľov/250 nasadených
holubov.
p. Kasan – Pripravuje školenie predsedov kontrolných komisií OZ CHPH, cca 2,5 hodinové školenie,
či by vyhovoval piatok o 17,00 hodine?
Výsledok – je to jedno či školenie bude v piatok alebo v sobotu.
 
 
 
 
 
K bodu 12. Uznesenie a záver.
Po ukončení rozpravy vystúpil Ing. Jozef Moravčík – člen návrhovej komisie a predniesol návrh na
uznesenie z rokovania VZ SZ CHPH. Po doplnení a pripomienkach bol návrh schválený.
 
Na záver rokovania vystúpil prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek. Poďakoval členom VZ za aktívnu
účasť na  rokovaní, zaželal všetkým peknú pretekovú sezónu a rokovanie VZ SZ CHPH ukončil.
 
 
 
V Nitre 27. 03. 2010                                                      Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik
 
 
Správnosť zápisu overili:
                                          Alojz Barbirik              .....................................................
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                                          Mgr. Milan Blahovský .....................................................
 
 
 
                                                                                       prezident Zväzu Ing. Juraj Kurek       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH

konaného dňa 27. marca 2010
 
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje:
 
1.         Program rokovania s pripomienkami a úpravami.
2.         Pozmenenie Stanov SZ CHPH v zmysle požiadaviek Ministerstva vnútra SR, aby boli  
        zosúladené so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
3.         Zapisovateľa z rokovania – RNDr. Daniel Dudzik.
4.         Overovateľov zápisnice – p. Alojz Barbirik, Mgr. Milan Blahovský
5.         Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Moravčík, Vladimír Šiška a Štefan Zeleňák
6.         Správu o hospodárení Zväzu za rok 2009.
7.         Návrh rozpočtu na rok 2010.
8.         Novelizáciu:      Disciplinárneho poriadku SZ CHPH
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                                  Rokovacieho poriadku SZ CHPH
                                  Organizačného poriadku SZ CHPH
9.         Miesto konania Olympiády FCI na Slovensku v roku  2013 – Nitra.
10.     Zloženie odborných komisií SZ CHPH
       Preteková a výpočtová komisia: Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jaroslav Seliga, Alojz Šimurka,   
                                                           Vladimír Sudor a Ladislav Kováč
       Posudzovateľská: Vladimír Šiška, Mgr. Jozef Cingel, RNDr, Daniel Dudzik
       Veterinárna: MVDr. Tibor Gornaľ, PharmDr. Marián Dubaj, MVDr. Miroslav Struhár
       Propagácia a mládež: Ing. Daniel Krajčík PhD., RNDr. Daniel Dudzik, Ľubomír Valíček, Ivan  
                                         Oravec, Ing. Ján Mokrý, Štefan Mak
 
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH volí:
 
1.    V zmysle § 11, odst. 17 Stanov SZ CHPH volí disciplinárny senát SZ CHPH v zložení:   
       Predseda : Vladimír Šiška
      Členovia: Július Mlátko, Ing. Miroslav Vidhold, Ing. Alexander Hlavatý, p. Fiľarský
 
 
III. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie:
 
1.      Informáciu o plnení úloh z rokovania Mimoriadneho zjazdu SZ CHPH a z zasadnutí prezídia SZ

CHPH z 5. – 6. februára 2010 a 12. marca 2010.
2.      Správu o činnosti od VIII. zjazdu SZ CHPH predloženú Ing. Jurajom Kurekom, prezidentom

Zväzu.
3.      Správu o činnosti ÚKK za obdobie od konania VIII. zjazdu SZ CHPH.
 
IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje:
 
1.   Doplnenie členov VZ SZ CHPH v zmysle uznesenia Mimoriadneho zjazdu SZ CHPH:
                                   Vladimír Šiška                                   OZ CHPH Bratislava
                                   Ing. Ján Škorvánek                            OZ CHPH Bytča
                                   Ing. Ján Rak                                       OZ CHPH Liptovský Mikuláš
                                   Jozef Buček                                       OZ CHPH Považská Bystrica
                                   Marián Grinč                                      OZ CHPH Sabinov
                                   Ing. Peter Chytil                                OZ CHPH Senica
                                   Mgr. Milan Blahovský                       OZ CHPH Spišská Nová Ves
                                   Ing. Alexander Hlavatý                     OZ CHPH Šurany
                                   Ing. Ladislav Bartošek                      OZ CHPH Trenčín
                                   Dušan Lupták                                    OZ CHPH Trnava
                                   Ľubomír Drgáň                                  OZ CHPH Tvrdošín
                                   Anton Klimčík                                   OZ CHPH Tvrdošín
                                   Ing. Miroslav Vidhold                       OZ CHPH Zvolen
                                   Ing. Jozef Moravčík                           OZ CHPH Žilina
                                   Ing. Jaroslav Vereš                            OZ CHPH Levice
 
 
V. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá:
 
1.   Prezidentovi SZ CHPH spracovať zásady vykonávania dopingových kontrol poštových holubov  
      a zosúladiť ich s právnou legislatívou SR.
            Termín: 30. 11. 2010                                     Zodp.: Ing. Juraj Kurek, prezident Zväzu
2.   Prezidentovi SZ CHPH organizačne pripraviť a zabezpečiť konanie Olympiády FCI 2013 
      v Nitre. O postupe príprav predkladať správy a informácie na zasadnutiach VZ SZ CHPH.
            Termín: stály a január 2013                           Zodp.: Ing. Juraj Kurek
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3.  Organizačne zabezpečiť činnosť testovacej stanice SZ CHPH v Nitre už v roku 2010.
            Termín: apríl 2010                                         Zodp.: Prezídium SZ CHPH
4.      Upraviť podmienky MS 2011, tak aby chovatelia mohli do vyhodnotenia použiť výsledky z VS.
            Termín: december 2010                                 Zodp.: Prezídium SZ CHPH
 
 
 
 
V Nitre 27. 03. 2010                                                      Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik
 
 
 
 
Správnosť zápisu overili:
                                          Alojz Barbírik              .....................................................
 
                                          Mgr. Milan Blahovský .....................................................
 
 
 
                                                                                       prezident Zväzu Ing. Juraj Kurek       
 
 
 
 
Prílohy:  1. Správa o činnosti Zväzu od konania VIII. zjazdu SZ CHPH

        2. Správa o činnosti ÚKK od konania VIII. zjazdu SZ CHPH
        3. Správa o hospodárení Zväzu za rok 2009
        4. Rozpočet SZ CHPH na rok 2010


