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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 1. a 2.marca 2013

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, PhD., Vladimír Sudor, Vladimír Šiška
predseda ÚKK – Dušan Kasan
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a prezentácia
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o organizovanej 33. Olympiáde v Nitre
Potvrdenie účasti holubov MS v Portugalsku.
Informácia – Testovacia stanica v roku 2013
Príprava zjazdu
– Návrhy zmeny stanov
– Príprava materiálov a pozvánok
– Organizačné zabezpečenie a rôzne
7. Rôzne:
a./ Sekretár SZ CHPH – pracovný pomer
b./ OZ Fiľakovo a OZ Revúca – zmena názvu OZ CHPH
c./ Návrh ZO Malacky na udelenie čestného členstva pre Antona Csurmu
d./ Žiadosť o zaevidovanie OZ Gemer a pridelenie evidenčného čísla OZ
e./ Grega Juraj – podnet, oznámenie
f./ OZ Dlhé Pole – podnet
g./ Nové výberové konanie na organizátora CV 2014
h./ Vysvetlenie Prezídia k podmienkam MS 2014 a ďalšie obdobia
i./ Vydávanie Informačného spravodaja SZ CHPH
j./ Služobná cesta na zasadnutie organizačného výboru FCI
k./ Školský holubník Snina
8. Uznesenia a záver

Priebeh rokovania
1. Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek.
Navrhol zapisovateľov a overovateľov zápisnice, ktorí boli bez pripomienok schválení.
2. Kontrolu plnenia uznesení vykonal prezident – Ing. Juraj Kurek. Prekontroloval uznesenia
z posledného rokovania Prezídia SZ CHPH. Konštatoval, že úlohy sú splnené,
a s dlhodobejším termínom splnenia sa priebežne plnia.

3. Krátku správu o organizovanej Olympiáde predniesol prezident zväzu. Konštatoval, že
akcia bola vydarená, zvládnutá na slušnej úrovni, o čom svedčia aj zaslané poďakovania za
úspešné zorganizovanie Olympiády od viacerých federácii a prezidenta FCI. Sprievodné akcie
boli taktiež zvládnuté na slušnej úrovni. Predpokladaný ekonomicky výsledok podľa rozpočtu
Olympiády dopadol nad všetky očakávania priaznivo. Poďakoval sa celému organizačnému
výboru, členom Prezídia a ÚKK o pomoc pri organizovaní tohto významného podujatia
a navrhol odmeny pre členov Organizačného výboru Olympiády, zostávajúcich členov
Prezídia SZ CHPH, členov ÚKK, obom pracovníkom sekretariátu a pomocníkovi výpočtov
poradia štandardných holubov, ktoré sa napokon schválili.
4. Potvrdenie účasti holubov MS v Portugalsku. Výber účastníkov Majstrovstiev sveta
mladých holubov prebehlo rýchlo z dôvodu, že sa prihlásilo menej holubov, ako bola potreba
vybrať. Z tohto dôvodu sa vybrali všetky prihlásené holuby. Zoznam WCH: Buček Eduard –
5 ks, Slováček Rudolf – 5 ks, Boros Štefan – 5 ks, Ratica Dušan – 5 ks, Ažaltovič Alojz – 2
ks, Šilo Igor – 5 ks, Kanás Peter – 2 ks. Zoznam WYCH: Rajčáni Michal – 5 ks, Antalíková
Jana – 3 ks, Pavelka Patrik – 2 ks.
Dohodlo sa, že na prevoz účastníci WCH prispejú po 10 Eur za kus, pričom účastníkom
WYCH sa tento poplatok odpúšťa. Zvyšok sumy za prevoz uhradí SZ CHPH.
Prezident SZ CHPH dohodne ešte s Českomoravským združením odvoz holubov do TS.
5. Testovacia stanica v roku 2013 - informácia. Testovacia stanica obdŕžala prihlášky od 162
uchádzačov. Kapacita podľa doručených prihlášok je naplnená. Dohodlo sa rokovať s Golden
clubom Slovakia o kúpe, prípadne požičaní prepravného vozíka pre potreby MTS. Taktiež
bola doručená cenová ponuka na vytvorenie stránky MTS, zverejňovanie oznamov, výsledkov
a výpočtov. Po prerokovaní ponuky napokon nebola ponuka schválená a naďalej tvorbou
stránky a zverejňovaním výsledkov bol poverený člen prezídia – pán Blahovský.
6. Príprava zjazdu
– Návrhy zmeny stanov.
Komisia pre prípravu stanov a členovia prezídia preštudovali všetky návrhy, pripomienky
a podnety navrhnuté na oblastných konferenciách SZ CHPH, doručené na sekretariát Zväzu
do 1. marca 2013. Podnety boli zapracované do pôvodného návrhu zmeny stanov a takto
upravený návrh bude zaslaný spolu s pozvánkou delegátom zjazdu.
- Príprava materiálov a pozvánok.
Bol schválený návrh programu IX. Zjazdu SZCHPH – 6.4.2013. Sekretár zabezpečí výrobu
a odposlanie pozvánok pre delegátov zjazdu. Prekontrolovali sa počty členskej základne
jednotlivých OZ za rok 2012. Zistili sa počty možných delegátov jednotlivých OZ a porovnali
sa s nomináciami počtov delegátov jednotlivými OZ CHPH, podľa dosiaľ doručených
zápisníc z konferencií OZ. Taktiež sa zistili kandidatúry do orgánov zväzu.
Pripravili sa návrhy Volebného a Rokovacieho poriadku SZ CHPH, návrh zmien Pretekového
poriadku ako aj hlavné úlohy SZ CHPH na obdobie rokov 2013 až 2017.
OZ CHPH, ktoré dosiaľ nezaslali zápisnice z konferencii, musia tak učiniť najneskôr do
5.3.2013 v zmysle Obežníka č. 8/2012. Po neskoršom zaslaní zápisnice, nebude zvoleným
delegátom IX. Zjazdu SZ CHPH zaslaná pozvánka na zjazd v stanovenom termíne.
7. a./ Z dôvodu zmeny legislatívy v pracovnoprávnej oblasti, schválilo sa prijatie pracovníka
sekretariátu pracujúceho na zmluvu do trvalého pracovného pomeru, počínajúc dňom 1.
marca 2013.

b./ Zmena názvu OZ Fiľakovo na OZ Detva a OZ Revúca na OZ Brezno je v kompetencii
OZ CHPH. Uvedené zmeny prezídium berie na vedomie.
c./ Prezídium udeľuje čestné členstvo pre Antona Csurmu za jeho celoživotnú
chovateľskú prácu a rozvoj holubiarskeho športu na Slovensku.
d./ Žiadosť o zaevidovanie OZ Gemer a pridelenie evidenčného čísla OZ. OZ Gemer.
Súhlas na vznik a zaevidovanie OZ CHPH Gemer môže dať až IX. zjazd SZ CHPH. Ak
zjazd odsúhlasí OZ CHPH Gemer, bude mu pridelené evidenčné číslo.
e./ Grega Juraj – podnet, oznámenie.
Pán Juraj Grega nie je členom SZ CHPH, preto Zväz nemôže voči nemu začať konanie.
f./ OZ Dlhé Pole – podnet. SZ CHPH nemá právo riešiť majetkovoprávne vzťahy. Podľa
paragrafu 1 ods. 8, zväz nezodpovedá za záväzky nižších organizačných zložiek.
g./ Nové výberové konanie na organizátora CV 2014. Aktuálne sa neeviduje žiaden
záujemca na zorganizovanie CV 2014. Prezídium opätovne prerokovalo podmienky
organizovania CV 2014. Dohodlo sa zverejniť nové výberové konanie, kde budú
podmienky: uhradiť správny poplatok na účet SZ CHPH za organizovanie CV vo výške
1500 Eur, zabezpečenie vhodných (dôstojných) výstavných priestorov a doručiť žiadosť
na sekretariát SZ CHPH najneskôr do 20.3.2013.
h./ Vysvetlenie Prezídia k podmienkam MS 2014 a ďalšie obdobie.
Všeobecné podmienky odsek 1: „Preteky môžu byť konané v termíne: od posledného
aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane).“ Pod pojmom víkend je tak
ako doteraz myslený aj štátny sviatok.
i./ Vydávanie Informačného spravodaja SZ CHPH.
Doteraz sa neprihlásil dostatočný počet odberateľov informačného spravodaja.
Vydávanie je úloha vyplývajúca zo stanov SZ CHPH a preto prezídium rozhodlo:
- zverejniť na webovej stránke výzvu, aby členovia prihlásili na odber spravodaja
- rozhodlo sa o bezplatnom zasielaní spravodaja funkcionárom Zväzu cca 60 kusov,
zaslúžilým členom, zahraničným zväzom cca 100 kusov. Spolu cca 160 kusov.
- Zväz bude uhradzať poštovné za všetky rozposielané spravodaje v roku 2013.
j./ Služobná cesta na jarné zasadnutie výkonného výboru FCI v dňoch 11. až 15. marca
2013 sa odsúhlasila pre Kureka a Krajčíka.
k./ Školský holubník Snina – odsúhlasilo sa zverejniť na web. stránke SZ CHPH ponuku
na odpredaj školského holubníka v Snine a vrátenie zapožičaného EKS na sekretariát
zväzu.
8.

Uznesenia a záver

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 1. a 2. marca 2013
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Peter Chytil a Milan
Blahovský.
2.
Odmeny pre členov Organizačného výboru olympiády, Prezídia a ÚKK SZ CHPH za
zorganizovanie 33. Olympiády.
3.
Nomináciu reprezentácie SZ CHPH na majstrovstvách sveta 2013 v TS MIRA
v Portugalsku podľa zoznamu: WCH: Buček Eduard – 5 ks, Slováček Rudolf – 5 ks,
Boros Štefan – 5 ks, Ratica Dušan – 5 ks, Ažaltovič Alojz – 2 ks, Šilo Igor – 5 ks,

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Kanás Peter – 2 ks a zoznam WYCH: Rajčáni Michal – 5 ks, Antalíková Jana – 3 ks,
Pavelka Patrik – 2 ks.
Poplatok za každého reprezentujúceho holuba WCH - 10 Eur. Poplatok za holuby
kategórie WYCH sa odpúšťa. Zvyšok sumy za prevoz do TS MIRA uhradí SZ CHPH.
Návrh programu IX. Zjazdu SZCHPH, návrhy Volebného poriadku, Rokovacieho
poriadku SZ CHPH, návrh zmien Pretekového poriadku ako aj hlavné úlohy SZ CHPH
na obdobie rokov 2013 až 2017.
Vrátenie finančných prostriedkov vložených na účet MTS chovateľmi, ktorých holuby
neboli zaradené do zoznamu na prevzatie do MTS Agrokomplex Nitra pre rok 2013.
Udelenie čestného členstva SZ CHPH pre Antona Csurmu zo ZO Malacky.
Schvaľuje bezplatné zasielanie spravodaja funkcionárom Zväzu cca 60 kusov,
zaslúžilým členom, zahraničným zväzom cca 100 kusov. Spolu cca 160 kusov.
Zároveň schvaľuje uhrádzanie poštovného za všetky spravodaje rozposielané v roku
2013.
Služobnú cestu na zasadnutie výkonného výboru FCI pre Kureka Juraja a Krajčíka
Daniela.
Zverejnenie na web. stránke SZ CHPH ponuku na odpredaj školského holubníka
v Snine a vrátenie zapožičaného EKS na sekretariát zväzu.

II. Prezídium SZ CHPH neschvaľuje:
1. Vytvorenie zmluvy na základe dodanej cenovej ponuky na vytvorenie novej stránky MTS,
zverejňovanie oznamov, výsledkov a výpočtov Eso holubov.
III. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
Zmenu názvu OZ Fiľakovo na OZ Detva a taktiež zmenu názvu OZ Revúca na OZ
Brezno.
IV. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1. SZ CHPH nemá právo riešiť majetkovoprávne vzťahy OZ Dlhého Poľa. Podľa
paragrafu 1 ods. 8, zväz nezodpovedá za záväzky nižších organizačných zložiek.
V. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.
Rozmnožiť materiály na IX. zjazd SZ CHPH a spolu s pozvánkou rozposlať
delegátom zjazdu aj návrh úpravy pretekového poriadku a úpravy stanov SZ CHPH,
ktorý bol doplnený o návrhy z konferencii OZ CHPH.
Termín: 5. 03. 2013
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH
2.
Prezidentovi SZ CHPH rokovať o kúpe, resp. prenájme prepravného vozíka pre TS
Nitra s výborom Golden clubu Slovakia do najbližšieho zasadnutia Prezídia.
Termín: v texte
Zodpovedný: Prezident SZ CHPH
3.
Podpísať pracovnú zmluvu počnúc dňom 1. marca 2013, s pracovníkom sekretariátu –
Ing. Pavlom Javorčekom.
Termín: 1. 03. 2013
Zodpovedný: Prezident SZ CHPH
4.
Vydávať v roku 2013 informačný spravodaj za dohodnutých podmienok. Zverejniť na
webovej stránke SZ CHPH výzvu na odber spravodaja SZ CHPH.
Termín: 8. 03. 2013 a rok 2013
Zodpovedný: Dudzik Daniel
5.
Zverejnenie na web. stránke SZ CHPH ponuku na odpredaj školského holubníka
v Snine.
Termín: 5. 03. 2013
Zodpovedný: Krajčík Daniel

6.

Zverejniť na web. stránke SZ CHPH nové výberové konanie na organizovanie CV
2014.
Termín: 5. 03. 2013
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Ing. Peter Chytil:
Mgr. Milan Blahovský:

súhlasím
súhlasím

V Nitre, dňa 2. marca 2013
Ing. Juraj Kurek
Prezident SZ CHPH
v.r.

