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Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZ CHPH
zo dňa 15. a 16. septembra 2006 v Nitre.
Prítomní: Ing. Juraj Kurek, RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Ján Mokrý, Ing, Jaroslav Seliga, Ing. Ing.
Ľubomír Králik, Karol Atalovič, Ľubomír Valíček, a Ing. Jozef Moravčík  predseda ÚKK
Program
1. Zahájenie a kontrola uznesení
2. Stanovisko prezídia SZ CHPH k mŕtvej dobe v pretekoch pre rok 2006
3. Schválenie prihlášky slovenskej kolekcie holubov a dvoch zástupcov na Olympiádu PH 2007 v
Oostende
4. Závery disciplinárneho senátu SZ (členovia OZ Šurany)
5. Príprava rajonizácie – organizačné usporiadanie Slovenska
6. Sledovanie príletov holubov v medzinárodnej TS SZ CHPH v Dolných Krškanoch
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. Záver
Rokovanie prezídia otvoril prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek. Prítomných oboznámil
s pripraveným programom rokovania.
Následne predložený program zasadnutia bol bez pripomienok prijatý.
K bodu: 1
Nesplnená je úloha Disciplinárneho senátu, ktorý mal riešiť problémovú situáciu s členmi OZ
Šurany. Neskoré riešenia akýchkoľvek priestupkov chovateľov či organizácií voči zväzovým
predpisom, poriadkom i nariadení vyvolávajú v radoch chovateľov zlý obraz organizovanosti
a riadenia činnosti zväzu zvolenými orgánmi. Takýto prístup niektorých funkcionárov znehodnocuje
veľké množstvo aj zodpovedne vykonaných úloh v prospech všetkých chovateľov nášho zväzu.
V následnom uznesení je prijatý nový termín na vyriešenie danej úlohy.
K bodu: 2
Mŕtva doba pre preteky v roku 2006 bola jednoznačne určená a schválená na jesennom
zasadnutí VZ konaného 27.11.2005 v Nitre: (zápisnica bod 7 a uznesenie – VZ schvaľuje bod i.)
 pre VC Slovenska Kolín n/R – západ a Hamburg – východ
2300 – 0400 hod.
 pre ostatné preteky na všetkých úrovniach platí mŕtva doba tak, ako je to stanovené
v pretekovom poriadku
2200  0500 hod
K bodu: 3
Aj napriek veľkej kritike u nás ale už aj v zahraničí o čistote naletenia podmienok našich
reprezentantov na posledných olympiádach PH sa prezídium rozhodlo prihlásiť na blížiacu sa
Olympiádu PH v belgickom Oostende v roku 2007 12 člennú kolekciu v kategóriách Šport A, B, C, D
a 10 člennú kolekciu v kategórii štandard. Prezídium navrhlo a schválilo dvoch zástupcov SZ na
olympiádu v Oostende – Ing Juraj Kurek a RNDr. Daniel Dudzik, zabezpečí zodpovedný výber,
dopravu i potrebnú dokumentáciu všetkých holubov.
K bodu: 4
Táto problematika je rozpracovaná v bode 1. Disciplinárny senát bude riešiť túto úlohu 29.
septembra 2006 o 1600 hod. v Nitre.
K bodu: 5
Táto úloha sa musí dôkladne pripraviť. Prezídium sa rozhodlo ešte túto jeseň pozvať na
spoločné rokovanie predsedov a výcvikárov OZ k spoločnému riešeniu nielen rajonizácie Slovenska,
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ale aj k ďalšiemu skvalitneniu riadiacej a kontrolnej činnosti SZ CHPH na jeho všetkých úrovniach.
Spoločne nesmieme dopustiť ďalšiemu triešteniu oblastných združení a ľubovoľným presunom
chovateľov medzi OZ. Efektívnosť lietania a kvalita holubov v oblastných združeniach s počtom
lietajúcich chovateľov pod 50 nemôže byť na patričnej úrovni.
K bodu: 6
Kto prišiel 16. septembra 2006 do TS SZ CHPH v Dolných Krškanoch sledovať prílety
mladých holubov z finálového preteku Rokycany, musel konštatovať, že myšlienka nutnosti zriadenia
TS zväzu bola veľmi dobrá. Ľudia zoskupení okolo TS vytvorili pekné dielo, kde bolo možné vidieť
vkusné a účelné holubníky, vhodne pripravené okolie, dobré občerstvenie, výbornú organizáciu
celého podujatia a mnoho ďalších aktivít charakterizujúcich celkovú pripravenosť podujatia. Zo 420
dodaných mláďat sa finálového preteku zúčastnilo 297. Veľmi ťažký pretek so silným protivetrom
bol odštartovaný o 0705 hod. Prvé holuby začali doletovať až po 7. hodinách náročného letu.
Dražených prvých 40 mláďat (dražbu excelentne viedol pán Strnad) priletelo postupne za 2 hodiny.
Boli veľmi pekné, s pripravenými rodokmeňmi a záujem o ne bol tiež veľký, čo dokazovali ich
vydražené finančné čiastky.
Samostatné poďakovanie pracovnému štábu TS určite ešte bude. Prezídium už teraz vyslovuje
osobitne poďakovanie za toto holubárske predstavenie pánovi Čermákovi a jeho rodine, Ing.
Kurekovi, PharmDr. Dubajovi a Ing. Kristiňákovi. Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí od
začiatku podporovali a pomáhali úspešnosti tejto TS.
K bodu: 7 – rôzne
Prezídium na svojom zasadnutí ďalej riešilo:

sťažnosť členov ZO CHPH Zvolen voči postupu výboru OZ B. Bystrica, pripomienkam
k spôsobu nasadzovania PH holubov cez EKS.
 žiadosť OZ Šurany o zmiernenie dopadu rozhodnutia prezídia o zrušení výsledkov oblastnému
združeniu za roky 2005a 2006 s tým, aby boli zrušené výsledky len potrestaným chovateľom.

obsah listu (sťažnosť) MUDr. Sirmaya voči postupu výboru OZ Michalovce pri riešení jeho
priestupkov voči pretekovému poriadku a následným doživotným vylúčením z OZ. Prezídium
prehodnotilo aj následné vyžiadané stanovisko OZ Michalovce k danej sťažnosti.

stanovisko výboru OZ Sereď k nezaradeniu 2 holubov p. Miloša Kučeru zo ZO Voderady
z preteku V. Mýto konaného 14.5.2006 do pretekových výsledkov
 žiadosť ZO Svit o možnosť lietať nácviky a preteky mláďat s OZ CHPH Lipt. Mikuláš
Mgr. Blahovský  podal informáciu o stave spracovania výpočtového programu zväzu. Časť
evidenčná je hotová, pracuje sa na časti spracovávania a vyhodnocovania
pretekovej dokumentácie
 oboznámil prítomných s priebehom finálového preteku v TS v Spišskom
Podhradí
Všetky
uznesenia.

pripomienky a návrhy na riešenie problémov na zasadnutí sú zapracované do

Uznesenie zo zasadnutia prezídia
zo dňa 15. a 16. septembra 2006 v Nitre.
Prezídium
 berie na vedomie:
a) –sťažnosť členov ZO CHPH Zvolen
b) – žiadosť OZ Šurany o zmiernenie dopadu rozhodnutia prezídia
c) – sťažnosť MUDr. Sirmaya z OZ Michalovce
d) – stanovisko OZ Sereď k nezaradeniu 2 holubov pánovi Kučerovi do výsledkov OZ
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e) – žiadosť ZO Svit k pretekom mladých
f) – informáciu Ľ. Valíčka k CV PH 2007
 schvaľuje:
a) – delegátov prezídia na Olympiádu PH v Ostende 2007: Ing. Juraja Kureka a RNDr. Daniela
Dudzika aj s tlmočníkom
b) – zloženie olympijskej kolekcie PH takto: 12 holubov v kategórii Šport A, B, C, D a 5
holubov + 5 holubíc v kategórii štandard
 ukladá:
a) – zvolať zasadnutie disciplinárneho senátu na 29.9.2006 o 16 00 hodine na skretariát SZ CHPH
v Nitre k prehodnoteniu a vyriešeniu situácie v OZ Šurany
Zodp.: sekretár zväzu
Termín: do 20.9.06
b)– výboru OZ B. Bystrica prehodnotiť sťažnosť ZO CHPH Zvolen týkajúcu sa spôsobu
nasadzovania PH cez EKS v súlade s pretekovým poriadkom ( rozpor v bode 5.3.1
pretekového poriadku SZ CHPH)
Zodp.: predseda OZ

Termín: do 30.9.06

c)– výboru OZ Michalovce opätovne prehodnotiť priestupky MUDr. Sirmaya voči pretekovému
poriadku ,pri ich riešení postupovať v zmysle stanov a disciplinárneho poriadku SZ CHPH
Zodp.: predseda OZ Michalovce

Termín: do 30.9.06

d) – výboru OZ Sereď opätovne prehodnotiť nezaradenie 2 holubov chovateľa Miloša Kučeru zo
ZO Voderady do pretekových výsledkov. Z nášho pohľadu sa jedná o bezdôkazové
vyradenie holubov z pret. výsledkov, nakoľko v tomto prípade nebol porušený pretekový
poriadok.
Zodp.: predseda OZ

Termín: do 30.9.06

 informuje:
a) – OZ Šurany, že ich žiadosť môže prezídium prehodnotiť až po vynesení rozhodnutia
disciplinárneho senátu voči chovateľom OZ, ktorí budú riešení disciplinárnym konaním
b) – ZO CHPH Svit. Nakoľko Vaša žiadosť nebola prerokovaná a schválená prezídiom pred
pretekovou sezónu mláďat, preteky ZO Svit nemôže OZ Liptovský Mikuláš použiť
k výstavám a súťažiam
Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných členov prezídia.
Na záver prezident poďakoval členom prezídia za korektné jednanie.

Prezident SZ CHPH: Ing. Juraj KUREK
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Zapísal: Ing. Ján Mokrý
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