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Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 1. apríla 2006 v Poprade  Matejovciach
začiatok o 1000 hod.
Prítomní : viď prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie a voľba orgánov VZ
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
3. Správa o činnosti SZ CHPH od posledného VZ
4. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2005
5. Správa o činnosti ÚKK SZ CHPH
6. Schválenie zmien v pretekovom poriadku
7. Rôzne
 vtáčia chrípka a preteková činnosť
 informácia o plánoch práce jednotlivých odborných komisií
 návrh zmeny podmienok MS
 schválenie príspevku pozostalým katovickej katastrofy
8. Uznesenie, záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia prezident RNDr.
Ing. Juraj Kurek. Program bol doplnený a následne schválený o tri body:
schválenie smernice pre kontrolnú činnosť orgánov SZ CHPH
 doplnenie ÚKK
 návrh na usporiadanie Olympiády PH slovenským zväzom CHPH v roku 2011
Účastníci VZ mali k dispozícii rozmnožené všetky schvaľované dokumenty.
Rokovanie VZ začalo minutou ticha za obete katovickej katastrofy.
 Zapisovateľ zápisnice bol schválený Ing. Ján Mokrý
 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení : RNDr. Dudzik a Ing Vajda.
 Volebná komisia bola schválená v zložení: predseda Šiška, členovia: Sádovský, Súdor
Noví členovia VZ:

za OZ Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Rak
Poprad
Vladimír Božoň
Kežmarok
Peter Moravec

Zmeny zástupcov OZ na rokovania VZ :
za OZ Bytča
 Stanislav Janíček
Revúca
 MVDr. Juraj Rákossy
Tvrdošín
Žofaj
Blahušiak

Martin
Ružomberok

 Zdenko
 Peter

 Jaroslav Kmoško – len s poradným hlasom – bez delegačky

S poradným hlasom boli schválení aj delegáti z OZ Komárno, Ružomberok, Senica Sereď a Šurany,
nakoľko ku dnešnému dňu ich OZ nemali zaplatené členské.

K bodu 2:
Kontrolu plnenia uznesení z 27.11.05(VZ) a z 2.a 3.12.05 (prezídia)vykonal prezident
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz01042006.htm
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s konštatovaním, že uznesenia sú buď splnené alebo sa priebežne plnia.
K bodu 3:
Správu o činnosti SZ CHPH od posledného VZ predniesol prezident SZ Ing. Juraj Kurek.
V správe sa dotkol všetkých aktivít, problémov, úspechov a úloh zväzu. Viac pozornosti venoval
súčasným problémom okolo vtáčej chrípky, čo všetko robil SZ, ale aj zástupcovia ostatných krajín,
aby sme mohli aj tento rok pretekať.
Zhodnotil organizáciu CV v Nitre s jej problémami, kladmi ale aj chybami, ktorých by sa
organizátori budúcej CV (OZ Žilina) mali vyvarovať.
Ocenil prácu s mládežou – školské holubníky, stretnutie mladých chovateľov v Spišskom
Podhradí, ale aj aktivity zväzu pri podpore ich ďalšej úspešnej činnosti.
Podotkol nutnosť skvalitnenia kontrolnej činnosti a zodpovednej práce nielen funkcionárov na
všetkých úrovniach, ale aj všetkých členov, aby svojou aktivitou nedali šancu narúšaniu dobrých
medziľudských vzťahov a nečestným spôsobom dosahovania víťazstiev.
Požiadal funkcionárov OZ na plnenie si povinností voči zväzu, na dodržiavanie termínov
v zasielaní kvalitnej pretekovej i ostatnej dokumentácie.
Spomenul aj katovickú tragédiu a následné kroky nášho zväzu.
K bodu 4:
Prezident oboznámil prítomných s hospodárením – obsahom účtovnej uzávierky. Vysvetlil
príjmovú i výdajovú časť. Pripomienky boli odborne vysvetlené.
K bodu 5:
Správu o činnosti ÚKK preniesol jej predseda Ing. Jozef Moravčík. Správa bola obsiahla, aj
kritická, ale celkovo vyznela tak, že zväz, až na niektoré nedokončené kauzy, sa riadi a dodržuje
všetky zväzové dokumenty. Hospodárenie zväzu je transparentné, ale aj napriek tomu je potrebné
novelizovať smernicu finančného hospodárenia zväzu.
K bodu 6:
Predseda pretekovej komisie Ing. Seliga vysvetlil dôvod navrhovanej zmeny, resp. doplnku
v pretekovom poriadku. Uvedené zmeny v Hlave VII – bod 9 a 10 boli schválené.
Tri doplnené body rokovania VZ:
 Smernicu pre kontrolnú činnosť
vypracovala ÚKK a predniesol ju Ing. Moravčík predseda ÚKK. Vysvetlil opodstatnenie
navrhovaných opatrení, ich následnú nutnosť zapracovania do plánov práce i metodiky kontrolnej
činností aj v OZ a ZO.
Najviac pripomienok a dotazov bolo k spôsobom realizácie kontrol – kto kontrolovať, počet osôb,
dĺžka kontroly, ...
Smernica bola schválená všetkými hlasmi
 Doplnenie ÚKK
Na podnet predsedu ÚKK, na základe odchodu p. Petrániho z komisie, prezídium doporučuje doplniť
ÚKK o nového člena. Navrhnutí kandidáti boli dvaja: Vincent Komačka z OZ Žilina a Dušan Repčík
z OZ Bratislava.
Volebná komisia pripravila volebné lístky. Tajným hlasovaním, nadpolovičnou väčšinou i väčším
počtov hlasov (22), bol do ÚKK zvolený p. V. Komačka.
 Zmena stanov
Podľa § 11 odst.6 Stanov SZ CHPH p. Šiška predložil návrh na zmenu stanov SZ CHPH.
Navrhuje vypustiť zo Stanov SZ CHPH v § 27 odst.2, ktorý tam bor zaradený omylom, keďže celé
disciplinárne konanie a príslušnosť disciplinárnych orgánov upravuje Disciplinárny poriadok SZ
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz01042006.htm

2/6

21.2.2015

Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia SZ CHPH

CHPH.
Zmena bola schválená všetkými hlasmi
K bodu 7: Rôzne




Ing. Kurek – podal informáciu zo zasadnutia FCI v športovej komisii a v komisii pre štandard
oznámil, že FCI organizuje pretek z Katovíc
podrobne rozobral situáciu s vtáčou chrípkou, situácia doma i ostatných krajinách

 Mgr. Blahovský – nutnosť jednotného číslovania pre výpočtový program zväzu
 podal informáciu o stave rozpracovanosti výpočtového programu a možnostiach jeho
využitia












Ing. Seliga – vyhodnotil činnosť pretekovej komisie
vysvetlil predložené poradie OZ – podľa kvality predpretekovej a pretekovej dokumentácie
i plnenia si všetkých povinností voči SZ
po kontrole pretekových plánov 2006 – mnoho chýb v deklarácii pretekov
nutnosť vypracovania alternatívnych pretekových plánov
vypracuje zásady pretekovej činnosti pre sezónu 2006
predložil návrh prezídia – podmienky MS 2006  bolo k nemu veľké množstvo rôznych
pripomienok
RNDr. Dudzik – vysvetlil a rozdal dokumenty číslovania členov všetkých OZ
Číselné označenia a preukazy nových členov zabezpečovať ďalej len cez sekretariát zväzu
Ing. Chytil – v OZ, ZO mať možnosť nariadiť nahlasovanie doletených holubov určeným
chovateľom – zmenšenie možnosti podvodov
Pripomienky k navrhovaným podmienkam MS, menšie celky – objektívnejšie výsledky

 Ing. Králik – podal informácie o aktivitách a práci veterinárnej komisie
 predložil plán práce komisie, kontrolná a informačná činnosť






Valíček – informoval o činnosti komisie pre prácu s mládežou – školské holubníky, stretnutia,
odborné prednášky,...
Predložil plán práce komisie
Šiška – predseda disciplinárneho senátu informoval prítomných aktuálnych úlohách
a problémoch riešených vo zväzových zložkách
apeloval, že označovanie všetkých zložiek SZ musí byť v zmysle Stanov SZ CHPH
nutnosť plnenia si povinností všetkých členov voči nadriadeným organizačným zložkám
v zmysle Stanov SZ



Ing. Krommer – navrhol vypracovať návrh regionálneho usporiadania Slovenska pre
stabilizáciu zloženia členských organizácií



Pomajdík – vyslovil nutnosť veľkej zodpovednosti v práci zvolených funkcionárov na
všetkých stupňoch SZ. Úlohy kladené zväzom plniť zodpovedne a v dohodnutých termínoch.
Využívať štátne dotácie na verejné spropagovanie kmeňových holubov našich najúspešnejších
chovateľov




Božoň – chovatelia OZ Poprad chcú postaviť pamätník obetiam katovickej tragédie
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Roba – Pre DT v rámci Slovenska i medzinárodného maratónu nutnosť zaviesť koeficient
obťažnosti
Súčasné krúžky sú nekvalitné, majú malý vnútorný priemer, slabá čitateľnosť, praskajú,...




Ostrolucký – veľké množstvo chýbajúcich krúžkov v dodaných sériách na OZ
Pamätník obetiam katovickej tragédie by mal stáť nie v Poprade, ale v Brezne



Sádovský – aký bude termín naskladnenia mláďat do TS SZ v Dolných Krškanoch (ak sa nič
mimoriadneho nestane tak od 1.5.06 do 1.6.06)




Škreka – vypúšťacie miesta v alternatívnych plánoch nemusia byť len mestá
Je možnosť nových a správnych deklarácií výsledkov v pretekových plánoch(do 15.4.06)



Bačenko – apeloval na morálku účastníkov rokovania VZ. Nepozornosť, skákanie do reči,
hlučnosť,...



Petráni – nutnosť riešenia problému premnožených pernatých dravcov na Slovensku

Pripomienky zo všetkých vystúpení sú zapracované do uznesení z tohto zasadnutia.

Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 20. marca 2004 v Poprade
Valné zhromaždenie
potvrdzuje:
a) nových zástupcov OZ vo VZ:

za OZ Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Rak
Poprad
Vladimír Božoň
Kežmarok
Peter Moravec

berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Správu o čerpaní rozpočtu za rok 2003
Správu o činnosti ÚKK prednesenú Ing. Moravčíkom
Zvolenie p V. Komačku za člena ÚKK
Informáciu Ing. Kureka zo zasadnutia FCI
Správy predsedov odborných komisií SZ
Aktivitu OZ Poprad stavať pamätník obetiam katovickej tragédie
Žiadosť OZ Poprad na usporiadanie CV 2008 v Poprade

Schvaľuje:
a) Overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ: RNDr. Dudzika a Ing. Vajdu
b) Zapisovateľa rokovania Ing. Mokrého
c) Program rokovania o tri body:
schválenie smernice pre kontrolnú činnosť orgánov SZ CHPH
doplnenie ÚKK
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz01042006.htm
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návrh na usporiadanie Olympiády PH slovenským zväzom CHPH v roku 2011
d) Zmenu zástupcu OZ na dnešné rokovanie VZ :
za OZ Bytča
 Stanislav Janíček
Revúca
 MVDr. Juraj Rákossy
Tvrdošín
 Zdenko Žofaj
Martin
 Peter Blahušiak
Ružomberok  Jaroslav Kmoško – len s poradným hlasom – bez
delegačky
e) Volebnú komisiu pre doplnenie ÚKK v zložení: Šiška – predseda, Sádovský, Súdor
f)
Aby zástupcovia OZ Komárno, Senica, Sereď, Šurany a Ružomberok mali na rokovaní VZ
len hlas poradný – OZ k dnešnému dňu neuhradili členské poplatky do SZ CPH na tento rok.
g) Účtovnú uzávierku SZ CHPH za rok 2005
h) Návrhy zmeny pretekového poriadku predložené Ing Seligom: Hlava VII – bod 9 a 10
i) Smernicu pre kontrolnú činnosť orgánov SZ CHPH predloženú Ing. Moravčíkom.
j) Zmeny Stanov SZ CHPH vypustiť zo Stanov SZ CHPH v § 27 odst.2, ktorý tam bol zaradený
omylom, keďže celé disciplinárne konanie a príslušnosť disciplinárnych orgánov upravuje
Disciplinárny poriadok SZ CHPH
k) Podmienky MS predložené prezídiom SZ s doplnkami:
– do súťaže MS 2006 môžu chovatelia použiť výsledky VS, ak sa preteku zúčastní min. 50
chovateľov (súťažných družstiev), výsledky OZ a všetky výsledky vyšších organizačných
zoskupení deklarovaných v pretekových plánoch. Koeficienty budú počítané podľa starých
olympijských kategórií aj pre preteky mláďat s neobmedzeným počtom holubov ( nie max.
5000 holubov)
– kategórie MS 2006: majstrovstvo KT, ST, DT a GM podľa dohodnutých podmienok
v predloženom návrhu.
– súčet km v kat. DT = 1900
l) mm

Ukladá:
a) Novelizovať smernicu finančného hospodárenia zväzu
Zodp.: Ing. Kurek
Termín: do jes. zasadnutia VZ
b) Kópiu všetkých zápisov z kontrol dodržiavania pretekového poriadku zasielať predsedovi
ÚKK
Zodp.: sekretár zväzu
Termín: priebežne
c) Nacionálie nových členov OZ CHPH zasielať vždy len na sekretariát zväzu
Zodp.: taj. OZ
Termín: priebežne
d)

Oblastným združeniam, vypracovať alternatívne pretekové plány z dôvodu vtáčej chrípky
s pretekmi, organizovanými len z územia Slovenska a zaslať ich spolu so starými plánmi
so správne opravenou deklaráciou výsledkov na sekretariát zväzu
Zodp.: predsedovia OZ
Termín: do 15.4.06

e) Výborom OZ , ktoré majú finančné a evidenčné nezrovnalosti voči SZ CHPH, uhradiť
a zaslať potrebné dokumenty a financie na sekretariát zväzu.
Zodp.: v texte
Termín: ihneď
f)

Spracovať a rozposlať zásady pretekovej činnosti pre pretekovú sezónu 2006

http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz01042006.htm
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Zodp.: Ing. Seliga

Termín: do 15.4.06

g) Vyhotoviť preukazy o možnosti kontrolnej činnosti pre členov prezídia a členov ÚKK
Zodp.: sekretár zväzu
Termín: do 30.4.06
h)

Predsedom odborných komisií pracujúcich pri SZ CHPH spracované plány ich činnosti
zaslať na sekretariát zväzu a následne zverejniť na web stránke zväzu.
Zodp.: v texte
Termín: do 15.4.06

ch)

Vyhotoviť a uzavrieť zmluvy o prenájme konštatovacích systémov poskytnutých pre
školské holubníky
Zodp.: sekretár zväzu, Valíček
Termín: do 30.4.06

i)

Všetkým zložkám SZ CHPH používať svoje označenie výhradne len súlade so Stanovami
SZ.
Zodp.: v texte
Termín: 30.4.06

j)

Prezídiu podať návrh na usporiadanie Olympiády PH na Slovensku v roku 2011 podľa
predloženého materiálu.
Zodp.: prezident SZ
Termín: do 31.10.06

k)

Prezídiu, po pretekovej sezóne 2006 zorganizovať charitatívnu dražbu PH pre rodiny
pozostalých z katovickej tragédie.
Zodp.: prezident
Termín: v texte

l)

Výcvikárom OZ zabezpečiť, aby pretek VC Slovenska Kolín n/R a Hanover boli
označené poradovým číslom 13.
Zodp.: v texte
Termín: v texte

m) Spracovať sťažnosť chovateľov SZ CHPH na premnoženie pernatých dravcov na celom
území Slovenska a následne ju zaslať na ministerstvo životného prostredia
Zodp.: prezident
Termín: do 1.5.06
 zakazuje:
a)

Všetkým organizačným zložkám SZ CHPH poriadať oficiálne spoločné nácviky alebo
preteky
Zodp.: výbory OZ
Termín: do odvolania zákazu

Uznesenia bolo prijaté všetkými hlasmi
Na záver prezident poďakoval členom Valného zhromaždenia za účasť a poprial im skorú
pretekovú sezónu.
Ukončenie o 1530 hod.
Prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek

V Poprade 1.4.2006
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