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Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZ CHPH
zo dňa 12. apríla 2008 v Poprade  Matejovciach
Prítomní: Ing. Juraj Kurek, RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Ľubomír Králik, Karol Atalovič, Ľubomír
Valíček, Mgr. Milan Blahovský, Vladimír Šiška
Ing. Jozef Moravčík  predseda ÚKK
Ospravedlnení: Ing. Ján Mokrý, Ing. Jaroslav Seliga
Program
l. Otvorenie
2. Prerokovanie dokumentov predkladaných na VZ SZ CHPH
A/ Zabezpečenie pretekovej činnosti v roku 2008
B/ Smernica Veľkej ceny Slovenska
3. Prerokovanie Štatútu Super ESO klubu
4. Prerokovanie podnetov a sťažností chovateľov a organizácií
5. Rôzne
9. Uznesenie, záver
Rokovanie otvoril a privítal prítomných prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek. Predložil
program rokovania, ktorý bol následne prijatý.
Vzhľadom na neprítomnosť Ing. Jána Mokrého prezident poveril vedením zápisu RNDr.
Daniela Dudzika.
K bodu: 2
Dokumenty k pretekovej sezóne – Smernicu Veľkej ceny Slovenska a Úlohy na zabezpečenie
pretekovej sezóny miesto neprítomného Ing. J. Seligu predložil na rokovanie Mgr. Blahovský. Po
prerokovaní a doplnení boli dokumenty odporučené na rokovanie VZ SZ CHPH.
K bodu: 3
Štatút Super ESO klubu bol členom prezídia predložený v písomnej forme. Bolo navrhnuté
a schválené, aby sa štatút opravil v bode orgány SEK s tým, aby sa prezídium klubu schádzalo
minimálne 2x za rok. Pôvodný návrh bol: „maximálne 4x za rok“, ale to znamená, že sa nemusí
stretnúť ani raz za rok. Obdobná úprava sa urobila v počte konferencií.
Oprava sa urobila vo zvolávaní a zastupovaní organizačných zložiek.
K bodu: 4
Prezident predložil na rokovanie následovné sťažnosti a podnety:
Sťažnosť OZ CHPH Pezinok proti rozhodnutiu prezídia ohľadom členov ZO CHPH
Zeleneč. V sťažnosti poukázali na to, že rozhodnutie prezídia je v rozpore s uznesením
VZ SZ CHPH zo dňa 18. 11. 2006. Po preštudovaní sťažnosti členovia prezídia prišli
k záveru, že je potrebné prijaté rozhodnutie autoremedurou zrušiť. Rozhodnutie bolo prijaté na
základe nejasného zápisu z konferencie OZ CHPH Pezinok, ohľadom zrušenia ZO CHPH Zeleneč. Po
vysvetlení v sťažnosti, bolo jasné, že skutková podstata je iná.
Žiadosť p. Štefana Majstríka o výklad Stanov SZ CHPH, disciplinárneho poriadku  § 9. Ako sa
počíta lehota disciplinárneho trestu – od kedy sa počíta jej plynutie.
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. Prezídium konštatuje, že do disciplinárneho trestu, ktorý bol udelený Ing. Františkovi Gaškovi
sa započítavajú roky 1998 až 2007, teda 10 rokov
Podnet p. Tureka z OZ CHPH Spišská Nová Ves, na konferencií OZ CHPH Spišská Nová Ves,
delegáti rozhodli, že do Majstrovstva OZ Spišská Nová Ves sa nebudú počítať výsledky dvojičiek –
dvoch chovateľov lietajúcich z dvoch rozdielnych súradníc, čo je v rozpore s pretekovým poriadkom.
Prezídium skonštatovalo, že podmienky Majstrovstiev OZ CHPH sú ich internou záležitosťou
a orgány Zväzu do kompetencie OZ CHPH v tejto otázke nevstupujú. Výsledky dvojičiek sa
započítavajú do všetkých súťaží, ktoré organizuje Zväz.
K bodu: 5
V bode rôzne bol prerokovaný návrh RNDr. Daniela Dudzika na zorganizovanie dvoch
dvojdňových školení pre nových posudzovateľov. Na prvom dvojdňovom stretnutí by prednášali naši
poprední chovatelia. Na druhú praktickú časť by boli pozvaní aj zahraniční renomovaní
posudzovatelia. Po skončení by adepti vykonali náročné skúšky, aby boli pripravení posudzovať
oblastné i celoštátne výstavy. Oslovení domáci lektori, by pre adeptov pripravili študijný materiál,
ktorý by adeptom bol v písomnej podobe zaslaný ešte pred školeniami. Navrhol, aby vybraným
lektorom prednášky a prípravu študijného materiálu hradil Zväz, zúčastnení adepti by sa školení
zúčastnili na vlastné náklady. Maximálna veľkosť študijnej skupiny by mala byť 15 adeptov. Závery
a riešenia jednotlivých prípadov sú zapracované v následnom uznesení.

Uznesenie zo zasadnutia prezídia
konaného dňa 12.apríla 2008 v PopradeMatejovciach
Prezídium
ruší:
a) Ruší doporučenie pre ZO Zeleneč prijate na zasadnutí prezídia dňa 28. marca 2008, že majú
právo založiť si nové NS a prihlásiť sa do najbližšieho OZ.
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/zapisnicavz12042008.htm

2/8

21.2.2015

Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZ CHPH

Termín: ihned

Zodpovedný: prezident SZ CHPH

schvaľuje:
a)
 Štatút Super ESO klubu s doplnkami – tak ako bol predložený prezidentom SUPER
ESOKLUBU p. Ing. Fekiačom
 ukladá:
a)  predložiť Smernicu VCS 2008 na rokovanie VZ SZ CHPH
 predložiť materiál – Zabezpečenie pretekovej činnosti 2008 s doplnkami na rokovanie
VZ SZ CHPH
Termín: 12. 04. 2008
Zodpovedný: prezident SZ CHPH
b)  podať VZ SZ CHPH informáciu o prerokovaných sťažnostiach, podnetoch a výklade
Stanov SZ CHPH
Termín: 12. 04. 2008
Zodpovedný: prezident SZ CHPH
súhlasí:
a)  so zorganizovaním dvoch školení v jesennom termíne pre adeptov na získanie
posudzovateľskej spôsobilosti
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Na záver prezident poďakoval členom prezídia aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
Prezident SZ CHPH: Ing. Juraj KUREK

V PopradeMatejovciach, 12.04. 2008

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik

Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 12. apríla 2008 v PopradeMatejovciach
začiatok o 10,00 hod.
Prítomní : viď prezenčná listinu
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba orgánov VZ /Kurek/
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení /Kurek/
3. Správa o činnosti SZ CHPH od posledného VZ /Kurek/
4. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2007 /Kurek/
5. Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie /Moravčík/
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6. Návrh na zvolanie VIII. Zjazdu SZ CHPH /Šiška/
7. Rôzne
– informácie o plánoch práce jednotlivých odborných komisií
– Zabezpečenie pretekovej sezóny
– Organizačné zabezpečenie VC a MS
– Ocenenie VC 2007 – súťaž družstiev
– Organizačné zmeny – OZ Komárno, Šurany, Nové Zámky
8. Uznesenia a záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia prezident Ing. Juraj
Kurek. Oboznámil prítomných, že VZ je uznášaniaschopné a na rokovaní sa s hlasom poradným
zúčastňujú všetci členovia ÚKK. Navrhol plénu zapisovateľa z rokovania – Daniel Dudzik
a overovateľov zápisnice – Vlastimil Pomajdík a Peter Moravec. Nikto z prítomných nepredložil iný
návrh a tak návrh prezidenta bol jednomyseľne schválený. Do pracovného predsedníctva na základe
návrhu prezidenta boli jednomyseľne schválení: J. Kurek. J. Moravčík, M. Blahovský, V. Šiška a D.
Dudzik
Účastníkom rokovania VZ boli v písomnej podobe predložené nasledujúce prerokovávané materiály –
Pokyny na zabezpečenie pretekovej sezóny, VCS a Návrh na zvolanie VIII. zjazdu SZ CHPH.
Prezident oboznámil prítomných členov VZ o novodelegovaných jeho členoch. Na základe
uznesení konferencií OZ CHPH sa novými členmi VZ SZ CHPH stávajú:
Ján Boroš
 OZ CHPH Revúca
Ján Bačík
 OZ CHPH Bytča
Štefan Boroš
 OZ Nové Zámky
Ľubomír Drgáň  OZ Tvrdošín
Ján Včela
 OZ Liptovský Mikuláš
Marián Petruš  OZ Michalovce
Ján Kmec
 OZ Prešov
Za Ing. Krommera – OZ Trenčín bol na rokovanie poverený p. L. Kováč
Za R. Karaffu – OZ Poprad bol prítomný M. Lištiak (s hlasom poradným)
R. Karaffa nepredložil potvrdenie o poverení konferenciou OZ

K bodu 2:
Kontrola plnenia uznesení z VZ konaného 01. 12. 2007 v Nitre, časť ukladá, vykonal
prezident Zväzu a konštatoval, že všetky sú splnené, okrem uznesenia prijatého v bode a vypracovanie
výpočtového programu na ktorom sa pracuje
K bodu 3:
Správu o činnosti SZ CHPH od posledného VZ predniesol prezident SZ Ing. Juraj Kurek.
Dotkol sa všetkých aktivít orgánov Zväzu, plneniu úloh, riešeniu podnetov a sťažnosti,
starostlivosti o mládež atď. Konštatoval, že za posledné štyri mesiace sa vykonalo veľa práce.
Predovšetkým pri príprave a organizácii Európskej výstavy.
 poukázal na to, že dobrou organizáciou Európskej výstavy si náš Zväz získal na
medzinárodnej úrovni vysoký kredit
 informoval o činnosti našich zástupcov v komisiách FCI
 vysoko hodnotil súťaž v maľovaní ktorá sa konala počas Európskej výstavy
a zorganizovala ju komisia pre mládež
 zabezpečeniu účasti našich holubov na MS v Nemecku pripravovanému majstrovstvu
mladých chovateľov
 medzinárodnému testovaciemu centru v Dolných Krškanoch, príprave pre jeho
prevádzkovanie v tohoročnej sezóne a mimoriadne vysokému záujmu chovateľov
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/zapisnicavz12042008.htm
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zúčastniť sa testovania holubov
venoval sa plneniu úloh prijatých na rokovaniach VZ a riešeniu podnetov organizačných
zložiek a členov zväzu

K bodu 4:
Účtovnú uzávierku predložil prezident Zväzu
 konštatoval, že hospodárenie zväzu bolo zhruba vyrovnané, príjmy 3 358 ticíc,
výdavky 3 770 tisíc
 Mierna strata (necelých 120 tisíc bola spôsobená zvýšenými nákladmi na organizovanie
Európskej výstavy – zmena termínu a z toho vyplývajúci prenájom iných troch výstavných
hál, časť prostriedkov je v nepredanom propagačnom materiáli
 deficit pri organizovaní výstavy vyplynul aj z toho, že Zväz nedostal zatiaľ od
Ministerstva pôdohospodárstva SR sľúbenú nenávratnú dotáciu na organizovanie výstavy,
v tom čase sa udiali na ministerstve personálne zmeny
 je prísľub, že Zväz ešte dotáciu dostane
K bodu 5:
Správu o činnosti ÚKK SZ CHPH predniesol Ing. Jozef Moravčík. Vo svojej správe sa viac
venoval:
 poukázal na to, že rozpočet sa neplnil na strane príjmov zhruba o 500 tisíc Sk, rovnako aj
na strane výdajov. Hospodárenie bolo vyrovnané.
 Navrhol opatrenia na skvalitnenie práce Zväzu:
1. Účtovnú uzávierku v budúcnosti overovať auditom
2. Neplní sa uznesenie o evidencií trestov a preto je potrebné
bezpodmienečne pristúpiť k jeho plneniu
3.
Definovať kritéria pre vyhodnotenie MS a podal návrh pre ich
schválenie v uznesení

Diskusia k účtovnej uzávierke:
 Ing. Peter Chytil /člen ekonomickej komisie/
 podporil myšlienku ekonomického auditu, ktorú považuje za výbornú myšlienku
 poukázal na to, že prezident by nemal riadiť ekonomickú činnosť Zväzu, ale kontrolovať
 poukázal na to, že z výdavkov zväzu spotreba predstavuje 2 312 tisíc čo je priemer na deň
6300, Sk
 skonštatoval, že v uzávierke na strane výdajov sú náklady na VCS Kiel
Odpovedal Ing. Kurek

v príjmovej a výdajovej položke sú vedené prostriedky, ktoré sa vybrali na organizáciu
preteku Kiel
K bodu 6:
Návrh na zvolanie VIII. z bol delegátom prednesený v písomnej podobe. Jeho zdôvodnenie
predniesol Vladimír Šiška.
Po tomto bode prezident otvoril diskusiu ku všetkým prerokovaným otázkam:
Vystúpilo následovní delegáti. Ich vystúpenia sú uvedené heslovité:





D. Kasan, ÚKK – Mali by sme mať snahu o odhalenie tých čo nesúťažia čestne. Opýtal sa
či chovateľom ktorým boli udelené disciplinárne tresty (p. Petráni, p. Gogola) bolo zaslané
rozhodnutie o udelení trestu
V. Šiška  odpovedal, že rozhodnutia boli zaslané
J. Peško, Pezinok – vysvetlil podstatu sťažnosti OZ proti rozhodnutiu prezídia SZ
ohľadom členov ZO CHPH Zeleneč
J. Kurek – chovatelia ZO CHPH Zeleneč musia dodržať rozhodnutie VZ SZ CHPH z 18.
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11. 2006
M. Pelech, Bratislava – mali by sme byť zásadne proti prechodu chovateľov a členov
medzi OZ
J. Bednár, Bardejov – súčasné podmienky MS zvýhodňujú členov veľkých OZ, preto by
sa mali prehodnotiť
I. Varga, Komárno – informoval plénum o stretnutí mladých chovateľov v Terchovej
a o práci s mladými chovateľmi. Zmienil sa aj o probléme v ich regióne – snaha
o prechody ZO do iných oblasti
P. Blahušiak, Martin – v niektorých pretekových plánoch nie sú jasné deklarácie
regiónov
P. Moravec, Kežmarok – označil rozhodnutie Disciplinárneho senátu vo veci p. Gurgoľa
za nesprávne. Poukázal na to, že sa jedna o chovateľa, ktorý sa dopúšťal priestupkov aj
v minulosti a pri preteku Kiel nešlo o malý priestupok, že išlo o závažné porušenie
pretekového poriadku
V. Šiška – Disciplinárny senát rozhodol na základe zápisu o udelení trestu a v ňom neboli
uvedené skutočnosti, ktoré uviedol p. Moravec. Uviedol, že keby mal senát zdôvodnenie
na udeleného disciplinárneho trestu, ktoré OZ Kežmarok zaslalo na sekretariát neskôr,
rozhodnutie senátu by bolo podstatne iné
V. Pomajdík – zoširoka vysvetlil rozhodnutie disciplinárneho senát a poukázal na riešenie
podobných problémov v minulosti
Ľ. Valíček – v mene komisie pre mládež, predniesol doplňujúci návrh k Majstrovstvu
Slovenska mladých chovateľov od 12 do 18 rokov: „ Víťazom tejto súťaže sa stáva
chovateľ s najnižším súčtom koeficientov kategórie G až po potvrdení Komisiou pre
mládež SZ CHPH, ktorá zabezpečí vykonanie praktickej a teoretickej skúšky (test resp.
iterview) mladého chovateľa. V prípade, že mladý chovateľ na skúške nevyhovie, bude sa
poradie posúvať v prospech nasledujúceho mladého chovateľa.“

K bodu 7:
 Mgr.Blahovský – prečítal návrh na zabezpečenie pretekovej sezóny
 S pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi vystúpili: P. Blahušiak, p. Ostrolúcky, p. Drgáň,
p. Pelech, p. Blahovský a p. Smieško

Po úpravách dokumente, bol návrh schválený v podobe ako je uvedené v prílohe
k zápisnici. (Dvaja proti, ostatní za.)

Mgr. Blahovský  prečítal návrh na zabezpečenie Veľkej ceny Slovenska, ktorý bol
delegátom predložený v písomnej podobe. Delegáti neschválili pre východ zmenu
vypúšťacieho miesta (Namiesto Hanoveru, štart z Kielu). Materiál bol doplnený o mená
spracovateľov výsledkov, dopravcov a koordinátorov.

Ing. Kurek, prezident Zväzu – odovzdal ocenenia chovateľom, ktorí v pretekoch družstiev
Veľkej ceny Slovenska 2007 skončili na 1. – 3. mieste. Žiaľ z pozvaných si prišiel prevziať
ocenenie iba víťaz – p. Peter Matalík, za chovateľov na 2. a 3. mieste prevzali ocenenia
zástupcovia OZ.
 Ing. Kurek – predniesol návrh, aby VZ SZ CHPH vyriešilo žiadaný prestup ZO CHPH Nové
Zámky a Hurbanovo z OZ CHPH Nové Zámky do OZ CHPH Šurany. OZ CHPH Nové Zámky
dalo súhlas na prestup iba ZO Nové Zámky.
 K problematike postupne a obsiahle vystúpili:
 I. Varga, Komárno – je potrebné dodržať uznesenie z VZ SZ CHPH z 18, 11. 2006
 P. Kupka, ZO Šurany – výbor OZ CHPH Nové Zámky nereagoval na ich žiadosti o prestup
do OZ Šurany a Preto by VZ SZCHPH mal udeliť na ich prestup výnimku
 Š. Boroš, Nové Zámky – poukázal na to, že treba dodržiavať uznesenia SZ CHPH
 Ľ. Sádovský, Levice – podporil požiadavku p. Kupku
 P. Ostrolúcky – ak chovatelia chcú prejsť do inej OZ malo by sa im to umožniť
 Š. Šutý – vyjadril sa rovnako ako p. Ostrolúcky
 J. Lendel – ak VZ prestup povolí, obidve organizácie zoberú

Ing. Kurek – vysvetlil genézu prípadu a dal o požiadavke hlasovať. Členovia VZ CHPH
rozhodli v duchu svojho vlastného uznesenia z 18. 11. 2006 a prestup ZO Nové Zámky
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/zapisnicavz12042008.htm

6/8

21.2.2015

Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZ CHPH

a Hurbanovo do OZ Šurany zamietli
V. Šiška – poukázal na nedôstojný priebeh rokovania, vystúpenia, ktoré znevažujú
tento orgán
materiály predložené na rokovanie neboli patrične pripravené
málo sme sa venovali hodnoteniu Európskej výstavy, ktorá bola vynikajúco
zorganizovaná
 D. Dudzik – poukázal na to, že pri rokovaniach nám nejde o prípravu športového
súťaženia, ale o licitáciu podmienok, ktoré by jednotlivcom, resp skupine
najviac vyhovovali na dosiahnutie dobrých koeficientov
informoval o pripravovanom zámere na vyškolenie nových
posudzovateľov
Európsku výstavu sme nerobili preto, aby sa vytvoril finančný zisk, ale
preto, aby sme dokázali holubárskemu svetu, že takéto podujatie
dokážeme zorganizovať. Zároveň sme našim chovateľom umožnili vidieť
špičkovú výstavu u nás doma. Z týchto aspektov sú finančné
záležitosti nepodstatné, lebo primárny cieľ sa splnil.
S. Roba – predniesol návrh na zmenu pretekového poriadku – aby sa do jednej tubičky mohli vkladať
tri závodné gumičky. Návrh bol zamietnutý.


Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného 12. apríla 2008 v Matejovciach
Valné zhromaždenie
berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informáciu o plnení uznesení z rokovania VZ dňa 01. 12. 2007
Správu o činnosti SZ CHPH od posledného VZ prednesenú Ing. J. Kurekom
Správu o činnosti ÚKK prednesenú In. J. Moravčíkom
Delegovanie nových členov VZ SZHPH na základe z uznesení konferencií OZ CHPH
Štatút Super ESO klub
Informáciu prezidenta SZ CHPH o riešení podnetov a návrhov organizačných zložiek a členov
Zväzu
g) Informáciu prezidenta SZ CHPH o výklade Stanov SZ CHPH
schvaľuje:
a) Overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ: V. Pomajdík, P. Moravec
b) Zapisovateľa rokovania RNDr. Dudzika
c) Aby členovia ÚKK mali na rokovaní len poradný hlas
d) Zástupcu člena VZ Ing. Krommera – L. Kováča, na základe poverenia výboru OZ CHPH
Trenčín – s hlasom rozhodujúcim
e) Zástupcu OZ CHPH Poprad – M. Lištiaka, bez poverenia – s hlasom poradným
f) Účtovnú uzávierku za rok 2007
g) Návrh na zvolanie VIII. zjazdu SZ CHPH – 28. 03. 2009, Nitra
h) Kritéria na vyhodnotenie MS 2008, podľa požiadavky ÚKK
 deklarované preteky
 deklarované výsledky pre jednotlivé preteky
 protokol o štarte potvrdený štartérom, s uvedením mena a adresy štartéra,
podpis, telefonický kontakt, čas štartu
 chovatelia OZ CHPH ktorých funkcionári uvedené požiadavky nezabezpečia
do MS 2008 nebudú zaradení
i) Smernicu pre zabezpečenie pretekovej sezóny 2008 (uvedená v prílohe)
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/zapisnicavz12042008.htm
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j) Smernicu pre Veľkú cenu Slovenska 2008 (Uvedená v prílohe)
k) Metodický list (usmernenie) hlavného vypočtára na spracovanie pretekových
výsledkov v roku 2008 (Uvedený v prílohe)
l) Doplnok k vyhodnoteniu MS chovateľov od 12 do 18 rokov
Zamieta:
a) Žiadosť o prestup ZO CHPH Nové Zámky a ZO CHPH Hurbanovo z OZ CHPH
Nové Zámky do OZ CHPH Šurany
ukladá:
a) Oblastným združeniam dodeklarovať zloženie regiónov pre dlhé a superdlhé trate pre MS .
/OZ a región/
Termín: 26. 04. 2008
Zodpovední: predsedovia OZ CHPH
b) Po kontrole a potvrdení, zaslať kópie všetkých pretekových plánov predsedovi ÚKK.
Termín: do 30. 04. 2008
Zodpovedný: sekretár Zväzu
Uznesenie bolo delegátmi VZ schválené.
Na záver prezident poďakoval členom Valného zhromaždenia za účasť a poprial im dobrú
pretekovú sezónu.
Ukončenie o 16,30 hodine
V Matejovciach 12. 04.2008
Ing. Juraj Kurek
prezident SZ CHPH
Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik
Prílohy:
 prezenčná listina
 Smernica pre zabezpečenie pretekovej sezóny 2008
 Smernica Veľkej ceny Slovenska 2008
 Metodický list pre spracovateľov pretekových výsledkov
 Návrh na zvolanie VIII. zjazdu SZ CHPH
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