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Zápisnica z pracovného stretnutia Prezídia a ÚKK s funkcionármi oblastných
združení CHPH, konaného 14. októbra 2006 v Žiline
Prítomní:

 prezídium + ÚKK
zástupcovia 29 OZ (celkom je v SZ 33 OZ)
nezúčastnili sa zástupcovia OZ Michalovce, Senica, Sereď a Trnava

Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek. Uviedol dôvody zvolania pracovného
stretnutia a vyslovil presvedčenie o jeho úspešnosti. Vedením stretnutia bol poverený Vladimír Šiška.
Do komisie na spracovanie záverov rokovania boli zvolení: RNDr. Dudzik, Ing. Mokrý, Mgr.
Blahovský, Ing. Vajda a Kasan Jozef.
Program:
1) Súčasná situácia chovateľstva poštových holubov na Slovensku
 systém riadenia zväzu a jeho vnútro zväzové pravidlá
 účasť slovenských holubov na Olympiádach a problémy s dokazovaním výsledkov.
 rajonizácia ako nástroj zlepšenia činnosti, organizácie práce, zefektívnenie pretekovej
činnosti a potvrdenia hodnovernosti pretekových a výstavných výsledkov.
Referát Ing. Juraj Kurek
2) Poznatky z kontrolnej činnosti SZ CHPH ako nástroj na zabezpečenie objektívnosti
pretekových a výstavných výsledkov.
Referát Ing. Jozef Moravčík, predseda ÚKK
3) Návrhy, pripomienky k prednesenej problematike zástupcov OZ CHPH a členov Prezídia
a ÚKK SZ CHPH
4) Záverečné zhodnotenie situácie a návrh východísk riešenia stavu poštovom holubiarstve na
Slovensku pre Valné zhromaždenie a Zjazd SZ CHPH.
K bodu 1:
Prezident sa vo svojej správe dotkol:










príčin straty kreditu Slovenska v zahraničí (čistota dosahovaných výsledkov)
nedostatočnej kontrolnej činnosti v OZ, ZO i NS
trieštenia veľkých OZ
výhod a možným riešeniam rajonizácie Slovenska
zodpovednosti plnenia si úloh všetkých funkcionárov
urážaniu a arogancie niektorých chovateľov voči funkcionárom
nerešpektovanie plnenia nariadení voči vylúčeným chovateľom už v ZO
zjednodušeniu zväzových súťaží
zvýšeniu a zefektívneniu kontrolnej činnosti, ......

K bodu 2:
Predseda ÚKK predniesol podrobnú správu svojej komisie. Venoval sa v nej okrem zistených
nedostatkov aj otázkam:
 nedostatku fundovaných a zodpovedných funkcionárov na všetkých úrovniach OZ
 benevolencie voči potrestaným chovateľom
 nechuti riešiť si svoje problémy v NS, ZO, OZ samotnými chovateľmi
 možnostiam účinnejšej kontrolnej činnosti, ....
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K bodu 3:
Predsedajúci, Vladimír Šiška vo svojom úvodnom príhovore, predniesol závery z prípravného
zasadnutia Prezídia SZ k danej problematike. Diskusia bola konštruktívna, ale aj kritická. Bolo
zreteľné, že všetkým diskutujúcim išlo o zlepšenie ako riadiacej tak aj kontrolnej činnosti zväzu,
opätovnému získaniu dobrého mena SZ CHPH vo svete. Hlavné myšlienky diskutujúcich:
p. Varga

– aj prezídium by malo prijať opatrenia na dôslednejšie napĺňanie stanov SZ, prísnejšie
a razantnejšie postupovať pri porušovaní zväzových predpisov
 privítal rajonizáciu
 polemizoval na min. počte členov v NS (nemusí byť vyšší ako 7 chovateľov)

 predseda OZ Ružomberok – nevedia zabezpečiť vrátenie konšt. hodín od vylúčeného chovateľa
 V. Šiška

 oboznámil prítomných s výsledkom zasadnutia Senátu SZ voči členom OZ Šurany
 normy zväzu musia byť také, aby vyhovovali všetkým chovateľom a ich dodržiavanie
musí byť jednoznačné
 nutnosť správnej rajonizácie vhodná štruktúra pre riadiacu i kontrolnú činnosť
 medziľudské vzťahy – pružnejšie sa prispôsobovať novej realite (bohatší chovatelia,
možnosti nákupu kvalitného chovateľského materiálu, ...)
 p. Roba
 chovateľa, ktorému sa dokáže, že podvádzal, vylúčiť z našich radov na doživotie
 dať väčšiu právomoc predsedovi OZ
 každý člen SZ CHPH by mal odoberať zväzový spravodaj
 D. Repčík  sústrediť sa na dôsledné kontroly v NS, ZO – tam, kde je len jeden dobrý chovateľ
 nedovoliť odchodom ZO čiek do iných OZ
 OZ by mali mať možnosť určiť miesto nasadzovania jednotlivým členom
 15 členov v NS
 D. Kasan
 vo viacerých OZ sa nedôsledne plnia zväzové nariadenia
chýba lepšia komunikácia medzi zväzom a OZ, ZO
 v OZ nutnosť pravidelného školenia funkcionárov
 veľké prieťahy – dlhé termíny pri riešeniach priestupkov prezídiom i disciplinárnym
senátom
 doplnil priebeh kontroly v OZ Šurany
 Ing. Lengyel  konštatovať do druhých hodín až po naplnení prvých
 spracovateľ výsledkov OZ by nemal byť súťažiaci chovateľ v tom OZ
 pri nasadzovaní štandardných holubov by mala komisia vedieť, že sú štandardné
 O. Šavara
 Labuda

 podporuje rajonizáciu, netrpieť prestupy členov
 zväz by mal mať v OZ náhradné (kontrolné) konštatovacie hodiny
 ako potrestať podvodníkov – musia byť iné súradnice, nie rodinní príslušníci, ...
 postupné, spájanie oblastných združení – nenásilne v určitom časovom horizonte
 Š. Dávidík  je zlá kontrolná činnosť v ZO
 je za vylúčenie podvodníkov na trvalo
 dodržiavanie stanov zväzu a riešenie priestupkov musí byť razantnejšie
 RNDr. Dudzik – poriadok v OZ vychádza zo správnej práce v ZO
 nemôže dochádzať k migrácii ZO medzi OZ
 vyškolení funkcionári organizačných zložiek zväzu by mali mať certifikát zo školenia
 J. Kasan
 v rámci rajonizácie dať OZ čas na dohodnutie spolupráce väčších celkov – nie násilne
 rajonizáciu riešiť cestou postupného pritvrdzovania podmienok MS
 nutnosť vyškolenia funkcionárov
 upraviť min. počet chovateľov pre preteky do súťaže MS (min. 50 ?)
 podmienky MS musia platiť čo najobjektívnejšie pre všetkých členov SZ –
používanie regionálnych výsledkov je obmedzené
 chovatelia so starými konštatovacími hodinami (ELČ, BENZ, STB, ..)nech súťažia
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len na úrovni OZ
 uznáva regióny na DT
 Ľ. Sádovský  je proti prestupom ZO medzi OZ, podporuje rajonizáciu
 p. Božoň

 podporuje rajonizáciu a zvyšovanie počtu chovateľov v NS vtedy, ak nebude príčinou
znižovania členskej základne
 robiť dôslednejšie kontroly u špičkových chovateľov
 zasielať zápisnice zo zasadnutí vrcholných orgánov zväzu až na ZO
 doporučuje, aby každý chovateľ odoberal zväzový spravodaj
 Ľ. Moravčík – nedôsledná práca v NS, ZO je živnou pôdou pre podvodníkov, treba sa sústrediť na
presné dodržiavanie zväzových dokumentov a skvaliťniť kontrolnú činnosť v OZ
 v OZ i regiónoch dbať na čistotu, efektívnosť a zodpovednosť v oblastiach –
ekonomika, funkcionári, reprezentácia SR a v športová činnosť
 napr. košovanie najlepších spoločne
 p. Boroš

 vyslovil pohoršenie nad nepripravenosťou riešiť rajonizáciu – len 8 OZ doručilo na
zväz žiadané geografické mapky svojich OZ
J. Bojo
 kontroly konštatovacích hodín robiť aj počas pretekovej sezóny
 za podvod doživotný trest
 spoločné vypúšťanie napr. dvoch, troch OZ
 spoločné košovanie chovateľov zo špice poradia
 Mgr. Blahovský – rajonizáciou stop prestupom chovateľov i ZO do iných OZ či ZO
 tresty dávať nielen chovateľom, ale aj NS, ZO, .. ak to umožnili
 Bačenko  poriadok v OZ si musia udržať a robiť sami funkcionári na všetkých úrovniach
Ing. Š. Vajda  súčasnú situáciu treba riešiť tvrdšie. Do najbližšieho Zjazdu zrušiť súťaž MS,
nezúčastniť sa Olympiády, ...
 J. Horňák  rajonizáciu robiť postupne
Ďalší diskutujúci podporovali spomínané myšlienky a návrhy, nutnosť dodržiavania
stanovených úloh a termínov vyplývajúcich zo zväzových dokumentov a nariadení (do MS 2006
zaradiť len tých chovateľov, ktorí zaslali svoje tabuľkové vyhodnotenie do stanoveného termínu 30.
sept. 06), dožadovali sa väčšej informovanosti (výsledky dopingové kontroly, správnosť celkového
poradia OZ na CV, ...).
Na konci pracovného stretnutia navrhnutá komisia spracovala všetky pripomienky a navrhla
východiská riešenia súčastného stavu v poštovom holubiarstve na Slovensku, pre prijatie zmien vo
zväzových dokumentoch na blížiacom sa zasadnutí Valného zhromaždenia i Zjazdu SZ CHPH.

Závery a východiská z pracovného stretnutia Prezídia a ÚKK
s funkcionármi oblastných združení SZ CHPH, konaného 14. októbra v Žiline

1)
2)
3)
4)
5)
6)

prestupy jednotlivých chovateľov do základných organizácií len pri obojstrannom súhlase
ZO, prestupy ZO rámci oblastných združení budú možné len so súhlasom oboch OZ
doporučenie Prezídiu: zakázať schvaľovanie nových OZ
preteková komisia SZ zabezpečí preškolenie výcvikových referentov všetkých OZ
prezídium bude námatkovo preverovať vedomosti vedúcich nasadzovacích stredísk pri
zabezpečovaní pretekovej sezóny
doporučenie oblastným združeniam: zvýšiť min. počet členov v nasadzovacích strediskách
kto bude chcieť reprezentovať SR, byť zaradený do súťaže MS, nemôže na konštatovanie
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holubov používať konštatovacie hodiny vyrobené do roku 1960 ( včítane r.1960). (ELČ,
BENZ drevené, STB, ...)
7) pripraviť do pretekového poriadku doplnok o zaplombovaní (zapečatení) konštatovacích hodín
medzi pretekmi
8) potrestaní chovatelia sa nesmú zúčastňovať klubového života v jednotlivých ZO a OZ až do
vypršania ich trestu
9)
dať právo výboru OZ nariadiť chovateľovi nasadzovať holuby v inom nasadzovacom
stredisku
10) pretekové výsledky OZ nemôže spracovávať chovateľ – účastník pretekov daného OZ
11) rajonizáciu riešiť postupným pritvrdzovaním podmienok MS (pre rok 2007 môže byť do
súťaže MS použitý pretek s minimálne 50 chovateľmi (súťažnými družstvami), pre rok 2008
70 chovateľov)
12) vytvárať postupne podmienky, aby v blízkom horizonte boli zriadené OZ s minimálnym
počtom členov 150 a nasadzovacie strediská s minimálne 15 členmi
13) na úrovni ZO a OZ pripraviť opatrenia na posilnenie kontrolnej činnosti

Schválené 25 zástupcami oblastných združení z 29 prítomných OZ

Prezident SZ CHPH : Ing. Juraj Kurek

V Žiline 14.kotóbra 2006
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zapísal : Ing. Ján Mokrý
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