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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SZ CHPH
konaného dňa 17. novembra 2012
Prítomní:

Prezident Zväzu – Ing. Juraj Kurek
Členovia VZ SZ CHPH, členovia prezídia SZ CHPH
Predseda ÚKK – Dušan Kasan a členovia ÚKK
Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba orgánov Valného zhromaždenia ( Kurek).
2. Kontrola plnenia uznesení ( Dudzik).
3. Informácia o MS FCI ( Kurek).
4. Informácia o príprave Olympiády (Kurek).
5. Návrh nových podmienok Majstrovstva Slovenska (Gornaľ ).
6. Informácia o príprave zmeny stanov SZCHPH (Šiška) .
7. Diskusia k jednotlivým bodom rokovania.
8. Prijatie uznesenia a záver.
Priebeh rokovania:
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia prezident
SZ CHPH Ing. Juraj Kurek.
Jednomyseľne boli schválené orgány VZ:
- Pracovné predsedníctvo: Kurek, Dudzik, D. Kasan,
Zapisovatelia z rokovania a spracovatelia zápisnice:
Pavol Javorček, Peter Kristiňak.
- Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Peter Záhorský, Vladimír Sudor
- Návrhová komisia: Gornaľ Tibor, Seliga Jaroslav, Navrátil František
Potvrdení boli noví členovia VZ SZ CHPH:
1. Mária Beláková
2. František Jacenko
3. Stanislav Ovšák
4. Miroslav Luhový
5. Jozef Duchovič
6. Jozef Plačko

OZ CHPH Dlhé Pole
OZ CHPH Kežmarok
OZ CHPH Tvrdošín
OZ CHPH Považská Bystrica
OZ CHPH Topoľčany
OZ CHPH Bytča

K bodu 2:
Kontrolu plnenia uznesení z VZ SZ CHPH konaného dňa 31. marca 2012 v Nitre
vykonal p. Dudzik. Konštatoval, že úlohy prijaté uznesením na tomto VZ sú splnené až na
bod V./3. – Dať vypracovať kvalifikované zadanie na vypracovanie nového programu na
výpočet a spracovanie pretekových výsledkov.

K bodu 3:
Informáciu o priebehu MS FCI v testovacej stanici PH v Nitre – Agrokomplex podal
VZ prezident zväzu p. Juraj Kurek. Informoval prítomných o situácii v TS od naskladnenia
holubov až po finálový pretek a predaj doletených holubov. Majstrovstiev sveta sa zúčastnilo
19 štátov FCI, prijatých bolo celkovo 647 holubov (seniori 465 ks, juniori 182 ks).Na
finálový pretek bolo nasadených za dozoru FCI (Bardos, Zulauf) 256 holubov. Prvý deň bolo
konštatovaných 200 holubov. Oboznámil prítomných najmä so zdravotnými problémami,
ktoré sa v TS objavili v prvých mesiacoch od prijatia holubov. Popísal aj program pre
oficiálnych delegátov, ktorý bol pre nich organizovaný pred finálovým pretekom.
Konštatoval kladné zhodnotenie celej akcie, čoho dôkazom boli aj ďakovné listy z FCI
a viacerých zúčastnených delegácií. Na záver poďakoval celému organizačnému výboru za
odvedenú prácu.
K bodu 4:
Prezident zväzu p. Juraj Kurek podal informáciu aj o stave príprav a organizácií
programu 33.Olympiády PH v Nitre. Na týchto prípravách pracuje poverený organizačný
výbor, ktorý sa pravidelne schádza a vyhodnocuje celkový harmonogram organizovaných
podujatí.
K bodu 5:
Tibor Gornaľ predniesol návrh komisie (Gornaľ Tibor, Vidhold Miroslav, Drgáň
Ľubomír a Kováč Ladislav) na organizáciu Majstrovstiev Slovenska. Hlavné myšlienky
predkladaného návrhu okrem iných boli :
- Majstrovstvá Slovenska sa schvaľujú na roky 2013 – 2016.
- Ruší sa kategória Generálny majster Slovenska.
- Všetky kategórie MS sa budú vyhodnocovať osobitne.
- Pre vyhodnotenie MS sa budú používať výsledky naplánovaných pretekov pri
splnení podmienok FCI.
Podrobný návrh MS so všetkými kategóriami a všeobecnými ustanoveniami tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Gornaľ zdôraznil, že návrh by mal vyhovovať chovateľom bez ohľadu na to, koľko
holubov majú na holubníku.
O predloženom návrhu sa po menšom pripomienkovaní dalo hlasovať.
K bodu 6:
S poverením komisie na novelizáciu stanov informoval Vladimír Šiška o stave príprav
na ich novelizáciu. Zdôraznil pri tom, že je potrebné do nich zapracovať nové vzniknuté
otázky, najmä v súvislosti s Európskou úniou a jej legislatívou. Oboznámil prítomných
delegátov s konkrétnymi pripravovanými zmenami.
K bodu 7:
Vedením diskusie bol poverený Daniel Dudzik. Hlavnou témou diskusie bol
predkladaný návrh Majstrovstiev Slovenska na nasledujúce obdobie. O každej kategórii
pripravovaného MS sa diskutovalo a potom aj hlasovalo osobitne.
MS krátke trate:
-žiadny diskutujúci,
- hlasovanie : za / zdržal sa / proti

39/0/0

schválené

MS stredné trate:
Diskusia: Chytil - navrhol zmenu v počte holubov na 5 holubov s 5-mi koeficientmi - spolu
25 koeficientov
Vidhold – vystúpil za komisiu s tým, že s týmto návrhom súhlasí
Za upravený návrh sa hlasovalo takto : za/zdržal sa/proti – 36/2/1
schválené
MS dlhé trate:
- bez diskusných príspevkov
- hlasovanie : za/zdržal sa/proti – 39/0/0

schválené

MS super dlhé trate :
- bez diskusných príspevkov
- hlasovanie : za/zdržal sa/proti – 38/0/1

schválené

MS ročných holubov:
- Navrátil navrhol zmenu zo 4 holubov a 5 koeficientov na 5 holubov a 5 koeficientov
- hlasovalo sa najprv za pôvodný návrh: za/zdržal sa/proti – 33/4/2 schválené
- o pozmeňujúcom návrhu sa už nehlasovalo.
MS mladých holubov:
- bez diskusných príspevkov
- hlasovanie : za/zdržal sa/proti – 39/0/0

schválené

MS mladých chovateľov
- bez diskusných príspevkov
- hlasovanie : za/zdržal sa/proti – 39/0/0

schválené

Všeobecné podmienky návrhu MS sa schvaľovali každý bod osobitne. Diskusia vznikla pri
bodoch 7, 8 a 12.
- Brzý podal návrh, aby sa horná hranica nasadených holubov pri výpočte koeficientov,
posunula na skutočný počet nasadených holubov, ak je vyšší ako 5000 ks.
Hlasovanie za pôvodný návrh : za/zdržal sa / proti – 32/0/7/
schválené
- o pozmeňujúcom návrhu Brzého sa už nehlasovalo.
Bod 12 všeobecných podmienok
Hlasovanie za pôvodný návrh: za/zdržal sa/proti – 24/0/15

schválené

Na koniec diskusie k MS dal p. Dudzik hlasovať za návrh komisie ako celku.
- hlasovanie: za/zdržal sa/proti – 39/0/0
schválené

Diskusia k bodu 6 programu VZ:
- Vidhold predložil návrh, aby sa OZ schvaľovali na určité obdobie
- Moravčík navrhol rozparcelovať územie SR na štvorce a potom stanoviť možnosti
prestupov alebo zaradenia členov do príslušných organizačných štruktúr SZCHPH,
navrhol zverejniť pripravované stanovy na web. stránke zväzu, aby mohla prebehnúť
široká diskusia
- Beláková žiadala do stanov zapracovať ochranu OZ pred ich rozpadom, zamedziť
prestupu členov do iných OZ, ak majú podlžnosti

K bodu 8: Prijatie uznesenia a záver
Návrh uznesení z rokovania VZ SZ CHPH predložila návrhová komisia.
Prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK
a členom Prezídia za aktívnu účasť na zasadnutí VZ. Poprial bezproblémový návrat domov.
VZ ukončené o 12.00 hod.

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH
konaného dňa 17. novembra 2012
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.

Informáciu o organizácii MS FCI, ktorú predniesol prezident SZCHPH – Juraj Kurek.
Informáciu o príprave 33.Olympiády PH prednesenú prezidentom SZ CHPH .
Informáciu o príprave novelizácie Stanov SZCHPH prednesenú Vladimírom Šiškom.
Informáciu o plnení uznesení prijatých na VZ zo dňa 31.marca 2012 podanú Danielom
Dudzikom.

II. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje :
1. Nových členov VZ SZ CHPH:
1. Mária Beláková
2. František Jacenko
3. Stanislav Ovšák
4. Miroslav Luhový
5. Jozef Duchovič
6. Jozef Plačko

OZ CHPH Dlhé Pole
OZ CHPH Kežmarok
OZ CHPH Tvrdošín
OZ CHPH Považská Bystrica
OZ CHPH Topoľčany
OZ CHPH Bytča

III. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program rokovania Valného zhromaždenia SZ CHPH.
Pracovné predsedníctvo v zložení : Juraj Kurek, Daniel Dudzik, Dušan Kasan.
Overovateľov zápisnice: Peter Záhorský, Vladimír Sudor.
Zapisovateľov z rokovania a spracovateľov zápisnice: Pavol Javorček, Peter Kristiňak
Návrhovú komisiu v zložení: Jaroslav Seliga, Tibor Gornaľ, František Navrátil.
Komisiou predložený návrh Majstrovstiev Slovenska na roky 2013 – 2016 ako celok
s jedinou zmenou v kategórii Stredných tratí.

V Nitre 17. novembra. 2012

Zapísal: Peter Kristiňak
Pavol Javorček

Správnosť zápisu overili:
Vladimír Sudor

...súhlasím..... v.r.

Peter Záhorský

...súhlasím..... v.r.

Juraj Kurek
Prezident SZ CHPH
v.r.

Prílohy:
1. Majstrovstvá Slovenska na roky 2013 – 2016.
2. Prezenčná listina

