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Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 23.4. 2005 v Poprade  Matejovciach
začiatok o 0900 hod.
Prítomní : viď prezenčnú listinu
Zasadnutia sa zúčastnili aj členovia Ústrednej kontrolnej komisie
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Informácie z rokovania VII. zjazdu SZ CHPH
3. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2005
4. Schvaľovanie novelizácie:
 Pretekového poriadku
 Disciplinárneho poriadku
 Organizačného poriadku
 Výstavného poriadku
5. Schvaľovanie odborných komisií a ich voľba
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1:
Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek. Predložený program rokovania bol
prijatý bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení : Ing. Štefan Vajda a Marián Škreka.
K bodu 2:
Ing. J. Kurek podrobne zhodnotil závery a uznesenie VII. zjazdu SZ CHPH, pričom podotkol
nutnosť schválenia predkladaných novelizovaných vnútrozväzových dokumentov. Informoval
prítomných o obsahu zápisníc, plnení uznesení zo zjazdu i prezídia /obidva dokumenty sú zverejnené
na web stránke zväzu/, rozdelení funkcií v prezídiu i náplňou ich práce. Požiadal členov VZ o pružné
a konštruktívne jednanie.
K bodu 3:
Ing J. Kurek, prezident SZ CHPH, poverený prezídiom riadením aj ekonomickej oblasti zväzu,
detailne podal informácie o návrhu rozpočtu SZ CHPH pre rok 2005 v časti príjmovej i výdavkovej.
Pripomienky členov VZ boli hlavne k plánovaným výdavkom na chovateľské centrum, TS
a oceňovanie OZ na CV/Horňák, Ing. Vajda, D. Kasan, Petráni, Cvaško/. V. Pomajdík podotkol
nutnosť vytvorenia samostatného dokumentu k rozsahu možných nákladov na budovanie
chovateľského centra.
Po vysvetlení a odôvodnení nutnosti navrhovaných nákladov na jednotlivé kapitoly rozpočtu
bol rozpočet v navrhovanej podobe schválený.
K bodu 4:
Ing. Jaroslav Seliga, predseda pretekovej komisie SZ CHPH, postupne predniesol všetky
návrhy na zmenu pretekového poriadku. Po ich pripomienkovaní bola každá navrhovaná zmena
hlasovaním potvrdená alebo nie. Všetky schválené zmeny budú zapracované do novelizovaného
pretekového poriadku a vydané spolu s ostatnými novelizovanými dokumentmi zväzu v samostatnej
knižke /Spravodaj PH/ a následne zverejnené aj na webovej stránke zväzu.
V. Šiška, predseda disciplinárneho senátu SZ CHPH, predložil návrh novelizovaného
disciplinárneho poriadku. Po malých pripomienkach bol dokument schválený.
V. Šiška predložil aj návrh novelizovaného organizačného poriadku SZ CHPH, ktorý bol
delegátmi VZ schválený.
K. Atalovič, predseda posudzovateľskej komisie SZ CHPH, predložil návrh novelizovaného
výstavného poriadku, ktorý bol po pripomienkovaní tiež schválený.
Ing. Juraj Kurek predložil novelizovaný doplnok k pretekovému poriadku SZ CHPH
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vzjarne2005.htm
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k elektronickým konštatovacím systémom. Doplnok bol schválený.
K bodu 5: Schvaľovanie odborných komisií
Návrhy prezídia na zloženie odborných komisií pracujúcich pri prezídiu SZ CHPH predložil
prezident SZ CHPH Ing. Kurek. Po ich pripomienkovaní, boli komisie schválené v nasledovnom
zložení:
a) – preteková:
Ing. J. Seliga, Š. Šuty, V. Súdor, M. Pelech, J. Bačík, P.
Ostrolucký, M. Škreka
b) – výpočtová:
Mgr. Blahovský, F. Dohňanský, J. Patera
c) – osvetová:
RNDr. D. Dudzik, Mgr. J. Angelovič, Ing. J. Kurek, Ing. J.
Mokrý
d) – posudzovateľská:
K. Atalovič, RNDr. D. Dudzik, M. Druska
e) – pre mládež:
Ľ. Valíček, Mgr. I. Varga, A. Valiga
f) – veterinárna:
Ing. Ľ. Králik, PharmDr. M. Dubaj, MVDr. O. Šimko,
MVDr. Struhár, MVDr. V. Smieško
g) – ekonomická:
Ing. J. Kurek, Ing. P. Chytil, Ing. M. Šušlík
h) – disciplinárny senát:
V. Šiška, Ing. Š. Vajda, K. Atalovič, Ing. J. Krajčík ,V.
Pomajdík
K bodu 6: Rôzne
Ing. Kurek – prečítal poštu z FCI
V Budapešti dnes zasadajú zástupcovia stredoeurópskych krajín k možnosti organizovania
v medziolympijskom roku spartakiádu PH – SZ CHPH podporuje organizáciu takejto akcie
 možnosť poslať do maďarskej TS pri Debrecíne 25 mláďat na súťaž Grand Prix organizovanú
maďarským zväzom
 pripomienkoval hodnotenie štandardných holubov ako celku – možnosti kategorizácie a zmien
Mgr. Blahovský – predložil dokument od p. Komačku k disciplinárnemu poriadku
 podal informáciu o vypracovávaní nového programu firmou SOFTIP pre SZ CHPH, zatiaľ sa
pretekové výsledky budú spracovávať v starom programe
 možnosť spracovávania výsledkov z EKS
 evidenčné čísla členov zväzu – aký systém?
 označenie pretekov VC a NP pre jednotné spracovanie
 vytvoril pre všetky OZ emailovu adresu
 napĺňanie TS v Spišskom Podhradí
 pre ľahšie spracovanie celoslovenských pretekov – VC,NP – v OZ označiť tieto preteky rovnakými
poradovými číslami
RNDr. Dudzik – inzercia v časopise Poštový holub formát A5 – 1000, Sk v jednom čísle
 na web stránke zväzu 
,,  ,,
1 mesiac
 nutnosť zvýšenej osvetovej činnosti, všeobecnej informovanosti o práci vo zväze na všetkých
oblastiach
 evidenčné čísla chovateľov aj žiadosti o nové preukazy – posielať na jeho adresu v disketovej forme
 posudzovateľ štandardných holubov by mal takéto holuby aj chovať a vystavovať aspoň na úrovni
OZ
Petráni – pripomienky k výberu zloženia posudzovateľskej komisie
 zverejňovanie termínov /dátumov/ poriadania výstav OZ na internete
Roba – veľké množstvo chýbajúcich rodových krúžkov v zásielkach zo zväzu
 držanie vlastného holuba v ruke pri nasadzovaní
MVDr. Smieško – problematika zakázaných látok v pretekaní s PH, možnosti dopingových kontrol
Ing. Šušlík – každé NS by malo mať pri zatváraní konštatovacích hodín k dispozícii elektronické –
satelitné hodiny /cca 300,Sk/
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vzjarne2005.htm
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Pripomienky sú zapracované do uznesení z tohto zasadnutia.

Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 23. apríla 2005 v Poprade Matejovciach
Valné zhromaždenie
berie na vedomie:
a) Pripomienky p. Komačku k disciplinárnemu poriadku
Schvaľuje:
a) Overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ Ing. Vajdu a p. Škreku
b) Rozpočet SZ CHPH na rok 2005
c) Zmeny v pretekovom poriadku predložené Ing. Seligom
d) Doplnok k pretekovému poriadku pre EKS s platnosťou od 1.1.2006
e) Disciplinárny poriadok predložený V. Šiškom
f)

Organizačný poriadok predložený V. Šiškom

g) Výstavný poriadok predložený K. Atalovičom
h) Zloženie komisií pracujúcich pri prezídii SZ CHPH
i) Podmienky inzercie vo zväzovom časopise a web stránke zväzu
Ukladá:
a)

Oblastným združeniam odovzdať menný zoznam členov ( vo formáte MS Excel) s ich
evidenčnými číslami /posledné štvorčíslie/ vo forme disketovej jednotky – tie OZ, ktoré
neodovzdali potrebné doklady na zasadnutí VZ 23.4.05
Zodp.: predsedovia OZ
Termín: do 30.4.05

b)

Posudzovateľskej komisii vypracovať štatút posudzovateľskej činnosti, zoznam
posudzovateľov a podmienky pre možnosť získania a udržanie si licencie posudzovateľa
PH
Zodp.: predseda komisie
Termín: do najbližšieho zasadnutia VZ

c) Zabezpečiť výber a odvoz mláďat do TS v Maďarsku.
Zodp.: Ing. Seliga, G. Vincze

Termín: do 25.4.2005

d)

Výpočtárom OZ označiť pretek Kolín n/R. /VC Slovenska/ poradovým číslom 28
a Národný pretek ( Koblenz , Hamburg) poradovým číslom 29
Zodp.: predsedovia OZ
Termín: v texte

e)

Predsedom komisií pracujúcich pri SZ CHPH poslať RNDr. Dudzikovi schválené
doplnky do zväzových dokumentov pre potrebu pružného vydania
Zodp.: v texte
Termín: do 30.4.2005

http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vzjarne2005.htm
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f)

Vydať súbor novelizovaných zväzových dokumentov vo forme knižky
Zodp.: RNDr. Dudzik
Termín: do 15.5.05

Informuje:
a)
OZ a ich zložky môžu na web stránku zväzu posielať organizačné pokyny svojich
podujatí.
Uznesenia bolo prijaté všetkými hlasmi
Na záver prezident pripomenul dôležitosť dôslednej práce v organizačnej i kontrolnej činnosti
funkcionárov vo všetkých zložkách zväzu. Poďakoval členom Valného zhromaždenia za účasť
a poprial im vydarenú pretekovú sezónu.
Ukončenie o 1500 hod.

V Poprade 23. apríla 2005

Zapísal: Ing. Mokrý Ján

Overovatelia zápisnice: Ing. Vajda Štefan
Škreka Marián

http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vzjarne2005.htm

Ing. Juraj Kurek
Prezident SZ CHPH
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