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Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 27. novembra 2005 v Nitre
1000 hod. Agroinštitút
Prítomní : viď prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
3. Správa o činnosti SZ CHPH od posledného VZ
4. Správa o vyhodnotení súťaží MS a VC 2005
5. Návrh rozpočtu na rok 2006
6. Návrh súťaží MS a VC na rok 2006
7. Zmena pretekového poriadku – mŕtva doba
8. Rôzne – odsúhlasenie CV v roku 2007
9. Uznesenie
10. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia prezident Ing.
Juraj Kurek. Program bol rozšírený o bod – Štatút medzinárodnej testovacej stanice.
 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení :

K. Atalovič – člen prezídia
Vladimír Sudor – OZ Žilina

 VZ potvrdilo hlasovaním : :
 za OZ Poprad – zástupca – Dávid Ludvig
 pre OZ Trenčín nový člen VZ – Ing. Imrich Krommer


Ospravedlnení :

 p. Šutý – OZ Kysucké Nové Mesto – Žilina mesto
 p. Bednár – OZ Bardejov
– p. Pomajdík – OZ Spišská Nová Ves
– p.Druska – OZ Ružomberok

K bodu 2:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal prezident s konštatovaním, že všetky uznesenia sú splnené.
K bodu 3:
Správu o činnosti SZ CHPH od 23.4.2005 (VZ Poprad  Matejovce) predniesol prezident Ing.
Juraj Kurek. Vo svojej správe sa dotkol:
 práci prezídia i všetkých odborných komisií pracujúcich pri SZ CHPH
 spôsobu možnej organizácie CV vzhľadom na veterinárne opatrenia k vtáčej chrípke
 zriadenia medzinárodnej testovacej stanice
 účasti zástupcov zväzu na CV v susedných krajinách
 pozitívnej zmene vedenia diskusie na web stránke zväzu

vyhodnotenia súťaže medzi OZ v predkladaní predpretekovej dokumentácie, plnení si
všetkých zväzových povinností s finančným ocenením ich práce / na 1.a 2. mieste OZ
Prievidza a OZ Trenčín s rovnakým bodovým ziskom, na 3. mieste OZ Prešov/
 využitia dotácii z Ministerstva pôdohospodárstva
 výsledkov, práci a MTZ školských holubníkov

K bodu 4:
Ing. Seliga, predseda pretekovej komisie predniesol správu o vyhodnotení súťaží MS a VC
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Slovenska 2005. V nej uviedol najčastejšie nedostatky, ktorých sa dopúšťali jednotlivé OZ. Uviedol
mená víťazov vo všetkých kategóriách MS. Pri národných pretekov i VC Slovenska spomenul
problémy, ktoré sa vyskytli hlavne počas dopravy a štartu. Dolet holubov i následnú kontrolnú
činnosť hodnotil veľmi dobre. Jediným negatívom VC bol opäť nočný dolet holubov, ktorý skreslil
celkové poradie doletených holubov.
V následnej diskusii boli prezentované rôzne problémy:
Mgr. Blahovský – podal informáciu k práci výpočtovej komisie a dotkol sa aj
 aktualizácia web stránky
 výpočet VC Slovenska riadila pani Paterová
 spôsob zoraďovania MS
 výroba nového softwaru na spracovanie zväzových dokumentov a pretekových výsledkov
V. Sudor – vyjadril sa k neúspešnému spracovaniu výpočtového programu
K. Atalovič – predniesol návrh štatútu posudzovateľa štandardných PH a hlavné zásady pre prácu
posudzovateľa
Ľ. Valíček – predniesol plán práce komisie pre mládež, oboznámil prítomných s programom
pripravovaného stretnutia mladých chovateľov 2. – 4. dec. 05 v Spišskom Podhradí
V. Šiška – pripomenul nezdravú atmosféru v OZ Ružomberok a o nutnosti jej riešenia. Zabezpečenie
možnosti a potreby kontroly čistoty pretekovej činnosti na všetkých zložkách.
M. Lutica – objasnil situáciu v ZO Klin – vyradenie z 3 pretekov
MVDr. Smieško – podal informáciu zo zasadania veterinárnej komisie /komisia zasadala pred
zasadaním VZ/
Ink. Králik – doplnil MVDr. Smieška, predložil návrh preventívnych opatrení voči vtáčej chrípke:
 očkovací preukaz
 doporučené vakcíny / Colinak, Pharmavac columbi 2, Nobilis paramyxo p201/
 spôsoby a termíny vakcinácie
 spôsoby riešenia možných prípadov ochorení
Ing. Kurek – zatiaľ stačí očkovanie proti paramyxoviróze – každý chovateľ musí mať zdravotný
preukaz
D. Kasan – zjednotenie požiadaviek na členov SZ CHPH od regionálnych veterinárnych správ
K bodu 5:
Ing. Kurek predložil a vysvetlil návrh rozpočtu SZ CHPH na rok 2006. Po pripomienkovaní
a následnom vysvetlení položiek v príjmovej a výdavkovej časti bol rozpočet prijatý.
K bodu 6:
Návrh podmienok MS 2006. Ing. Seliga prečítal písomné pripomienky a návrhy, ktoré prišli na
sekretariát zväzu. Prezídium navrhlo podmienky bez zmeny z predchádzajúceho roka.
Ing. Blahovský predniesol návrh podmienok z KDTVR ako aj návrhy z web stránky zväzu.
Schválený bol návrh prezídia – podmienky z roku 2005.
Návrh podmienok VC Slovenska 2006. V následnej diskusii bolo viac návrhov – Roba,
Pelech, Bačenko, Chytil.
Záver po hlasovaní: budú 2 VC v jednom termíne s raňajším štartom: 1.7.2006
Kolín n/R.
– západ
Hannover
 východ
Rozdelenie cien bude podľa počtu nasadených holubov
Národné preteky pre rok 2006 sú po hlasovaní zrušené.
K bodu 7:
Mŕtva doba: Pre preteky VC Slovenska sa odsúhlasila mŕtva doba od 2300 do 0400. Pre
ostatné preteky na všetkých úrovniach platí mŕtva doba tak ako je to stanovené v pretekovom
poriadku / 2200 do 0500/
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz0205.htm
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K bodu 8:
Pre organizovanie CV v roku 2007 poslalo na sekretariát zväzu prihlášku iba OZ Žilina. VZ
súhlasí s organizáciou CV 2007 v Žiline.
Ing Kurek predložil na schválenie VZ Štatút medzinárodnej testovacej stanice SZ CHPH,
ktorá má zahájiť svoju činnosť od roku 2006. Po pripomienkovaní ho VZ odsúhlasilo.
Varga – upozornil, aby sa zvyšovanie cien MTZ pre členov oznamovalo s ročným predstihom
V. Šiška – vysvetlil postup riešenia situácie v OZ Ružomberok
Ostatné pripomienky sú zapracované do uznesení z tohto zasadnutia.

Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 27. novembra 2005 v Nitre
Valné zhromaždenie
potvrdzuje:
a. Zmenu zástupcov OZ :
 za OZ Poprad – zástupca na dnešné zasadnutie – Dávid Ludvig
 pre OZ Trenčín nový člen VZ – Ing. Imrich Krommer
berie na vedomie:
a. Správu prezidenta o činnosti SZ CHPH od posledného zasadnutia VZ /23.4.2005/
b. Správu Ing. Seligu o činnosti pretekovej komisie a vyhodnotenie zväzových súťaží MS
2005 a VC Slovenska 2005.
c. Správu Mgr. Blahovského o činnosti výpočtovej komisie
d. Informáciu K. Ataloviča o štatúte a zásadách posudzovateľov štandardných PH
e. Informáciu MVDr. Smieška zo zasadania veterinárnej komisie zo dňa 27.11.2005 v Nitre
f.
List OZ Ružomberok k opätovnému riešeniu prípadu dočasného vylúčenia členov NS
Komjatná
Schvaľuje:
a. Overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ: K. Ataloviča a Vladimíra Sudora
b. Program zasadnutia rozšírený o bod – schválenie Štatútu medzinárodnej testovacej stanice
c. Prijatie Ing. Daniela Krajčíka do komisie pre mládež – náhrada za p. Vargu, ktorý sa vzdal
činnosti v tejto komisii
d. Rozšírenie posudzovateľskej komisie o Ing. Petra Chytila a Jozefa Cingela.
e. Výrobu zdravotných preukazov pre všetkých členov zväzu centrálne podľa predloženého
vzoru
f. Pridelenie CV 2007 OZ Žilina
g. Dve VC Slovenska: Kolín n/R
 západ
Hannover  východ
v jednom termíne: 1.7.2006 s raňajším štartom
h. Zrušenie NP pre pretekovú sezónu 2006
i. Mŕtvu dobu pre preteky VC Slovenska od: 2300 do 0400 hod.
j.
Možnosť pretekať a vystavovať PH len ak chovateľ má preukázateľne podpísané
očkovanie holubov proti paramyxoviróze licenčným veterinárnym lekárom.
k. Do 3 hodín po štarte nahlásiť zmenu miesta štartu predsedovi pretekovej komisie, alebo
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/vz0205.htm
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prezidentovi SZ CHPH.
l. Z jedného miesta štartu môže byť len jedna súradnica v jednom roku.
m. V pretekovom poriadku Hlava III. – bod 3. Vo vete : Takto vyplnený kontrolný list
podpíšu traja členovia krúžkovacej komisie s uvedením ich čitateľných mien a priezvísk,
majiteľ.....
n. Štatút medzinárodnej testovacej stanice SZ CHPH.
Ukladá:
a.

Prezídiu zabezpečiť výrobu a distribúciu zdravotných preukazov pre všetkých členov SZ
CHPH.
Zodp.: v texte
Termín: do 1.3.2006

b. Urobiť podrobný rozpočet a propozície MTS pre rok 2006
Zodp: prezident
Termín: do najbližšieho zasadania
prezídia
c.

Prezídiu, aby aj naďalej robilo všetko pre možnosť zriadenia vlastného Národného
chovateľského centra SZ CHPH
Zodp.: prezídium
Termín.: v texte

d.

Prezídiu prešetriť podnet OZ CHPH Ružomberok na opätovné preskúmanie závažných
nedostatkov OZ za obdobie rokov 2004 a 2005.
Zodp.: v texte
Termín.: 3.12.2005
Odporúča:
a. ÚKK prešetriť podnet OZ CHPH Ružomberok na opätovné preskúmanie závažných
nedostatkov OZ za obdobie rokov 2004 a 2005.
Uznesenia bolo jednomyseľne prijaté:
Na záver prezident poďakoval členom Valného zhromaždenia za účasť a poprial im do
ďalšieho chovateľského života mnoho úspechov.
V Nitre 27. novembra 2005

Ing.Juraj Kurek
prezident SZ CHPH

Zapísal: Ing. Mokrý Ján
overovatelia : Sudor Vladimír
Atalovič Karol
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