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Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 31. marca 2007 v Poprade  Matejovciach
začiatok o 1000 hod.
Prítomní : viď prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie a voľba orgánov VH
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení /Mokrý/
3. Správa o činnosti SZ CHPH od posledného VZ /Kurek/
4. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2006 /Kurek/
5. Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH /Moravčík/
6. Olympiáda PH 2013 na Slovensku – návrh organizačného zabezpečenia
7. Rôzne
 informácie o plánoch práce jednotlivých odborných komisií /predsedovia komisií/
 zabezpečenie pretekovej sezóny /Seliga,Blahovský/
 návrh na zmenu pretekového poriadku / Seliga/
 ocenenie VC a účastníkov Olympiády
8. Uznesenie a záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia prezident SZ
CHPH Ing. Juraj Kurek. Program bol doplnený a následne schválený o 3 body:
 žiadosť OZ Prešov o úpravu podmienok MS pre ich OZ
 prehodnotiť list OZ Pezinok adresovaný prezídiu SZ CHPH
 žiadosť Maratón klubu o zaradenie jeho pretekov do MS
 Zapisovateľ zápisnice bol schválený Ing. Ján Mokrý
 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení : Mgr. Blahovský, Ing. Rak
Noví členovia VZ:

za OZ Čadca
Prievidza
Tvrdošín

Ján Krajča
Mikuláš Kováč. ml.
Ján Štepančík

K bodu 2:
Kontrolu plnenia uznesení z VZ konaného 18.11.2006 v Nitre vykonal Ing. Ján Mokrý
s konštatovaním, že uznesenia sú buď splnené alebo sa priebežne plnia. Oboznámil prítomných aj
s prijatým uznesením z posledného zasadnutia prezídia 30.3.2007 v Spišskej Sobote.
Upozornil na neplnenie vnútrozväzových predpisov a rozhodnutí VZ SZ CHPH v prípadoch

OZ Šurany členka Anna Petrániová v zmysle Pret. poriadku hl. II ods. 3 nemôže sa
zúčastňovať pretekov 2007 – adresa je v treste.

OZ Sereď a novoprijatí členovia ZO Mojmírovce a ZO Nitra z OZ Nitra nie je
dodržané uznesenie VZ z 18.11.2006 časť ukladá, bod d – o spôsobe možného
prestupu do iného OZ resp. ZO. V prípade nedodržaného postupu, budú výsledky OZ
Sereď v pretekovej sezóne 2007 neplatné.
K bodu 3:
Správu o činnosti SZ CHPH od posledného VZ predniesol prezident SZ Ing. Juraj Kurek.
Zhodnotil CV v Žiline konanú 5. a 6. januára 2007. Aj napriek niektorým nezrovnalostiam pri
kontrole výsledkov v športových kategóriách, celkovo hodnotil výstavu ako dobrú. Ešte raz
poďakoval organizátorom za odvedenú prácu.
Vybratá kolekcia športových i štandardných holubov úspešne reprezentovala Slovensko aj na
Olympiáde v Oostende – 17. 21. január 2007. Slovenská delegácia na zasadnutí kongresu FCI svojou
aktivitou dosiahla možnosť usporiadania Olympiády PH v roku 2013 aj na Slovensku. Aj
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prostredníctvom komisie pre mládež, ktorej práca bola prezentovaná na marcovom zasadnutí FCI, je
Slovensko radené medzi holubársky najvyspelejšie krajiny.
Dotkol sa súčasných problémov s podmienkami štátnej veterinárnej komisie týkajúce sa
prepravy PH, ktoré musia rešpektovať všetky OZ.
Predniesol všetky problémy okolo výberu a odvozu mláďat do TS v Belgicku ako aj obsah
rokovaní na zasadnutiach komisií FCI. Spoločne so zástupcami európskych krajín prijali dohodu
organizovať v medziolympijskych rokoch európsku výstavu PH.
Ozrejmil požiadavku zahraničných chovateľov pretekať na Slovensku i podmienky SZ, za
ktorých je to možné.
Podal informáciu o situácii v TS SZ CHPH v Dolných Krškanoch. Úspešnosť prvého ročníka
zabezpečila veľmi rýchle naplnenie TS pre tento rok.
Podčiarkol nutnosť aj naďalej skvalitňovať kontrolnú činnosti nielen funkcionárov na všetkých
úrovniach, ale aj všetkých členov, aby svojou aktivitou zamedzili narúšaniu dobrých medziľudských
vzťahov a nečestným spôsobom dosahovania víťazstiev.
K bodu 4:
Účtovnú uzávierku SZ CHPH za rok 2006 predniesol Ing. Jozef Moravčík – predseda ÚKK
ako časť jeho správy. Podrobne analyzoval všetky príjmové i výdavkové položky aj s návrhmi na
lepšie hospodárenie s financiami zväzu. Hospodárenie zväzu je progresívne. Vyslovil požiadavku
podrobnejších rozpisov nákladov na príslušných dokladoch. Na pripomienky k uzávierke odpovedal
Ing, Kurek.
K bodu 5:
Správu o činnosti ÚKK preniesol jej predseda Ing. Jozef Moravčík. Správa bola obsiahla, aj
kritická, ale celkovo vyznela tak, že zväz sa riadi a dodržuje všetky zväzové dokumenty. Dotkol sa
problémov medziľudských vzťahov, podvodov v pretekovej činnosti, dodržiavania zväzových
nariadení na všetkých úrovniach, hospodáreniu s majetkom,...
Správa je prílohou zápisnice.
K bodu 6:
Ing. Kurek predniesol VZ organizačné zabezpečenie príprav SZ CHPH na Olympiádu 2013 .
Navrhol, aby do najbližšieho Zjazdu zväzu riadila všetky prípravné práce komisia určená prezídiom.
Olympiáda by mala byť realizovaná vo výstavných priestoroch INCHEBY v Bratislave.
K bodu 7: Rôzne
Informácie o plánoch práce jednotlivých odborných komisií:
a) – preteková komisia – Ing. J. Seliga
 určil termín 14.4.2007 o 10,00hod. v Nitre na Agroinštitúte bude školenie výcvikárov
OZ.
 predniesol pripravený obežník: zabezpečenie pretekovej činnosti v roku 2007
 navrhované zmeny v pretekovom poriadku predložené pretekovou komisiou nakoniec
VZ po búrlivej diskusii neprijalo s dohodou, že úpravy v PP budú z časových dôvodov
realizácie prijímané vždy na jesenných zasadnutiach VZ

vyzval zástupcov OZ, aby záverečné úpravy pretekových plánov /chyby vo
vzájomných deklaráciách/ konzultovali počas prestávky, alebo hneď po skončení
zasadnutia
b) – posudzovateľská komisia – K. Atalovič

predniesol podrobnú správu komisie s celkovo pozitívnym hodnotením práce
posudzovateľov i organizátorov výstav
 načrtol nový model posudzovania holubov na CV komisia ho rozpracuje
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c) – veterinárna komisia –Ing. Ľ. Králik

dotkol sa podmienok prepravy PH – SZ poslal 15.marca na všetky OZ informáciu
o postupe, ako získať potrebné dokumenty od veterinárnych orgánov nutné k preprave
PH
 ozrejmil problematiku dopingových kontrol –zakázané látky, zakázané metódy
 nutnosť kontroly zdravotných preukazov
d) – komisia pre prácu s mládežou – Ľ. Valíček
 predniesol plán práce na 2 roky množstvo úloh
 zhodnotil usporiadané akcie /stretnutie v Terchovej, CV,../
 využitie školských holubníkov – nutnosť uzavretia zmlúv, riadiaca práca

vyhlásená súťaž, nutnosť ďalšieho vzdelávania sa, prípravy uceleného študijného
materiálu pre mladých chovateľov, ....
e) – výpočtová komisia – Mgr. M. Blahovský
 oboznámil so stavom rozpracovania programu
 je ochota pomôcť aj od výpočtára z ČR

vyslovil presvedčenie, že do konca pretekovej sezóny starých holubov bude program
v časti spracovania celkových výsledkov pripravený
Ocenenie účastníkov olympiády v Oostende a VC SR 06 prebehlo počas obedňajšej prestávky.
Všetci prítomní účastníci olympiády v športových i kategórii štandard prevzali z rúk prezidenta zväzu
okrem diplomu od FCI aj finančné ohodnotenie zo SZ. Odovzdávanie ocenení prebehlo v príjemnej
atmosfére s účastníkmi zasadnutia VZ. Po spoločnom obede zasadnutie VZ pokračovalo.
V diskusii vystúpili viacerí účastníci. Aj keď rokovanie bolo dosť rušné, diskusné príspevky
boli smerované výhradne k dobrému organizačnému zabezpečeniu pretekovej sezóny, podpore
kontrolnej činnosti, objektívnosti a transparentnosti vo všetkých súťažiach a výstavách.
V. Božoň /OZ Poprad/  mal pripomienky ku klubovému označeniu s nulou na začiatku – EKS
 krátky termín na zabezpečenie školenia vodičov a sprievodcov pre OZ
 všetky informácie pre OZ by nemali ísť len cez internet
 vyjadril poľutovanie nad tým, že CV 2008 nebude v Poprade – už prevezené klietky,...
Mgr. M. Blahovský – vysvetlil opodstatnenosť písania nuly na začiatku klub.čísla(
identifikovateľnosť ZO od čísla holuba)
V. Šiška – zaviazať predajcov EKS potrebnými podmienkami zväzu a chovateľov

oboznámil prítomných o európskej výstave PH v januári 2008, ktorá by mala byť po
predbežnom dohovore na Slovensku – v Nitre spojená s našou CV. OZ Poprad, ktoré
malo organizovať CV2008 v novej športovej hale v Poprade, by malo dostať možnosť
organizácie CV 2009

navrhol, aby sa zmeny v pretekovom poriadku riešili vždy len na jesennom zasadnutí
VZ
S. Roba /OZ Košice/  byť prísny pri povoľovaní prestupov chovateľov z jednej organizácie do druhej
 pri tvorbe rozpočtu zväzu treba členom vysvetliť na aké ciele sú financie určené
 dali sa vyrobiť pre zväz rodové obrúčky s väčším vnútorným priemerom?
 mal pripomienky k držaniu vlastného holuba chovateľom pri nasadzovaní
L. Pripko/OZ Senica/  nutnosť skorého zverejnenia výsledných koeficientov v športových
kategóriách z celého Slovenska – možnosť vhodného zaradenia holubov do
jednotlivých kategórií pre vyššie súťaže
D. Kasan /OZ Levice /  výhrady voči neskorému termínu školenia výcvikárov
apeloval na dodržanie disciplín pri rokovaní –vzájomné bavenie, hlučnosť
Ing. P. Chytil /OZ Senica/  vyslovil výhrady k účtovnej uzávierke – pri tvorbe rozpočtu navrhovať
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jednotlivé položky šetrnejšie, presnejšie špecifikovať
cena krúžkov je predražená
mal výhrady voči navrhovaným zmenám v pretekovom poriadku, podmienkam
otvoreného preteku
 vyslovil nespokojnosť pri hodnotení deklarácií v pretekových plánoch
Ing. Moravčík – SZ by mal oblastným združeniam finančne pomáhať, OZ pomáhať zväzu
 predajcov EKS zaviazať, aby do všetkých systémov bol zabudovaný slovenský
software
P. Ostrolucký /OZ B. Bystrica/  navrhol povinnú dopingovú kontrolu vybraných chovateľov
a dotiahnuť ju do konca

OZ Prešov by nemalo mať výnimku v súťaži MS – do súťaže použiť výsledky VS1,
VS2
RNDr.Dudzik – zabezpečiť, aby v posudzovateľskej komisii pracovali mladí chovatelia



Pripomienky zo všetkých vystúpení sú zapracované do uznesení z tohto zasadnutia.

Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH
konaného dňa 31. marca 2007 v Poprade  Matejovciach
Valné zhromaždenie
potvrdzuje:
a) nových zástupcov OZ vo VZ:

za OZ Čadca
Prievidza
Tvrdošín

Ján Krajča
Mikuláš Kováč. ml.
Ján Štepančík

berie na vedomie:
a) Správu o činnosti SZ CHPH prednesenú Ing. Kurekom
b) Správu o činnosti ÚKK prednesenú Ing. Moravčíkom
c) Informáciu Ing. Kureka zo zasadnutia FCI o pripravovanej európskej výstave PH v januári
2008 na Slovensku
d) Správy predsedov odborných komisií SZ
Schvaľuje:
a) Overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ: Mgr. Blahovský, Ing. Rak
b) Zapisovateľa rokovania Ing. Mokrého
c) Program rokovania o 3 body:
 žiadosť OZ Prešov o úpravu podmienok MS pre ich OZ
 prehodnotiť list OZ Pezinok adresovaný prezídiu SZ CHPH.
 žiadosť Maratón klubu
d) Účtovnú uzávierku SZ CHPH za rok 2006
e) Schvaľuje, aby navrhované zmeny do pretekového poriadku boli riešené vždy len na jesennom
zasadaní VZ
f)
CV v roku 2008 bola v Nitre spoločne s európskou výstavou PH a CV v roku 2009 bola
organizovaná v Poprade
g) Termín termín školenia výcvikárov OZ na 14.4.2007 o 10,00 hod. v Agroinštitúte v Nitre
h) schvaľuje pre OZ Prešov použitie výsledkov z VS pre MS 2007 v kategórii krátkych tratí
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v prípade, ak sa na preteku zúčastní minimálne 80 chovateľov
daného VS.
Ukladá:
a)

predajcom EKS, ktoré v zápise klubového čísla pri tlači dokumentov nepíšu nulu pred
klubovým číslom, zabezpečiť opravu uvedenej nezrovnalosti do začiatku pretekovej
sezóny 2008
Zodp.:predajcovia EKS
Termín: v texte

b) stanoviť kritéria, za splnenie ktorých bude schválené používanie EKS na Slovensku
Zodp.: preteková komisia
Termín: do 31.5.2007
c)

d)

prezídiu, organizačne zabezpečiť prípravu Olympiády PH v roku 2013 na Slovensku
podľa vypracovaného programu do najbližšieho Zjazdu SZ CHPH
Zodp.: prezident SZ
Termín: apríl 2007

zabezpečiť zverejnenie opraveného poradia v kategóriách šport a štandard z CV 2006
v časopise poštový holub a web stránke zväzu /spôsobené vylúčením holubov a chovateľov
z OZ Šurany/
Zodp.:RNDr. Dudzik, Mgr. Blahovský
Termín: do 15.4.2007

e) zabezpečiť zverejnenie poradia holubov a koeficientov v športových kategóriách na web
stránke zväzu . Nenahlásený holub nemôže byť v celkovom poradí SR
Zodp.:Mgr. Blahovský
Termín: do 31.10.2007
f)

Po 15.6.2007 môže predajca EKS predať systém len so slovenským softwarom a musí
tlačiť na všetkých dokumentoch skutočné číslo holuba /aj nuly a všetky/
Zodp.: predajca EKS
Termín: v texte

g)

OZ neporiadať pretek mladých v termíne 16.9.2007 z dôvodu termínu finálového preteku
v TS SZ v Dolných Krškanoch
Zodp.:predsedovia OZ
Termín: v texte

 zamieta:
a) žiadosť Maratón klubu – možnosť použiť preteky Maratón klubu do súťaže MS
b) oblastnému združeniu Pezinok návrh do kategórie C MS – min. potrebný počet nasadených
holubov na pretek 400
Uznesenia bolo prijaté. Jeden hlas bol proti
Na záver prezident poďakoval členom Valného zhromaždenia za účasť a poprial im úspešnú
pretekovú sezónu.
Ukončenie o 1530 hod.
Prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek

V Poprade 31.3.2007
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