Zápisnica 1/2020
zo zasadnutia Ústrednej odbornej komisie holubárskej
konaného dňa 17. októbra 2020 v Žiline

Prítomní: Kováčik Pavol, Bocko Boris, Ing. Macko Marián, Ing. Podberský Ivo, Čierťaský Roman.
Ospravedlnený: Ing. Kolenič Peter

Program:
1.

Otvorenie – Kováčik P.

2.

Zoznam členov komisie a zoznam posudzovateľov holubov – Ing. Macko M.

3.

Doplnenie komisie – Kováčik P.

4.

Štatút ÚOK – Bocko B.

5.

Smernica posudzovateľa holubov

6.

Doplnenie vzorníka plemien holubov - Bocko B.

7.

Doplnenie vzorníka o nové plemená holubov Bocko B.

8.

EV Tuln – Ing. Macko. M

9.

Voľba zástupcu do EE

10.

Plemenné chovy

11.

Adepti na posudzovateľov holubov – Ing. Macko M.

12.

Školenie posudzovateľov holubov – Kováčik P.

13.

Klubová činnosť – Ing. Podberský I.

14.

Elektronický vzorník plemien holubov – Bocko B.

15.

Rôzne

16.

Záver

1.

Otvorenie

Predseda Ústrednej odbornej komisie holubárskej /ďalej „komisia“/ p. Kováčik privítal prítomných. Na počesť
zosnulých a dlhoročných členov - predsedu zboru posudzovateľov Miroslava Nosála a člena komisie a zároveň
zástupcu SZCH v holubárskej sekcii Európskeho zväzu chovateľov Petra Dobruckého, si členovia komisie uctili
minútou ticha.

2.

Zoznam členov komisie a zoznam posudzovateľov holubov

Zoznam členov komisie a zoznam posudzovateľov holubov na stránke SZCH nie je aktuálny aj na základe
posledných smutných udalostí.
Uznesenie 1/1/2020: Ing. Macko M. zabezpečí aktualizovanie oboch zoznamov na internetovej stránke SZCH.

3.

Doplnenie komisie

Keďže počet členov komisie klesol na päť, za člena komisie bol kooptovaný Ing. Kolenič P., ktorý vo voľbách za
člena komisie v roku 2018 získal šiesty najvyšší počet hlasov a bol ako prvý náhradník. Predsedu zboru
posudzovateľov si musia posudzovatelia zvoliť na najbližšom aktíve.

4.

Štatút ÚOK

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala nový Štatút Ústrednej odbornej komisie holuby vypracovaný p.
Bockom B. Následne ho aj s malými úpravami schválila.
Uznesenie 2/1/2020: Bocko B. pošle schválený štatút ÚOK holuby tajomníčke RR SZCH Mgr. Babjakovej G. na
schválenie RR SZCH, a ktorá následne zabezpečí zverejnenie na oboch internetových stránkach SZCH.

5.

Smernica posudzovateľa holubov

Keďže dnešná smernica posudzovateľa holubov je neaktuálna, komisia sa rozhodla ju prepracovať a doplniť.
Uznesenie 3/1/2020: Čierťaský R. vypracuje návrh novej smernice posudzovateľa holubov a predloží ho na
schválenie komisiou.

6.

Doplnenie vzorníka plemien holubov

p. Bocko B. inicioval doplnenie vzorníka plemien holubov o farebné kresby pernatých ozdôb. Po zabezpečení
finančného krytia na zväze prostredníctvom p. Kováčika P. prišlo k samotnej realizácii. Po spracovaní skupinou
p. Bocko B., Ing. Kolenič P. a RNDr. Moško J. PhD., bolo následne daných do tlače a vytlačených 200 x 2 listy
farebných pernatých ozdôb. Tie sa doplnia do už vytlačených vzorníkov a rozdajú na doplnenie posudzovateľom
na najbližšom školení posudzovateľov holubov.

7.

Doplnenie vzorníka o nové plemená holubov

Na výstavách v rámci celého Slovenska sa vystavujú aj plemená holubov, ktoré nie sú v aktuálnom vzorníku
plemien holubov. Komisia zabezpečí preklad a dotlač 200 ks zo štandardu plemena holubov, ktoré sa v SR
vystavuje, je v nemeckom vzorníku ale nie je v aktuálnom slovenskom vzorníku. Štandardy budú doplnené do
vytlačených slovenských vzorníkov a rozdané aj posudzovateľom. Ďalej komisia zabezpečí preklad a tlač 60 ks
štandardov tých plemien holubov, ktoré sa vystavujú v SR, ale nie sú ani v nemeckom ani v slovenskom
vzorníku. Tieto štandardy rozdá posudzovateľom holubov. Zabezpečí sa tak, že tieto plemená už nebudú mať na
výstave na oceňovacom lístku napísané neposúdené.

8.

EV Tulln – Ing. Macko M.

Ing. Macko M. informoval o zrušení plánovanej EE výstavy v rakúskom Tullne v roku 2021 a o jej preložení o rok
neskôr do Poľska. Miesto a termín konania – Kielce 11. – 13. November 2022.

9.

Voľba zástupcu do EE

Keďže slovenský zástupca v EE p. Dobrucký P. nás navždy opustil, komisia si za nového slovenského zástupcu
sekcie holubárov v EE jednohlasne zvolila Ing. Macka M.

10.

Plemenné chovy

Plemenné chovy holubov sa konajú jeden rok pred Európskou výstavou zvierat. Európska výstava bola
preložená na rok 2022, takže uznávanie plemenných chovov sa bude konať v roku 2021. Všetky prihlášky
a podmienky uznania zostávajú v platnosti, akurát sa celá procedúra posúva o jeden rok. V prípade zrušenia
CVZ Nitra 2021, budú žiadatelia o PCH vyrozumení mailom, príp. telefonicky o ďalšom postupe.

Uznesenie 4/1/2020: Ing. Macko M. vyhotoví formulár na PCH, ktorý budú hodnotitelia vypĺňať na návšteve
u chovateľa, a do ktorého sa budú vpisovať hodnotenia prihlásených holubov a bude podkladom pre následné
vydanie Osvedčenia o uznaní PCH holubov.

11.

Adepti na posudzovateľov holubov

Správu o stave školení adeptov na posudzovateľov holubov predniesol Ing. Macko M. Z pôvodne prihlásených
12 adeptov na posudzovateľov holubov pokračuje v príprave 11. Doteraz sa z naplánovaných 6 blokov školení
uskutočnili 3; v roku 2020 kvôli nákazovej situácii s Covid-19 a organizačným prekážkam neuskutočnila žiadna.
Preto komisia rozhodla, že vzhľadom na tieto mimoriadne okolnosti odporučí koordinátorom prípravy adeptov
realizovať ďalšie témy blokov školení dištančnou formou samoštúdiom a preverenie ich prípravy bude
v najbližšom možnom termíne po uvoľnení protipandemických opatrení.

12.

Školenie posudzovateľov holubov

Školenie posudzovateľov holubov sa uskutoční hneď ako to nákazová situácia v SR dovolí. Na tomto školení
budú odprednášané témy z prvého bloku pre adeptov posudzovateľov holubov. Lektori budú Ing. Macko M.
a Ing. Kolenič P.. Zároveň sa v tomto termíne uskutoční aj voľba nového predsedu zboru posudzovateľov.

13.

Klubová činnosť

Klubovú činnosť v komisii po p. Dobruckom P. prebral Ing. Podberský I..
Uznesenie 5/1/2020: Ing. Podberský preverí činnosť troch klubov, ktoré nevykazujú činnosť, v prípade ak
neposlali podklady, budú zrušené.
Uznesenie 6/1/2020: Ing. Podberský I. vypracuje podrobný prehľad o kluboch a ich činnosti.

14.

Elektronický vzorník plemien holubov

p. Bocko B. informoval o myšlienke, realizácii a odhadovaných nákladoch na elektronický vzorník plemien
holubov. Komisia sa zhodla na tom, že elektronický vzorník pripraví ak bude mať dostatok financií, avšak spustí
ho do používania až keď sa vypredajú dnes už vytlačené vzorníky.

15.

Rôzne

Ing. Macko M. – komisia bude potrebovať dataprojektor pre potreby školení.
Uznesenie 7/1/2020: Kováčik P. zabezpečí finančné krytie kúpy dataprojektoru.
Uznesenie 8/1/2020: Ing. Macko M. zabezpečí kúpu dataprojektoru.

16.

Záver

Predseda komisie Kováčik P. poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:

Bocko B. – podpredseda ÚOK Ho
Ing. Macko M. – člen ÚOK Ho

Vyhotovil:

Ing. Podberský Ivo – člen a zapisovateľ ÚOK Ho

