Zápisnica 2/2019
zo zasadnutia Ústrednej odbornej komisie Holuby
konaného dňa 19. októbra 2019 v Košiciach

Prítomní: Kováčik Pavol, Nosál Miroslav, Bocko Boris, Dobrucký Peter, Ing. Macko Marián, Ing. Podberský Ivo,
Čierťaský Roman.

Program:
1.

Otvorenie – Kováčik P.

2.

Kontrola plnenia uznesení – Ing. Podberský I.

3.

Vzorník plemien holubov – Bocko B.

4.

Informácia o CVZ Nitra 2019 – Kováčik P.

5.

Školenie posudzovateľov holubov – Nosál M.

6.

Správa zo školenia adeptov – Ing. Macko M.

7.

Rôzne

8.

Záver

1.

Otvorenie

Predseda Ústredne odbornej komisie Holuby /ďalej „komisia“/p. Kováčik privítal prítomných.

2.

Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/1/2019: Ing. Podberský I. pošle Klubu chovateľov amerických kingov a mäsových plemien holubov
a Klubu chovateľov kingov list. - splnené
Uznesenie 2/1/2019: Nosál M. pripraví návrh štatútu Ústrednej odbornej komisie Holuby. - pokračuje
Uznesenie 3/1/2019: Bocko B. pripraví návrh štatútu uznávania plemenných chovov holubov. - splnené
Uznesenie 4/1/2019: Dobrucký P. zistí koľko chovateľských klubov nie je aktívnych. - splnené

Uznesenie 5/1/2019: Ing. Podberský I. vyzdvihne preukazy na SZCH. - splnené
Uznesenie 6/1/2019: Ing. Macko M a Dobrucký P. sa zúčastnia školenia posudzovateľov holubov EE vo Vroclavi.
- splnené
Uznesenie 7/1/2019: Nosál M. skontroluje účasť posudzovateľov holubov na školeniach posudzovateľov
holubov v rokoch 2016 - 2018. – splnené
Uznesenie 8/1/2019: Bocko B. skonsoliduje monografie národných plemien holubov v spolupráci s klubmi splnené

3.

Vzorník plemien holubov

Bocko B. informoval členov komisie, že vzorník plemien holubov doplní o kresby pernatých ozdôb holubov.
Ďalej Kováčik P. informoval, že sa budú dotláčať ďalšie kusy vzorníka plemien holubov.

4.

Informácia o CVZ Nitra 2019

Kováčik P. Informoval komisie, že komisiu, že XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava sa uskotoční v dňoch 22. -24.
11. 2019 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. 22. 11. 2019 bude otvorená pre školy a 23. - 24. 11. 2019 bude
otvorená pre verejnosť. Holuby budú vystavené v tom istom pavilóne ako minulý rok. Posudzovanie holubov
bude prebiehať vo štvrtok 21. 11. 2019. Odvolacia komisia bude pracovať v zložení Kováčik P., Nosál M. a Ing.
Podberský I..
5.

Školenie posudzovateľov holubov

Školenie posudzovateľov holubov sa uskutoční v stredu 20. 11. 2019 v PKO v Nitre. Nocľah pre posudzovateľov
a adeptov je zabezpečený v mieste školenia. Školenie bude pozostávať z teoretickej časti pomocou
dataprojektoru.
Diskusiou o forme a obsahu budúcich školení bol prijatý názor, že školenie pre posudzovanie jednotlivých
plemien bude potrebné robiť audiovizuálnou technikou, kde si jednotliví školitelia budú môcť pripraviť
prezentácie s patričnou fotodokumentáciou v dostatočnom časovom predstihu pred školením, s dôrazom na
poukázanie najdôležitejších plemenných znakov a najčastejších nedostatkov, s ktorými sa stretávame.

Ing. Macko M. bol po diskusii komisiou poverený pripraviť teoretické školenie posudzovateľov holubov v Nitre
na tému Európsky systém posudzovania, vyplňovanie oceňovacieho lístka, bodová stupnica, zaradenie do tried,

správna terminológia, základy dedičnosti farieb, názvy farebných rázov, smernice pre posudzovanie, povinnosti,
etika a pôsobenie posudzovateľa na výstavách, trieda AOC, posudzovanie mladých holubov.

6.

Správa zo školenia adeptov

Ing. Macko M. informoval členov komisie o školeniach adeptov na posudzovateľov holubov. Školenia
prebiehajú podľa schváleného harmonogramu. Doposiaľ boli dve školenia a adepti písali jeden test. Najbližšie
školenie adeptov na posudzovateľov holubov sa uskutoční v Nitre pri XXII. CVZ v priestoroch výstaviska
Agrokomplex dňa 22.11.2019, kde sa bude aj písať test č.2. Výsledky testov aj záverečných skúšok sa budú
zapisovať do Karty adepta na posudzovateľa holubov. (príloha č.1)
7.

Rôzne

Čierťaský R. – požiadal opraviť vo vzorníku Hanáckeho hrvoliaka v položke kresby: kresbu lemovanú na kresbu
šupinatú
Nosál M. – po skontrolovaní účasti posudzovateľov na školeniach za roky 2016 - 2018 prišiel k záveru, že Chren
P. a Skoromaslej G. neboli ani jeden raz a ani neboli ospravedlnení. Komisia jednohlasne rozhodla o ich vylúčení
z radov posudzovateľov.
Uznesenie 1/2/2019: Kováčik P. zašle obom list s vyrozumením o vyradení zo zoznamu posudzovateľov.

Bocko B. – Klub chovateľov anglických hrvoliakov požiadal predsedu zboru posudzovateľov, aby na XXII. CVZ
v Nitre delegoval posudzovateľa na Anglických hrvoliakov z trojice Holáň J., Čierťaský R. a Cintula J..
Uznesenie 2/2/2019: Nosál M. deleguje na XXII. CVZ v Nitre na Anglických hrvoliakov posudzovateľov z trojice
Holáň J., Čierťaský R. a Cintula J..

Dobrucký P. – skontroloval na SZCH podklady zasielané klubmi, ktoré dokumentujú ich činnosť za
predchádzajúce tri roky. Klub chovateľov komárňanských kotrmeliakov, Klub chovateľov brnenských hrvoliakov
a Klub chovateľov práchenského kánika neodovzdali za posledné tri roky ani správu o činnosti klubu ani
zápisnicu z výročnej členskej schôdze. Komisia jednohlasne odsúhlasila, že pokial do 31.11.2019 nepošlú
spomínané podklady o činnosti, budú navrhnuté na zrušenie.
Uznesenie 3/2/2019: Kováčik P. zašle spomínaným klubom list, v ktorom ich vyzve na predloženie podkladov
o činnosti.

Bocko B. - pripravil spolu s Ing. Mackom M. návrh štatútu pre uznávanie plemenných chovov. Komisia jeho
návrh prerokovala a jednohlasne odsúhlasila. Štatút pre uznávanie plemenných chovov: (príloha č.2).

Dobrucký P. – informoval členov komisie, že dňa 31.5.2019 sa v Chorvátskom Trogire zúčastnil zasadania EE
sekcie holuby. Správa zo zasadania: (príloha č.3).

Ing. Macko M. - informoval členov komisie, že v dňoch 13. - 15. 9. 2019 sa v Poľskom Wroclave spolu
s Dobruckým P. zúčastnili Medzinárodného školenia posudzovateľov. Správa zo školenia: (príloha č.4).

8.

Záver

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

Overovatelia:

Kováčik P. – predseda ÚOK Ho
Ing. Macko M. – člen ÚOK Ho

Vyhotovil:

Ing. Podberský Ivo – člen a zapisovateľ ÚOK Ho

Príloha č.1

Karta adepta na posudzovaľa
holubov
Meno:

tel.:

Adresa:

e-mail:

Témy:
I. Blok školenia

II. Blok školenia

III. Blok školenia

IV. Blok školenia

Hodnotenie testov
Body dosiahnuté/celkom

%

Meno a podpis
hodnotiteľa:

V. Blok školenia

Záverečné skúšky adepta na posudzovateľa holubov
Meno:

1. Priebežné písomné testy:

Dátum:
Hodnotenie: * Členovia komisie:
1.
2.

2. Praktické asistencie
pri posudzovaní holubov
3. Praktická skúška:
- posúdenie 10 holubov

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.

4. Ústna skúška:
1.
- smernice pre posudzovanie a povinnosti
posudz.
- všeobecná genetika, anatómia holuba,
2.
farby a kresby operenia, pernaté ozdoby, AOC
- technika posudzovania, kategorizácia chýb
3.

5. Obhajoba záverečnej
práce adepta

1.
2.

Podpisy:

3.

Záverečné hodnotenie adepta:
Hore menovaný adept na posudzovateľa holubov splnil / nesplnil **
všetky potrebné náležitosti pre udelenie preukazu posudzovateľa holubov
a zaradenia do zoznamu posudzovateľov holubov SZCH.
Predseda skúšobnej komisie:
Členovia skúšobnej komisie:

* - hodnotenie známkou 1 až 5, alebo absolvoval, alebo vyhovel.
** - nehodiace sa preškrtne

Príloha č.2

Slovenský zväz chovateľov, Ústredná odborná komisia pre chov holubov
Smernica ÚOK Ho pre uznávanie plemenných chovov holubov
Táto smernica upravuje postup pre uznávanie plemenných chovov v rámci Slovenského zväzu chovateľov.

Účel plemenných chovov
Plemenné chovy (ďalej len PCH) sú považované za vyšší stupeň plemenárskej práce, ktorá vedie k zvyšovaniu
plemennej hodnoty a kvality chovaných plemien holubov. Cieľom PCH je získať chovateľov pre dlhodobú
plemenársku prácu za účelom stabilizácie plemien, farebných rázov a kresieb. Jedná sa hlavne o cieľavedomú
selekciu a správne zostavovanie rodičovských párov. Jedince, ktoré neposkytujú kvalitný odchov, musia byť
z chovu vyradené. Každý žiadateľ - chovateľ musí viesť presnú evidenciu (prvotnú dokumentáciu, plemennú
knihu), ktorá poskytuje informácie o plemennej hodnote chovaných párov a ich potomkov.
Uznávanie plemenných chovov bude pozostávať z prehliadky chovu u žiadateľa a následne prezentáciou
vystavených holubov na určenej výstave podľa stanovených kritérií. Uznávanie PCH sa bude konať každé tri
roky, vždy rok pred konaním európskej výstavy zvierat. Osvedčenie o uznaní plemenného chovu bude mať
platnosť 3 roky.
Plemenné chovy môžu byť uznané
a.) na plemeno a farebný ráz
b.) na plemeno
Plemenný chov je možné uznať iba na plemeno, ktoré má v SR vydaný platný vzorník.

Všeobecné podmienky pre uznanie plemenného chovu
1. Žiadateľ musí byť členom SZCH.
2. Chová holuby minimálne 5 rokov, z toho najmenej 3 roky je chovateľom daného plemena, na
ktoré žiada uznanie PCH. Počet chovných párov žiadateľa by nemal byť nižší ako 8 párov.
3. Chov musí byť vedený v súlade s legislatívou SR týkajúcej sa zdravia zvierat a dobrých životných
podmienok zvierat.
4. Žiadateľ písomne požiada ÚOK Ho o uznanie PCH v termíne do konca februára daného roka
uznávania.

Postup uznávania plemenných chovov

Prvá časť uznávania
Pozostáva z prehliadky chovu žiadateľa dvojicou hodnotiteľov delegovaných ÚOK Ho (spravidla podľa regiónov).
ÚOK Ho písomne alebo elektronicky oznámi žiadateľovi termín prehliadky chovu, ktorá sa uskutoční v období
mesiacov marec až máj daného roka.
Žiadateľ umožní hodnotiteľom vykonať prehliadku chovateľského zariadenia, vlastného chovu, vedenia
evidencie - dokumentácie (plemenná kniha, PC program) o každoročnom odchove minimálne z ostatných troch
rokov. Hodnotitelia zabezpečia fotodokumentáciu z prehliadky zariadenia a chovu (min. 4 snímky, vrátane
plem. dokumentácie), ktoré budú archivovať po dobu 12 mesiacov. Hodnotitelia vyplnia predpísané tlačivo –
záznam z prehliadky a oboznámia žiadateľa s výsledkom prehliadky. Záznam musí obsahovať slovné vyjadrenie
hodnotiteľov – chov vyhovuje alebo nevyhovuje pre uznanie plemenného chovu. K záznamu sa môže žiadateľ
stručne vyjadriť. Hodnotitelia zašlú záznam ÚOK Ho čo najskôr po vykonaní prehliadky, najneskôr do konca júna
daného roka. Záznam bude prvým podkladom pre uznanie plemenného chovu.

Druhá časť uznávania
Vystavenie kolekcie 8 holubov na určenej, spravidla národnej výstave zvierat, buď na jedno plemeno v jednom
ráze, alebo na plemeno. V kolekcii musia byť zaradené minimálne dve holubice staršie ako jeden rok (označené
plastovou obrúčkou jednej farby) a 4 ks výletkov, alebo holubov z predošlého roka. Podmienka 4 ks výletkov
alebo jednoročných holubov neplatí pre plemená bradavičnaté a českého cíbika kropenku, ktoré výstavne
dospievajú vo vyššom veku.
Kolekcia musí pre uznanie PCH dosiahnuť spolu minimálne 750 bodov. Kolekcia, ktorá dosiahne 758 bodov
a viac, získa zároveň aj titul „ Majster SR v chove holubov“. Vystavené holuby musia pochádzať z vlastného
odchovu a jeden holub môže pochádzať z iného chovu. Oceňovacie lístky (originál) budú podkladom pre
hodnotiacu komisiu (na výstave budú dvojmo).
Predseda ÚOK Ho deleguje Hodnotiacu komisiu pre uznávanie PCH, táto komisia bude zároveň aj odvolacou
komisiou pre kolekcie žiadateľov. Po posúdení holubov táto komisia vyhodnotí proces uznávania v obidvoch
častiach a vypracuje protokoly všetkých žiadateľov o PCH. Protokol podpíšu všetci členovia komisie, doručia ho
predsedovi ÚOK Ho, ktorý vydá úspešným žiadateľom osvedčenie o uznaní plemenného chovu holubov na
obdobie troch rokov.

Odporúčanie
Majitelia plemenných chovov a potenciálni záujemcovia o uznanie plemenných chovov by mali každoročne
vystaviť aspoň jednu kolekciu holubov, resp. 4 jednotlivcov na národnej výstave zvierat, čím budú dokladovať
kvalitu svojich chovov v období medzi uznávacími konaniami. Pri uznávacom konaní sa bude prihliadať aj na
tieto priebežné výstavné výsledky.

Potrebné tlačivá
1. Žiadosť o uznanie PCH holubov
2. Záznam z prehliadky chovu žiadateľa o plemenný chov holubov
3. Protokol z hodnotenia plemenného chovu
4. Osvedčenie o uznaní plemenného chovu holubov na obdobie rokov ............

ÚOK Ho zabezpečí predpísané tlačivá a prezentáciu uznaných plemenných chovov na oficiálnych stránkach
SZCH.

Zrušenie osvedčenia
Uznávacia komisia ÚOK Ho môže vydané osvedčenie o uznaní PCH zrušiť

- za porušovanie platnej legislatívy SR hlavne v oblasti veterinárnej starostlivosti a dobrých
životných podmienok zvierat (welfare zvierat).
- za závažné porušenie stanov SZCH a chovateľskej etiky

Vypracovali: Boris Bocko a Ing. Marián Macko

6.10.2019

Táto smernica bola schválená na zasadnutí ÚOK pre chov holubov v Košiciach dňa 19.10.2019.

Príloha č.3

Zasadnutie sekcie holuby dňa 31.5.2019 v Chorvátskom Trogire
Členov sekcie holubov privítal p. Gustáv Heftberger. Ďalej privítal viceprezidenta Urs
Freiburghyus a Jean Luisa Frindela – viceprezidenta ESKT, Istvana Rohringera –
viceprezident, prof. Schille – ochrana zvierat, André Legranol – Zdislav Borowski.
Boli privítaní členova sekcie holubov z Ukrajiny, Portugalska – 1.6.2019
Odstúpil sekretár Hans Schipper, ktorý každý rok dopĺňal štandardy do EE. Poďakovanie
sekretárke EE Ester Huwiller, za vedenie EE stránky – webstránok.
Niektoré zväzy nedodali na EE stránky intranet.
Ospravedlnení: Nórsko, Švédsko, Írsko, Španielsko, Rusko. Turecko do EE. Srbsko sa
konsolidovalo. Problém s tromi štátmi pri výstavách v EE (Bosna – Hercegovina),
vybavovanie si odvoz a dovoz zvierat na EE výstavy.
Informovanie o EE výstave 20.-21.11.2021 v Tuln Rakúsko.
Štengel – výrobca krúžkov – reklamácia – na vnútornej strane – farba nestá. Tiež problémy
s výrobou na rok 2020. Prejednanie školenia 13.15.9.2019 Wroclav – Poľsko, na intranet
stránke je program už zverejnený.
Námietka delegáta CZ Alex Veselý o výstave Moravských pštrosov v Rakúsku, ktorá sa má
tiež konať v Česku na ten termín. (prejednané)
Výstavy Wels 23.-24.11.2019 -King, Rimani, Norvič hrvoliak.
Výstava 23.-24.11.2019 Texani v Maďarsku .
Výstavy :
- 6.-8.12.2019 Lipsko – Viedenské a Budapeštianske letúne
- 14.-15.12.2019 Talianske plemená
-

19.-22.12.2019 Balkánske/BIH

Na EE výstavy treba posielať posudzovateľov fundovaných a školených na špeciálne
plemená, aby nevznikli problémy s posudzovaním – Dánsko.
Voľby:

Predseda Heftberger A
-

Sekretár Jurgen Holschold D
viceprezident Jeans Luis Frindel

Členovia štandartnej komisie

Sekretár – člen ESKT: Georg Sattlecker
Člen ESKT: Ronald Bube
Člen ESKT: Philipe Hudry
Bola urobená spoločná fotografia SZCH. Predstavená bola štandartná komisia o 14.30 hod. –
nový členovia.
Rozdiely medzi Maďarským EE – Nemeckým štandartom „ Komárňanský kotrmeliak“, výška
nasadenie chochlíka.
Medzinárodní posudzovatelia, by mali aspoň raz za päť rokov posudzovať na EE výstavách.
Informácia, že na Web stránke je možno nahliadnuť na plemená v troch rečiach.
Nahlásiť NV v Nitre. Prezentácia Portugalska.
Za účasť poďakoval p. Heftberger všetkým prítomným.

Príloha č.4

Medzinárodné školenie posudzovateľov holubov

13. - 15. 9. 2019 Wroclav – Poľsko.

Po dohode s priateľom Mariánom Mackom, sme sa stretli na železničnej stanici Žilina odkiaľ sme spoločne
pokračovali do Wroclavi v Poľsku. Cestu nám komplikovali zápchy spôsobené kamiónmi a do Wroclavi sme
pricestovali pred pol šiestou. Keďže sme nejakým nedopatrením usporiadateľov neboli nahlásení, zdržali sme
sa pri vybavovaní ubytovania.
O 20.00 hodine nás privítali na slávnostnej večeri, kde vybraným hosťom odovzdali upomienkové predmety
a informovali nás o programe celého školenia.
Nasledujúci deň – sobota - po raňajkách začal program a školenie. Privítali nás funkcionári Poľského zväzu.
Zúčastnilo sa 136 posudzovateľov zo 14-tich krajín.

1)

Medzinárodná téma: Euroštandard (referent CEE stránky)
a) ESCP – história a súčasnosť - 21.5.1993 Reč u Prahy - založenie štandardizačnej komisie ESCP.
EE web-stránka v roku 1994.
Hlavná úloha – vytvoriť zoznam medzinárodne uznaných plemien a ich štandardy podľa jednotnej
metodiky a registrácia nových plemien po žiadostiach od národných zväzov s minimálne 2
rozdielmi na nové plemeno od doterajšieho stavu.
b) EE Posudzovací systém, jeho história, rôzne metódy, rôzne bodové škály hodnotenia podľa
jednotlivých krajín, nekompatibilita vypovedacej hodnoty kvality holuba v rôznych krajinách.
PRETO: Rakúsko rok 2000 – schválenie posudzovania v EE systémom, celkom odlišným od doteraz
zaužívaných - zmena v pohľade na holuba nie v negatívnom sťahovaní bodov za jednotlivé pozície,
ale v pozitívnom pohľade a pridelení zodpovedajúceho počtu bodov kvalite holuba – terajší systém
90 – 97 bodov.
V prvom rade ho prijali Nemecko a Francúzsko, neskôr sa pridali ostatní členovia EE.
c) Posudzovanie – oboznámenie s EE oceňovacím lístkom – hlavne pre PL, nakoľko ešte nemajú
tento systém plne zavedený.
Prečo nie je v stupnici 100 bodový holub, ale max. 97 bodov? Pretože žiaden holub nie je
perfektný: 1.) v celkovom dojme
2.) v plemenných znakoch
3.) vo farbe

2)

Ochrana zvierat (welfare):
Voľná chôdza - chovateľom AH, pávik – pozor na príliš dlhé a príliš krátke nohy !!!
Papučaté holuby – žiadne dopredu rastúce papuče, ale doboku. Operenie papúč nie extrémne
dlhé, ale kompaktné. Žiadne vytrhnuté predné perá papúč, ktoré sú tým pádom v čase výstavy
opticky kratšie. Supie perá nie príliš dlhé, ktoré by sa ťahali po zemi.
Veľmi dlhé holuby – letky nie ťahané po zemi
Modeny a kingy – čelo nie extrémne široké, ktoré by zabraňovalo videniu dopredu
Bradavičnaté – takisto nie extrémne
Krátkozobé – takisto nie extrémne

3)

4)

Správa Milana Brkiča zo Srbska o prvom Národnom školení posudzovateľov holubov a hydiny
funkcionármi EE, ktoré sa konalo 10.8.2019 v Sombore, na ktorom sa zúčastnili aj posudzovatelia
z ostatných okolitých štátov bývalej Juhoslávie.

Národná časť – prezentácia poľských plemien
a) v Poľsku majú uznaných 68 plemien
b) Bradavičiare: Staropoľský, Podkapatský, Ostroviecky, Poľský
Boli prednesené štandarty týchto holubov. Postupom najstarší Podkarpatský, najmladší
Ostroviecky.
c) Poľská Sovka- prednesená história rok 1880-1918-1938 ako aj štandard
d) Poľský orlík 1936-1976 preberanie štandardu
e) Zámojský – veľa ľudí – veľa národností - pôvod; preberanie štandardu – bez chochlíka, aj so
špicatým chochlíkom
f) Poľská krymka- s operenými nohami ale aj bez operenia nôh – preberaný štandard Poľská
(kalote) Krymka
g) Poľský výstavný holub – preberanie štandardu
h) Staropoľský rys – starej linie; pochádzajúci z Krakova krížením s poľnými holubami už z roku
1880 prof. Radovský; 1930 spravený I. štandart; teraz späť prejednaný štandard, nakoľko
Nemci si pravili svoj štandard na Rysa
i) Poľský dlhozobý letúň – Srebrniak – 1992 bola uznaná farba – prvý štandard
1934 Waršava – Krakow
1964 Krakow – publikacia – spresnenie štandartu
1978 Krakow – Waršava – Radant – Puť
Dva kluby (Waršava-Radant) spracovanie štandardu pre strieborniaka (modrý
ľadový) a perlových (striebristý ľadový)

Ukončenie školenia o 17-tej hodine; následná prehliadka mesta a pamätihodností s výkladom sprievodcov
podľa skupín v nemeckom a anglickom jazyku.

V nedeľu 15.9.2019 o 8.00 hodine – správa štandizačnej komisie ESCP
a) otvorená diskusia pri okrúhlom stole
1) Poľský chovateľ sa pýtal – Česká kropenka dospieva až v 4-tom roku - či by sa nedalo zmeniť vystavovať aj staršie ako 6 rokov veku.
Odpoveď štandardizačnej komisie: EE určilo max. 6 rokov pre vystavovanie na medzinárodnej výstave EE
pre všetky plemená bez rozdielu. Jednak s ohľadom na opakujúce sa farby krúžkov a jednak na posun
v šľachtení a výbere nového materiálu do chovu. Po prerokovaní národnými zväzmi sa na národných
výstavách podľa rozhodnutia danej ÚOK dajú vystaviť aj staršie holuby ako 6 rokov. To je vecou povolenia
národnej komisie. Na medzinárodnej EE výstave nie.
2) Otázka Ing. M. Macka – ako ďaleko je komisia s prácou na elektronickej verzii vzorníka plemien
holubov EE? – Na vzorníku sa pracuje; je tu trocha problém s obrázkami, kde si jednotlivé zväzy
uplatňujú úpravy kresieb, čo chce čas a peniaze. Základná verzia by mala byť do nasledujúcej EE
výstavy v Tullne hotová.
3) Informácia Českého zväzu o elektronickom zápise oceňovacích lístkov, ktorý by hneď bol prenesený do
systému na tlač a body do katalógu, na ktorom intenzívne pracujú. EE komisia by privítala takýto
systém, nakoľko by to výrazne urýchlilo tvorbu katalógu.

Priateľ Frindel ukončil a poprial všetkým zúčastneným šťastný návrat domov.

Spracovali: P. Dobrucký, Ing. M. Macko.

