Zápisnica 3/2018
zo zasadnutia Ústredne odbornej komisie pre chov holubov
dňa 20. októbra 2018 v Košiciach
Prítomní: Kováčik Pavol, Nosál Miroslav, Bocko Boris, Dobrucký Peter, Ing. Macko Marián,
Ing. Podberský Ivo, Čierťaský R.
Overovatelia: Kováčik P., Nosál M., Bocko B.
Program:
1.

Otvorenie – Kováčik P.

2.

Kontrola plnenia uznesení – Ing. Podberský I.

3.

Vzorník plemien holubov - Bocko B.

4.

Informácia o CVZ Nitra 2018 – Kováčik P.

5.

Medzinárodné školenie posudzovateľov holubov. - Ing. Macko M.

6.

Európska výstava Dánsko 2018 - Ing. Macko M.

7.

Školenie posudzovateľov holubov – Nosál M.

8.

Kurz adeptov posudzovateľov holubov – Nosál M.

9.

Rôzne

10.

Záver

1.

Otvorenie

Predseda Ústredne odbornej komisie pre chov holubov /ďalej „komisia“/p. Kováčik privítal
prítomných.
2.

Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/2/2018: Kováčik P., Nosál M. a Ing. Podberský I. zašlú vyrozumenie poštou
Klubu chovateľov košických kotrmeliakov. - splnené
Uznesenie 2/2/2018: Kováčik P., Nosál M. a Ing. Podberský I. zašlú vyrozumenie poštou
Klubu chovateľov letúnov a tiplerov. – splnené
Uznesenie 3/2/2018: Ing. Macko M. zaktualizuje zoznam veľkostí obrúčok na stránke SZCH
-splnené
Uznesenie 4/2/2018: Ing. Podberský zistí na SZCH aktuálny počet prihlášiek do kurzu
adeptov posudzovateľov holubov. - splnené

2.

Vzorník plemien holubov

Podpredseda komisie p. Bocko oboznámil členov komisie s aktuálnym stavom nového
slovenského vzorníka plemien holubov. Tlač bude prebiehať v Martine. Komisia odsúhlasila
vytlačiť 150 kusov. Posudzovatelia holubov a adepti na posudzovateľov holubov si ho
zakúpia povinne, aby pri posudzovaní mali ako pomôcku najaktuálnejšie štandardy.
Uznesenie 1/3/2018: Bocko B., Ing. Macko m. a Kováčik P. pôjdu dohodnúť do
vydavateľstva v Martine ekonomické a technické podmienky tlače vzorníka.
4.

Informácia o CVZ Nitra 2018

Predseda komisie Kováčik P. informoval, že Celoštátna výstava zvierat v Nitre 2018 sa bude
konať 24.-25.11.2018 na výstavisku Agrokomplex. Prihlášky sa môžu posielať do
30.10.2018. Odvolacia komisia na CVZ Nitra 2018 bude Nosál M., Ing. Podberský I. a Ing.
Macko M..
5.

Medzinárodné školenie posudzovateľov holubov.

Ing. Macko M. sa v dňoch 14.-16.9.2018 zúčastnil na medzinárodnom školení
posudzovateľov holubov v Dánskom Oksbøl. Správa z tohto školenia (Príloha č.1).
6.

Európska výstava Dánsko 2018

Ing. Macko M. informoval, že v dňoch 9.-11.11.2018 sa bude v Dánskom meste Herning
konať 29. Európska výstava Herning 2018 a 5. Európska výstava mláďat. Holubiarsku
sekciu bude ako doprovod so zvieratmi zastupovať Ing. Macko M.. Celkovo zo Slovenska je
prihlásených 75 ks hydina (+20 MCH), 68 holubov (+4 MCH) a 168 králikov (+3 MCH).
7.

Školenie posudzovateľov holubov

Nosál M. informoval prítomných, že školenie posudzovateľov holubov sa uskutoční
22.11.2018 (štvrtok) pred CVZ Nitra 2018. Ušetria sa pri tom nemalé financie na stravné
a ubytovanie. Školenie sa bude skladať z dvoch častí. Teoretická bude od 9,00 v PKO
(Nitra), potom sa posudzovatelia presunú na výstavu kde sa od 16,00 hod uskutoční praktické
školenie. Využije sa príležitosť školiť na kvalitných vystavených jedincoch jednotlivých
plemien. Nocľah majú posudzovatelia zabezpečený v PKO Nitra.

8.

Kurz adeptov posudzovateľov holubov

Ing. Podberský I. informoval, že na SZCH prišlo 9 prihlášok na kurz adeptov posudzovateľov
holubov. Komisia rozhodla, že prijímacie skúšky sa uskutočnia 22.11.2018 v PKO Nitra.
Záujemcovia budú prizvaní na vlastné náklady. Prijímacie skúšky budú písomné formou testu.
Skúšobná komisia bude v zložení Nosál M., Bocko B. a Ing. Podberský I..
Uznesenie 2/3/2018: Ing. Podberský I. pošle adeptom pozvánku na prijímacie skúšky.
9.

Rôzne

Bocko B. – navrhol Kováčikovi Pavlovi zväzové vyznamenanie „Zápis do knihy cti“.
Komisia ho následne jednohlasne odsúhlasila.
Uznesenie 3/3/2018: Ing. Podberský I. zašle návrh na vyznamenanie tajomníčke RR SZCH
podľa stanov SZCH.
Dobrucký P. – informoval, že na SZCH sú už nové obrúčky a bude pri ich rozdeľovaní.
Macko M. – navrhuje riešiť postavenie dvoch klubov kingov. Podľa stanov SZCH môže mať
jedno plemeno iba jeden klub.
Macko M. – navrhuje udelenie titulu Majster SR aj pre menej početné plemená s podmienkou
vystavenia minimálne troch kolekcií od minimálne dvoch chovateľov bez rozdielu farby
a kresby, po splnení limitu počtu získaných bodov (380). Komisia tento návrh odsúhlasila.
Kováčik P. – činnosť klubov budeme riešiť na najbližšom zasadaní komisie.

7.

Záver

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

Overovatelia: Kováčik Pavol – Predseda ÚOK Ho
Nosál Miroslav – Predseda zboru posudzovateľov
Bocko Boris – Podpredseda ÚOK Ho
Vyhotovil:

Ing. Podberský Ivo – člen a zapisovateľ ÚOK Ho

Príloha č.1
Správa z medzinárodného školenia posudzovateľov holubov
Oksbøl – DK 14.–16.9.2018
Medzinárodné školenie posudzovateľov holubov a hydiny sa ako býva zvykom v roku konania
medzinárodnej výstavy zvierat Európskeho zväzu, konalo v dánskom mestečku Oksbøl v dňoch 14.-16.9.2018.
Do tak vzdialenej destinácie sme nakoniec po zvážení a rozhodnutí sekretariátu SZCH boli vyslaní len po
jednom zástupcovi z odboru holubov a hydiny, kam sme sa dopravili letecky z Košíc s prestupom vo Varšave
a pristátím v Billunde, centrálnom letisku Jutského poloostrova Dánska. Do miesta konania to už bolo len asi 60
km miestnou dopravou.
Školenia sa zúčastnilo celkovo 42 posudzovateľov holubov z DK, F, SLO, HU, CZ, HR, D, PL, BiH,
CH, SRB, NL, IT, A, LT a SK. Program školenia bol rozvrhnutý a prebiehal nasledovne:
V piatok 14.9.18 – príchod účastníkov, registrácia pri ktorej nám boli odovzdané školiace materiály
a ubytovanie – od 15.00 hod. O 19.30 slávnostné privítanie a večera v školiacom a ubytovacom zariadení
Koncept Hotel.
Sobota 15.9.18 – Krátke predstavenie Dánskeho chovateľského zväzu H. O. Christiansenom. Násladne
Hans Schipper zopakoval zásady a pravidlá európskeho systému posudzovania holubov, aj na nadchádzajúcej
medzinárodnej výstave v Herningu. Po krátkej prestávke pokračoval H. O. Christiansen v predstavení plemena
Dánsky stehlík. Potom Anders Christiansen pokračoval prvou časťou o Dánskom letúňovi, ktorú dokončil po
obede časťou druhou. Po prestávke pokračoval prednáškou o možnostiach a alternatívach posudzovania holubov
v budúcnosti. Predostrel už niektoré skúsenosti a alternatívne možnosti zatraktívnenia chovu čistokrvných
plemien holubov, napr. zapojením do posudzovania viacerých posudzovateľov naraz pri každom holubovi, či
možnosťou účasti samotných chovateľov pri posudzovaní, alebo aj širokej verejnosti pri udeľovaní najvyšších
ocenení – stanovenia celkového víťaza výstavy. To všetko s vidinou väčšej atraktívnosti výstav tak pre
samotných vystavovateľov či návštevníkov, vloženia určitého náboja a napätia pri rozhodovaní o najlepšie zviera
a získaní potenciálne ďalších chovateľov do svojich radov. Sobotný program bol ukončený večerou o 19.00 hod.
Nedeľné školenie začalo predstavením ďalších dánskych národných plemien – a to Dánskeho
parochniaka a Dánskeho bubláka, o ktorých hovoril H. O. Christiansen. Anders Christiansen potom zahájil širšiu
panelovú diskusiu o možných iných spôsoboch hodnotenia holubov, v nadväznosti na jeho vystúpenie v sobotnej
časti. Debata o alternatívnych možnostiach posudzovania a určovania víťazov výstav sa vo všeobecnosti niesla
v tom duchu, že áno - je to určitá možnosť (napr. páviky a bucharské bubláky už takto pracujú), ale je to dobré
riešenie iba pre menšie výstavy, špeciálky a pod. Rovnako tak posúdenie viacerými posudzovateľmi naraz.
Určite to nebude možné na veľkých, medzinárodných EE výstavách. Skôr by bolo zapotreby spropagovať
výstavu či jednotlivé hodnotenia cez internet, možno aj on-line prenosom, lebo mladí dnes takto sledujú všetky
pre nich dôležité akcie. Prípadne aj tvorba a zavesenie na web videozáznamov z posudzovania, na ktorých sa
jednotlivé pozície určitých plemien zdokumentujú, ukážu sa v detaile, popíše sa ideál žiadaný vzorníkom,
nasnímajú sa časti, ktoré sú v súlade, a ktoré už požadovaným kritériám nevyhovujú. Taktiež odznelo, že to čo
musíme zlepšiť, je čitateľnosť oceňovacích lístkov a ich vypovedacia hodnota – obsah a správnosť pomenovania,
či správneho zápisu do kolónky prednosti, doporučenia, či zistené chyby. Rovnako tak sústredenie sa na
špecialistov jednotlivých plemien, či skupín plemien. Po krátkej prestávke odzneli posledné závery a aktuality
z ESKT: prijímanie, resp. zrušenie členstva niektorých krajín, návrhy jednotlivých zväzov na zápis ich plemien
do zoznamu EE a odchod 2 členov z komisie, za ktorých sa budú voliť noví. Azda najpotešiteľnejšou správou
bolo, že komisia už pracuje na elektronickej verzii EE štandardov plemien holubov, ktorý by mal byť hotový do
r. 2021, t.j. do konania budúcej medzinárodnej výstavy EE v Rakúsku. ESKT ďalej dostalo pozvánku od Bosny
a Hercegoviny na konanie najbližšieho školenia pre posudzovateľov v roku 2019. ( 3. septembrový víkend 20.21.9.2019). Rok 2020 je miesto a termín ešte otvorený. 2021 – Rakúsko – pred konaním EE výstavy. Nakoniec
predseda holubárskej sekcie európskeho zväzu A. Heftberger odovzdal posudzovateľom, ktorí splnili kritériá pre
udelenie štatútu medzinárodného posudzovateľa holubov dekréty a nášivky s logom; zo Slovenska ich obdržal
Peter Dobrucký a Ing. Marián Macko. Nedeľným obedom sa skončilo medzinárodné školenie posudzovateľov
holubov a hydiny a organizátori zabezpečili odvoz účastníkov zo vzdialenejších krajín na letisko do Billundu,
odkiaľ sme sa rovnakou trasou vrátili na Slovensko a domov.
Vypracoval: Ing. Marián Macko

