Zápisnica 2/2018
zo zasadnutia Ústredne odbornej komisie pre chov holubov
dňa 1. septembra 2018 v Nitre
Prítomní: Kováčik Pavol, Nosál Miroslav, Bocko Boris, Dobrucký Peter, Ing. Macko Marián,
Ing. Podberský Ivo
Overovatelia: Kováčik P., Nosál M., Bocko B.
Program:
1.

Otvorenie – Kováčik P.

2.

Vzorník plemien holubov - Bocko B.

3.

Žiadosť Klubu chovateľov košických kotrmeliakov – Kováčik P.

4.

Žiadosť Klubu chovateľov letúnov a tiplerov – Kováčik P.

5.

Zväzové vyznamenania – Kováčik P.

6.

Rôzne

7.

Záver

1.

Otvorenie

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

Vzorník plemien holubov

Podpredseda komisie p. Bocko oboznámil členov komisie s aktuálnym stavom na tvorbe
nového slovenského vzorníka plemien holubov. Členovia sa postupne vyjadrili k jednotlivým
štandardom. Súčasťou vzorníka plemien holubov budú aj nasledovné celky, ktoré boli
komisiou prerokované a odsúhlasené.
A.)

Zoznam kresieb vyskytujúcich sa u holubov - kresby

B.)

Zoznam farieb vyskytujúcich sa u holubov - foto

C.)

Smernica ÚOKpCHH pre posudzovanie holubov na výstavách SZCH,
ktorej súčasťou sú tieto časti:

a.) Delegovanie posudzovateľov holubov
b.) Povinnosti posudzovateľa
c.) Práva posudzovateľa
d.) Vedúci posudzovania
e.) Posudzovanie mladých holubov

D.)

Pravidlá ÚOKpCHH pre vystavovanie holubov v triede AOC.

E.)

Všeobecné smernice pre posudzovanie holubov schválené sekciou Holuby EE v r.
2016.

F.)

Vyraďujúce chyby holubov na výstavách EE, ktorej súčasťou sú tieto časti:
a.) Vrodené odchýlky
b.) Vystavovateľom spôsobené odchýlky platné ako vyraďovacie chyby
holubov

Komisia odsúhlasila Vzorník plemien holubov a odporučila ho do tlače.
3.

Žiadosť Klubu chovateľov košických kotrmeliakov

ÚOKpCHH prerokovala žiadosť Klubu chovateľov košických kotrmeliakov, ktorý
prostredníctvom výboru klubu podal žiadosť na ÚOKpCHH o zmenu štandardu. V položke
Hlava zmeniť „... čelo so zobákom tvorí nerušenú líniu až do záhlavia... „ na „... čelo so
zobákom tvorí takmer nerušenú líniu až do záhlavia... „. ÚOKpCHH hlasovaním odsúhlasila
zmenu štandardu Košického kotrmeliaka v položke“ Hlava“.
Výsledok hlasovania:
Za zmenu 4 (Kováčik Pavol, Bocko Boris, Ing. Macko Marián a Dobrucký Peter)
Proti zmene 3 (Nosál Miroslav, Čierťaský Roman a Ing. Podberský Ivo)
Uznesenie 1/2/2018: Kováčik P., Nosál M. a Ing. Podberský I. zašlú vyrozumenie poštou
Klubu chovateľov košických kotrmeliakov.
4.

Žiadosť Klubu chovateľov letúnov a tiplerov

ÚOKpCHH prerokovala žiadosť Klubu chovateľov letúnov a tiplerov o uznanie novej
farebnej variety Košického vysokoletúna modrého bezpásavého. Táto nová varieta bola
vystavená na CVZ Nitra 2016 a CVZ Nitra 2017 v propagačnej voliere o počte 8 ks.
Uznávacia komisia dňa 24.11.2017 prešla jednotlivých vystavených holubov. Holuby sú vo
vzorke modrej bezpásavej vo farbe vyrovnané. Uznávacia komisia odporučila uznať túto
varietu na najbližšom zasadnutí ÚOKpCHH. ÚOKpCHH hlasovaním odsúhlasila zaradenie
variety modrá bezpásavá u Košického vysokoletúna do štandardu.
Výsledok hlasovania:
Za uznanie 7 (Kováčik Pavol, Nosál Miroslav, Bocko Boris, Ing. Macko Marián, Čierťaský
Roman, Ing. Podberský Ivo a Dobrucký Peter)
Proti uznaniu 0

Uznesenie 2/2/2018: Kováčik P., Nosál M. a Ing. Podberský I. zašlú vyrozumenie poštou
Klubu chovateľov letúnov a tiplerov.
Hlasovania o bode 3. a 4. boli realizované e-mailom, aby sa k týmto zmenám mohli vyjadriť
všetci členovia komisie.
5.

Zväzové vyznamenania

Komisia v súvislosti s prácami a tvorbou Slovenského vzorníka plemien holubov navrhuje
predsedníctvu vyznamenania pre nasledovných chovateľov:
Kolenič Peter Ing. - Zlatá medaila
Macko Marián Ing. - Bronzová medaila
Komisiou navrhnutý p. Boris Bocko sa návrhu na najvyššie zväzové vyznamenanie vzdal,
nakoľko považuje doterajšie ocenenie zlatou medailou dostatočným ohodnotením jeho práce
pre zväz.
6.

Rôzne

Ing. Macko M. – v dňoch 14.-16.9.2018 sa bude konať v dánskom meste Oksbol
medzinárodné školenie posudzovateľov holubov. Zo SR sa na ňom zúčastní Ing. Macko M..
Bocko B. – Európsky zväz chovateľov poslal zmeny vo veľkosti obrúčok holubov
Uznesenie 3/2/2018: Ing. Macko M. zaktualizuje zoznam veľkostí obrúčok na stránke SZCH
Nosál M. – Kurz adeptov posudzovateľov holubov.
Uznesenie 4/2/2018: Ing. Podberský zistí na SZCH aktuálny počet prihlášiek do kurzu
adeptov posudzovateľov holubov.
Nosál M. – Upozornil na nedostatky a veľké chyby k popisu štandardov v novom vzorníku –
Komárňanský kotrmeliak, turbitín, staroorientálna sovka a plemená soviek (náprsenka).
7.

Záver

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

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

Ing. Podberský Ivo – člen a zapisovateľ ÚOKpCHH

