SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
Medzinárodný derby klub Slovensko
__________________________________________________________________

ZÁPISNICA
z konferencie MDKS konanej dňa 10.3.2018 v Trenčianskej Turnej
Prítomní: Viď prezenčná listina v prílohe
Neprítomní: NS Sabinov
Program konferencie:
1. prezentácie účastníkov, privítanie so zahájením
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba mandátovej komisie
4. Voľba overovateľov zápisnice
5. Správa predsedu MDKS
6. Správa výcvikára MDKS
7. Správa ekonóma MDKS
8. Správa kontrolnej komisie
9. Rôzne - schvaľovanie výšky členského príspevku
- letového
- cena rodových krúžkov
- preplácanie služobných ciest
- príspevok na spoločné ocenenie preteku Aachen s MMK
- oceňovanie holubov v pretekoch s RK – 55M
10. Pretekový plán MDKS na rok 2018
11. Organizačné záležitosti – deklarácia pretekov, predpreteková a preteková
dokumentácia, termíny platieb /členské a letové/, hlásenia a zverejňovanie doletov na
Mypigeons.eu, kontrolná činnosť počas pretekov – protokoly, výstava MDKS za rok
2018
12. Diskusia, návrh uznesenia
13. Záver
K bodu 1.
Prezentácia prebehla pri príchode účastníkov do jednacej miestnosti podpisom
pripravenej prezenčnej listiny.
Následne predseda MDKS p. Š.Nochta privítal zúčastnených a zahájil samotné
rokovanie konferencie.
Pokračoval v oboznámení prítomných s programom konferencie /viď vyššie/ a dal
priestor k jeho pripomienkovaniu.
Pripomienku nadniesol p. Ľ.Janda, že mu chýba vyhodnotenie úloh z konferencie z
roku 2017. Predseda zodpovedal pripomienku vysvetlením, že toto bude obsahom jeho správy,
ktorú prednesie v jednom z nasledovných bodov. Po tomto bol program všetkými prítomnými
hlasovaním schválený.
K bodu 2., 3., 4.
Predsedajúci predložil návrhy na zloženie komisií pre konferenciu:
– návrhová komisia: pp. Pazúr M., Janíček Š., Janda Ľ.
– mandátová komisia : pp. Poliak J., Bačík J., Dohňanský F.
– overovatelia zápisnice : pp. Navrátil F., Cingálek
– zapisovateľ konferencie : p. Pazúr M.
K zloženiu jednotlivých komisi dal predsedajúci postupne hlasovať pričom neboli

výhrady ani návrhy na zmeny v komisiách. Hlasovaním boli všetky komisie a ich
členovia jednomyseľne schválené.
– V tejto časti p. Dohňaňnský skontroloval podľa prezenčnej listiny zastúpenie a
mandáty jednotlivých NS stredísk, po čom skonštatoval, že konferencia je uznášania
schopná s celkovým počtom 14 rozhodujúcich hlasov.
K bodu 5.
Slova sa opäť ujal predsedajúci a vo svojej správe v úvode hodnotil jednotlivé úlohy
ako boli prijaté na konferencii v roku 2017. Hneď v prvom bode skonštatoval, že úloha bola
nesplnená a to vo vykonaní zmeny názvu športového klubu z "Medzinárodný " na Maratón
derby klub Slovensko. Zdôvodnenie uviedol, že podľa vyjadrenia prezidenta SZ CHPH je
MDKS vedené na úrovni OZ CHPH, ktoré sú zahrnuté pod SZ CHPH.
K otázke sa začal vyjadrovať p. Janda, pričom došlo ku konfrontácii, proti čomu sa
predsedajúci ohradil, aby mu nebolo vstupované do prejavu. Po stanovisku vyjadrenom taj.
MDKS p. Pazúrom, že sme v poslednom volebnom roku a nevieme čo sa udeje o rok po
voľbách. Môže dôjsť k opätovnej zmene aj vo vedení MDKS a bude znova "potrebné"
zasahovať do tohoto dokumentu, je vhodné, aby sa vec ponechala v súčasnom stave a o rok
rozhodne nové vedenie MDKS ako pokračovať. Za všeobecného súhlasu prítomných sa
problematika ďalej neriešila.
Nasledovne prešiel ďalšie úlohy, u ktorých pod bodmi 2. - 10. skonštatoval ich splnenie.
Pozastavil sa iba pri úlohe č. 9., kde skonštatoval síce zlepšenie, ale naďalej pretrvávajú
zdĺhavosti pri zasielaní výsledkových listín z jednotlivých pretekov s následkom oneskorenia
konečných výsledkov. Toto je potrebné odstrániť.
Ako štatutár a predseda MDKS v ďalšej časti si dal za povinnosť vyhodnotiť činnosť
jednotlivých členov výboru, pričom postupne zhodnotil všetkých členov:
– tajomník – bez pripomienok so spokojnosťou s vykonávaním funkcie
– výcvikár – spokojnosť s odvádzanou prácou; výtka za nesplnený pokyn u kat. E
– ekonóm – úlohy plní, vytýka podraz za vyplatenie výhier chovateľom s nesplnenými
podmienkami
Pochvalne sa vyjadril k usporiadanej výstave MDKS v roku 2017.
Navrhol zloženie nového vedenia MDKS po budúcoročných voľbách tak, aby si každé
NS predložilo návrh na 1 člena výboru MDKS a aj KRK, čím by boli tieto orgány 7 členné.
Vyjadril sa, že vzhľadom na končiace volebné obdobie predpokladá ako štatutár požiadať
nezávislú a nezainteresovanú skupinu o finančný audit, aby v prípade odchodu z funkcie
odišiel s čistým štítom. O termíne bude ekonóm včas informovaný.
Ďalej predložil, zhodnotiac finančnú kondíciu MDKS, cenu rodového krúžku znížiť na
2,50 € s odôvodňovaním a poukazom na menej solventných chovateľov. Súčasne dal o tomto
návrhu hlasovať. Jeho návrh neprešiel
Obdobne dal hlasovať o svojom návrhu k zniženiu počtu oceňovaných holubov s
rodovým krúžkom 55M z 25 ks na 15 ks. Návrh taktiež neprešiel.
V nasledovnej časti zhodnotil na príklade Maďarského maratón klubu /ďalej len
MMK/ opakujúce sa tlaky na ranné štarty holubov v rámci MDKS. Odídenci z MMK
vytvorili tzv. Panónia klub pred cca 2-3 rokmi, no v súčasnosti sa už viacerí vrátili späť a je tu
snaha o spoločné preteky s poludňajším či popoludňajším štartom. Ich konferencia bude na
prelome 3. a 4. mesiaca roka 2018 o čom bude predseda MDKS informovať na našej web
stránke.
Konfrontačne vyznelo hodnotenie smerníc takmer schválených na konferencii v roku
2017 k výstavníctvu a pretekovej činnosti. Oponentom bol p. Janda. Predseda poukázal na už
platné smerníce v rámci samotného SZ CHPH, ktoré musia byť v intenciách noriem FCI a
tak nie je potrebné tvoriť niečo nové.
V závere požiadal o dodržiavanie medziľudských vzťahov nenarušujúcich naše

aktivity v relaxe pri holuboch.
/správa o 4 stranách tvorí prílohu zápisnice z konferencie/
K bodu 6.
Výcvikár MDKS p. Dohňaňnský Fr. vo svojej správe zhodnotil priebeh jednotliuvých
pretekov, spracovanie predpretekovej a pretekovej dokumentácie s malými problémami,
ktoré boli priebežne odstraňované a doplňované, spracovanie výsledkov p. R. Grillom,
zhodnotenie výstavy MDKS z pohľadu jej organizátora. Vcelku hodnotí rok 2017 kladne s
rezervami na odstraňovanie v priebehu roka 2018.
/správa tvorí o 1 strane prílohu zápisnice/
K bodu 7.
Ekonóm MDKS p. J. Horečný vo správe o hospodárení za rok 2017 predniesol
zhodnotenie príjmov za predaj krúžkov, členského poplatku, úrokov, pretekov a letového.
Obdobne predložil oblasť výdavkov z priebehu sezóny 2017.
V konečnom vyjadrení je MDKS v dobrej finančnej kondícii. Limity členenia príjmov i
výdavkov boli dodržané.
/správa tvorí o 1 strane prílohu zápisnice/
K bodu 8.
Za KRK MDK predniesol správu o revízii príjmov a výdavkov jej predseda p. D.
Púček. Skonštatoval, že vykonanou kontrolou členmi KRK neboli zistené žiadne rozdiely a
pochybnosti vo vedení účtovníctva. Jeho záverečné čísla z príjmov i výdajov za rok 2017 boli
zhodné s údajmi v správe ekonóma MDKS.
/správa tvorí o 1 strane prílohu zápisnice/
K bodu 9.
V tomto bode došlo k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch z programu rokovania.
Postupne boli väčšinovým hlasovaním schválené nasledovné položky:
– členské 6 € člen, zľavu na 3 € majú dôchodcovia
– letové 2 € za prihláseného holuba
– rodové krúžky 55M – 3 €/1ks
– naďalej budú preplácané sl.cesty 0,20 €/1km
– príspevok na spoločné ocenenie s MMK preteku Aachen sumou 500 €
– oceňovanie doletených holubov v počte prvých 25 ks z preteku s krúžkom 55M, s
povinnosťou byť zverejnený do 60 min na Mypigeons a protokolom o kontrole prvých
3 doletených z výsledkovej listiny
K bodu 10.
K pretekovému plánu sa vyjadril predseda MDKS. Z doterajších rokovaní s MMK
priniesol informáciu o v MMK navrhovaných pretekoch na rok 2018 :
AACHEN
KIEL
RENDSBURG
BRUSEL – OSTENDE
K stanoveniu termínov pretekov má prísť na konferencii MMK na prelome marca –
apríla 2018. Taktiež k upresneniu pretekov. Vyvstala otázka, či MDKS poletí pretek Brusel s
MMK, alebo v rámci plánovaného v podmienkach SZ CHPH dňa 28.7.2018 s ranným
štartom. Došlo k hlasovaniu, pri ktorom väčšina t.j. 10 delegátov bola za spoločný pretek s
MMK s poludňajším či popoludňajším štartom.

K bodu 11.
V organizačných veciach bol stanovený termín na dátum 30.04.2018 pre schválené
platby ako aj pre nahlášky prihlásených holubov na jednotlivé preteky a doručenie
evidenčných listov /ďalej len EL/ za NS spracované v zmysle požiadavok SZ CHPH t.j. vo
všetkých kolonkách EL.
Následne boli prediskutované a väčšinovým hlasovaním schválené témy :
– k nastávajúcim voľbám v roku 2019 bude platný kľúč 1 delegát = 10 členov so
zaplateným členským
NS navrhnú 1 delegáta do výboru a 1 delegáta do KRK
– výstavu MDKS v roku 2018 uskutoční a zabezpečí NS Rosina v mesiaci 11/2018
– prerokované smernice, schválené v r. 2017 – po diskusii – obe zrušené
– výstavné kategórie MDKS - víťazi pretekov 1. - 3. miesto
- ESO MDKS za 1 rok
- kategória E – v zmysle podmienok FCI
– p. Janda predložil požiadavku o doplatenie ocenení 5 ks holubov z pretekov v roku
2017 v celkovej výške 190 €, po krátkej diskusii väčšina 10 delegátov súhlasila
– ďalšou požiadavkou p. Jandu bolo, aby sa v zápise objavila poznámka o tom, že v
roku 2016 na výstave v Okoličnej bol 1 holub ocenený 2 krát
– taktiež predložil písomný dokument s analýzou dokumentov SZ CHPH údajne
dokumentujúcu diskrimináciu holubov chovateľov združených pod MDKS
- v prípade nedodržania povinnosti do 60 min. zaevidovať z preteku holuba naMypigeons
ocenenie prechádza na holuba spĺňajúceho podmienky za ním
- p. Štefan Janíček predložil na schválenie požiadavku o vytvorení a akceptovaní nového
ZS = NS Bytča. Jeho zriadením a schválením by sa ušetrili km pre chovateľov pri
nasádzaní a zrýchlila manipulácia s holubmi v NS. Toto NS je v trase doterajšieho
zvozu a teda nedochádza ani k navýšeniu kilometrov. Patronát ako vedúci NS bude mať
p. Ján Bačík. Hlasovanie 11 x za, zdržali sa 2;
K bodu 12.
V tomto bode už nedošlo k diskusii nakoľko jednotlivé problematické celky boli
prediskutované priebežne a v bode organizačné veci. Bola vyhlásená krátka prestávka v
priebehu, ktorej návrhová komisia spracovala návrh uznesenia.
Návrh uznesenia prečítal p. Pazúr - tvorí prílohu zápisnice z tejto konferencie.
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený bez návrhov na doplnenie, alebo
pozmeňujúceho návrhu.
Predseda MDKS o cca 15.30 hod. vyhlásil rokovanie konferencie za ukončené
Zapísal:
Taj. MDKS
Milan Pazúr v.r.

Overeovatelia zápisnice:
..........................................
František Navrátil v.r.
..........................................
Jaroslav Cingálek v.r

UZNESENIE

z konferencie MDKS konanej dňa 10.3.2018 v Trenčianskej Turnej
Konferencia zástupcov NS MDKS na svojom rokovaní prijala toto uznesenie :
Berie na vedomie :
a/ správu mandátovej komisie
b/ správu predsedu MDKS
c/ správu výcvikára
d/ správu ekonóma
e/ správu predsedu KRK
f/ informáciu o ocenení 1 holuba na výstave MDKS v Okoličnej v r. 2016 – 2x
- bez stanoviska
g/ informáciu o pravdepodobnom pretekovom pláne na rok 2018
Schvaľuje :
a/ pre nasledovné voľby v r. 2019 volebný kľúč 1 delegát = 10 členov NS so zaplateným
členským aj pre začatú 10-ku
b/ výšku členského 6 €, pre dôchodcov 3 €,
c/ cenu letového 2€ /1 ks prihlásený holub
d/ cenu rodového krúžku – naďalej 3 €
e/ preplácanie služ. ciest 0,20€/1km
f/ príspevok 500 € na spoločné ocenenie preteku Aachen s MMK v roku 2018
g/ oceňovanie prvých 25 ks doletených holubov s RK 55M zo sumy 75 % za predané krúžky
za rok 2017 s evidovaním po dolete na Mypigeons do 60 minút bezpodmienečne
h/ nasadzovacie stredisko Bytča na úrovni zberného miesta od roku 2018 – vedúci NS p. Ján
Bačík
i/ vyplatenie zadržaných cien pre 5 ks holubov z roku 2017 v sume 190 €
j/ výstavné kategórie pre nasledovné obdobie roka 2018
– víťazi pretekov 1. - 3. miesto
- ESO za 1 rok
- kategória E z podmienok FCI
- majster MDKS
k/ voľbu členov výboru v roku 2019 z návrhov NS po 1 členovi do výboru a 1 člen do KRK
l/ usporiadanie výstavy v roku 2018 v mesiaci november – NS Žilina - Rosina
m/ u zistených prípadov s nedodržaním termínu 60 min. nahlásenie doletu holuba do
systému Mypigeons.eu, posunúť príslušné ocenenie z dosiahnutého výsledku na
nasledovného holuba a chovateľa spĺňajúceho podmienku hlásenia do systému
Ruší :
a/ smernice prijaté /navrhované/ v roku 2017 – pre výstavnú činnosť MDKS
- pre pretekovú činnosť MDKS

Ukladá :

a/ vedúcim NS v termíne do 30.4.2018 doručiť na emailovú adresu tajomníka evidenčné listy
za účelom spracovania pre sekretariát SZ CHPH
b/ v tom istom termíne vedúcim NS zabezpečiť doručenie nahlášok počtov prihlásených
holubov na jednotlivé preteky výcvikárovi p. Dohňanskému Fr.
c/ v termíne do 30.4.2018 zaslať – odviesť na adresu ekonóma p. J. Horečného finančné
prostriedky z členského poplatku a letového podľa nahlášok; u členského s prehľadom na
člena za účelom stanovenia delegátov na rok 2019
d/ výcvikárovi MDKS p. Fr. Dohňanskému pripraviť a odoslať predpretekovú a následne i
pretekovú dokumentáciu pre potrebu SZ CHPH; predpretekovú ihneď po oznámení
výsledkov z rokovania MMK o pretekovom pláne a termínoch pretekov
-v dostatočnom predstihu spracovať a zverejniť plán zberu a zvozu PH na jednotlivé
preteky
e/ výboru MDKS prerokovať podnet p. Ľ. Jandu o nesúlade dokumentov X. zjazdu SZ
CHPH a VZ z 25.11.2017 a v prípade potvrdenia nesúladu tento odstúpiť na Prezídium
SZ CHPH k prejednaniu vo VZ za účelom zosúladenia s cieľom odstránenia diskriminácie
holubov na pretekoch MDKS
Predseda MDKS
Štefan Nochta v.r.
Zapísal:
Milan Pazúr v.r.

