
Zápisnica z celoslovenského aktívu chovateľov holubov, konaného dňa 10. 2. 2018 v Bratislave 

 

   Prítomní: podľa prezenčnej listiny zástupcovia oblastí, klubov, posudzovatelia holubov. 

   Ospravedlnení: podľa záznamu v prezenčnej listine. 

   Program: v zmysle pozvánky v zápisnici zvýraznený . 

   1. Otvorenie - o 9.10 hod. vykonal predseda K Ho Pavol Kováčik. Poukázal na program, ktorý bol 

delegátom zaslaný s doplnením predstavenia  sa kandidátky na tajomníčku SZCH. Ten bol hlasovaním 

schválený. 

   2. Kandidátka na tajomníčku SZCH – Mgr. Gabriela Babiaková sa prihovorila prítomným. Povedala, 

že na zväze pracuje od roku 2011, postupne preberala všetky funkcie, hlavne ekonomického 

charakteru, neskôr organizačné. Podrobne vymenovala záber činnosti, ktorú vykonáva. Rozsah práce  

jej zaberá väčšinu voľného času. Na základe získaných skúseností sa rozhodla kandidovať na 

tajomníčku SZCH a bude vďačná za podporu od holubiarskych delegátov na zjazde. 

   3.Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie - dopadla nasledovne. Do mandátovej komisie 

boli zvolení: RNDr. Bystrík Ambruš, Rastislav Bielik, Martin Lacko. Do volebnej komisie: Ivo  

Podberský, Štefan Šárka, František Vasiľ. Do návrhovej komisie: Jozef Hrabal,  Ivan Stodola, Mgr. 

Vladimír Kunštár. Po voľbách sa menovaní združili v komisie  a vykonávali činnosť v zmysle volebného 

poriadku a Stanov SZCH. 

   4. Správu o činnosti K Ho SZCH - za celé volebné obdobie predniesol Boris Bocko. V správe zachytil 

zloženie komisie, jednotlivé zasadania počas volebného obdobia, ich obsah, kurzy posudzovateľov, 

informácie EE. Riešili správne holubiarske názvoslovie, vybrali kolektív na slovenskú verziu 

štandardov holubov, organizačne sa podieľali na CV zvierat v Nitre v spojení s vyšehradskými 

výstavami, riešili nový vzorkový ráz košického vysokoletúna a drobné úpravy štandardov slovenských 

plemien holubov. Spoluorganizovali špeciálne a klubové medzinárodné výstavy holubov alebo sa 

podieľali na odovzdávaní cien, či životných ocenení. 

   5. Správu o stave posudzovateľského zboru a posúdenia národných výstav - predložil predseda 

zboru Miroslav Nosál. Hovoril o počte posudzovateľov, ich výkonoch, organizovaných kurzoch 

a školeniach. V druhej časti sa venoval posúdeniu holubov na ostatnej celoštátnej a vyšehradskej 

výstave zvierat v Nitre.  Azda prvýkrát v histórii neboli na posúdenie holubov sťažnosti. Podrobne 

zhodnotil kvalitu jednotlivých plemien a výkony posudzovateľov. V závere správy vyzval delegátov 

aktívu, aby aktívne hľadali adeptov na posudzovateľov a mohol sa otvoriť kurz. 

   6. Správu o zostavovaní slovenského vzorníka plemien holubov - povedal Boris Bocko, iniciátor 

a koordinátor  myšlienky. Bolo potrebné stanoviť jednotlivé kroky, ktoré K Ho prerokovala, doplnila 

a schválila. Farebné obrázky  holubov sú zakúpené od J. L. Frindela v počte 165 a bezodplatne od 

ČSCH 23 národných plemien. Transakciu od p. Frindela dojednal Ing. Jozef Demeter, finančne oproti 

plánovaným výdavkom veľmi výhodne. Manželka Ing. J. Demetera vytvorila farebné maľby 

slovenských plemien. Ale nie všetky kluby ich predložili. Formát slovenských štandardov bude A4. 

Vzorník bude obsahovať všeobecnú časť a časť  187 plemien popisov exteriéru. Mnohé sú prekladom 



českých štandardov, kde nemajú, tak nemeckých alebo originálu krajiny pôvodu. Nemecký vzorník vo 

vlastníctve  Petra Dobruckého je používaný pre overenie sporných textov. Textovo sa na jednotlivých 

skupinách plemien holubov podieľajú pätnásti autori: Boris Bocko, Pavol Kováčik, Miroslav Nosál, Ing. 

Marián Macko, Peter Dudžák, Jozef Jakubička, Bc. Andrej Margetín, Štefan Szarka, Ing. Miroslav 

Moško, Peter Dobrucký, Michal Adamčík, Roman Čierťaský, Ing. Ivo Podberský, Jozef Hrabal a Ing. 

Peter Kolenič, ktorý tiež elektronicky distribuoval prídely plemien všetkým pripravovateľom textov. 

Pridal terminologický slovník  a metodické pokyny. Takmer všetci už práce ukončili a poslali editorovi. 

Editorom vzorníka je  RNDr. Juraj Moško PhD. Ten vzápätí vystúpil a vysvetlil postup zostavovania 

slovenských štandardov do vzorníka. Vytvoril spôsob najjednoduchšieho spracovania slovenských 

textov. Každý štandard je jeden LaTex-ový(čítaj latechový) dokument. Všetky dokumenty majú jeden 

definovaný štýl, ktorý sa dá dodatočne upraviť. Tak sa zmena premietne do všetkých plemien. 

Problémom bolo, že pripravovatelia textov často používali nesprávnu terminológiu, hlavne tam, kde 

nie je pevne stanovená. Z toho dôvodu sa priebežne robí korektúra s cieľom čo najlepšej jednotnosti 

textov vzorníka. Ďalším krokom bude jazyková korektúra, ďalej posúdenie textov a schválenie textov 

ÚOK.  Následne budú transformované do formátu PDF.  Verí, že sa podarí celú prácu dotiahnuť do 

tlačeného diela. 

   7. Správa mandátovej komisie pozostávala z vysvetlenia, ako budú prebiehať voľby. Je prítomných 

61 delegátov z toho 35 posudzovateľov. Len posudzovatelia volia predsedu zboru posudzovateľov. 

Potom prítomní delegáti zapísaní v prezenčnej listine predsedu K Ho samostatne, potom z kandidátov 

do K Ho volia 5-tich členov. Ak niekto zakrúžkuje viac, hlasovací lístok je neplatný, menej môže. 

Následne predseda komisie Ivo Podberský oznámil mená: Na predsedu zboru posudzovateľov 

kandiduje Miroslav  Nosál, na predsedu K Ho Pavol Kováčik, do komisie(abecedne) Zoltán Bánoczký, 

Boris Bocko, Juraj Cintuľa, Roman Čierťaský, Peter Dobrucký, Ing. Ján Ješko, Ing. Peter Kolenič, Ing. 

Marián Macko, Ing. Ivan Podberský, Jozef Vaňo, Róbert Vitáloš, Ing. Marek Vražba. Vzápätí sa 

jednotliví kandidáti predstavili. 

   8. Diskusia - (hovorový záznam - schválené závery diskutujúcich sú zahrnuté v uzneseniach). Bc. 

Vladimír Kubík, delegát  Klubu chovateľov letúnov a tipplerov upriamil pozornosť na chovateľskú a 

propagačnú akciu na Vychylovke. Nachádza sa na Kysuciach, sú tam prezentované už viac rokov iba 

národné plemená zvierat všetkých druhov. Je to v nedeľu 15.7. 2018, býva tam veľa ľudí. Treba si 

vážiť kultúrne dedičstvo, preto žiadal, aby sa podpora akcie dostala do plánu K Ho a boli dodané 

národné plemena holubov. Očakával správu o financiách komisie. Ak nejaké eurá zvýšili, treba ich 

vyčerpať napríklad na propagáciu. Emil Kasan končí s posudzovateľskou činnosťou pre vekom 

spôsobené problémy. Poďakoval všetkým, ktorí ho učili a podporovali. Vďaka posudzovaniu mohol 

precestovať celé Slovensko. RNDr. Juraj Moško PhD. delegát za klub chovateľov rysov hovoril 

o činnosti od založenia klubu až po súčasnosť. Kriticky sa vyjadril k priestorom na schôdzovanie  pri 

CV  zvierat v Nitre. Komisia by mala viac pozývať predstaviteľov klubu, hlavne ak prerokováva ich 

požiadavky. Požaduje podporu klubov aspoň materiálne, tým že na CV zvierat budú pripravené 

stojany či nástenka, kde je možné zavesiť propagačné materiály klubov. Na klietky sa to nedá, stolov 

niet, tak kde potom? Absolútnou chybou doterajšej komisie bola neinformovanosť. Na zväzovej 

stránke nebolo takmer nič o činnosti komisie a odkiaľ teda mali funkcionári vedieť, čo členovia 

komisie prejednávajú a či vôbec niečo robia. Všade v okolitých štátoch je pri odovzdávaní cien 

prítomný člen holubiarskej komisie a má slávnostný charakter. U nás ceny vydajú pracovníčky, člena 

komisie tam nevidieť. Keď nik z komisie chovateľom ani ruku nepodá, vyzerá to ako nezáujem, hoci 

bez zvierat chovateľov by výstava nebola. Požaduje, prítomnosť člena komisie pri odovzdávaní cien. 



Ďalej posielanie zápisov zo zasadania komisie priamo na kluby, najefektívnejšie meilom a aktivovať 

holubiarsku webovú stránku, kde budú nielen zápisnice ale aj informácie o každej činnosti komisie. 

Na jeho vystúpenie reagoval Pavol Kováčik. Vysvetlil, že pri CV treba za všetko platiť, každú stoličku či 

meter plochy. Nie sú na to financie, klub to obyčajne nechce zaplatiť. Stanovisko predrečníka 

obhajoval Ing. Ivan Krivosudský, aby si každý klub hľadal možnosti schôdzovania. K Ho má riešiť 

odborné otázky, nie ekonomické. Skôr mu vadí skrátenie výstavy o piatok, čím sa stratila možnosť 

propagácie pre školy a záujmové skupiny detí či stredoškolákov. Oboch doplnil M. Andrášik 

informáciou, že oproti výstavisku je Agroinštitút, kde je možné dojednať za pomerne výhodnú cenu 

priestor na schôdze. Možná by bolo vhodné, túto informáciu vsunúť do výstavných podmienok ako 

určité nasmerovanie funkcionárov. MVDr. Jozef Tirpák, delegát Klubu chovateľov VSLK, povedal 

o činnosti klubu až po dovŕšené 25 výročie. Bližšie o činnosti je na ich webovej stránke. V zaujme 

jednotného pohľadu na plemená, by mali byť na školenia posudzovateľov pozývaní funkcionári klubu, 

ak plemeno má  u nás klub, čo požaduje zachytiť v uznesení. Nie je možné, že predstavitelia klubu 

hovoria na vlastnej schôdzi ináč o plemenných znakoch, ako potom zaznie na školení posudzovateľov. 

Klub nemá možnosť nijako toto korigovať. Chovatelia cestujú po svete a vidia, že pri vstupe do haly 

priam bijú do očí kolekcie národných plemien viacerých druhov zvierat, malo by to tak byť aj u nás. 

Reagoval Michal Petrík zodpovedný za holubiarsku halu pri CV Nitra. Vždy, keď klub požiadal, voliéru 

dostal, niekedy aj dve. Bez žiadosti ich pripraviť nemôže, lebo hrozí, že ostane prázdna, v úvahu treba 

brať vynaloženú prácu a náklady na dopravu. Kluby musia mať záujem a koľko ich malo?  To sme 

videli počas posledných rokov v Nitre!  Ak myslíte spoločné pre  napríklad králiky, holuby, hydinu, 

museli by byť niekde vonku, pretože systém hál je v Nitre iný, ako treba v Lipsku hlavná vstupná hala. 

Aj samotní chovatelia by sa tomu bránili pre zooveterinárne hľadisko, ako napovedá skúsenosť, keď 

sa do jednej haly v minulosti  dali dva druhy zvierat - zakončil. Milan Král, zástupca OV Liptov hovoril 

o výstavách na Liptove, je to najlepšia propagácia chovateľstva.  Požadoval, aby funkcionári k Ho 

presadzovali na zjazde dotácie na národné plemená. Dopredu hovoríme, čo sa nedá. Chýba mu 

záujem vrcholových funkcionárov zväzu, prečo tu nie je predseda či tajomník? Ako majú záujem 

o činnosť chovateľov? Pozval ich niekto?  Reagoval hosť Ing. Štefan Henžel, ktorý sa problémom 

dotácií zaoberal. Tým, že ministerstvo poľnohospodárstva stoplo pred dvomi rokmi úplne dotácie, sú 

všetky žiadosti zbytočné. Keď aj zväz predloží nejakú požiadavku je práve z toho titulu odmietnutá. 

A prečo ich stoplo, o tom rozhodujú iní ľudia, na ktorých nemá zväz žiadny vplyv. Ani osobné 

rokovania nevedú k úspechu. Považuje akékoľvek uznesenie v tomto smere, nateraz, za 

bezpredmetné. František Vasiľ, delegát Klubu chovateľov anglických hrvoliakov krátko hovoril 

o činnosti klubu, vystavujú v okolitých štátoch, úroveň našich chovov je vysoká. Anglický hrvoliak sa 

podieľa na vylepšení znakov iných veľkých plemien hrvoliakov. Toto chcú zachytiť v monografii 

zameranej na malé i veľké anglické hrvoliaky od histórie  chovu na Slovensku až po súčasnosť. Ing. 

Peter Čeljuska, delegát za Klub chovateľov košických kotrmeliakov informoval o počte holubov 

v rámci plemená, urobili registráciu jednotlivých rázov, je alarmujúca. Požaduje na EV zvierat získať 

nejaké dotácie, aspoň na dopravu. Stále sa len vyhovárame, pričom v Stanovách SZCH § 4 poslanie 

a úlohy zväzu v bode 12 je priamo napísané, že vedenie má získavať finančné prostriedky, vrátanie 

financií zo štátneho rozpočtu resp. fondov EÚ. Tlačí vedenie holubiarskej sekcie na zväz, aby 

prostriedky vybavovalo! Máme na predsedníctve či rade svojich zástupcov. Kde je zaznamenaný ich 

návrh či požiadavka za holubiarov? Alebo sme ani len žiadosť nenapísali! Najlepšie je povedať, že 

kluby nedostanú nič. Potom chceme od slovenských chovateľov reprezentáciu v zahraničí. Žiada, aby 

návrhová komisia pripravila v tomto smere uznesenie. Či sa to niekomu páči alebo nie, treba za to 

hlasovať. Osobne vyzval predstaviteľov klubov, aby sa s ním spojili a  aspoň žiadosťou na MP SR 



vyvinuli úsilie o získanie financií na podporu národných plemien holubov. Keď sa podpíšu všetky 

kluby, minimálne budú úradníci vedieť, že existujú, zakončil reč. Peter Dobrucký je jeden z autorov 

pripravovaných slovenských vzorníkov. Vysvetlil, že robiť preklady nie je jednoduché. Napríklad pri 

viedenskom vysokoletúnovi existujú tri verzie, česká, európska, rakúska. Trápil sa s prekladom a ani 

jedna nevojde na A4 formát, ako máme predstavu našich štandardov. A taký problém majú viacerí 

autori. Bolo by vhodné a navrhuje stretnutie všetkých, aby sa našla dohoda, čo v takých prípadoch. 

Nie, že komisia rozhodne a autori čo pracovali budú na ňu zosielať hromy-blesky a ešte sa môžu 

ohlásiť aj zo zahraničia, ak zistia redukciu ich pôvodného štandardu. Boris Bocko  sa zaoberal  

školeniami posudzovateľov. Bude treba pristúpiť  k používaniu videoprodukcie, ako to robia v Česku, 

Poľsku a na zasadaniach EE a potom prednášku písomne spracovať. Školenia na živých exemplároch 

sú potrebné, ale keď posudzovateľ zabudne obsah alebo sú niektorí ospravedlnení, nie sú nikde 

informácie o obsahu školenia. Podrobil kritike nevydanie Monografie národných plemien. Na 

minulom zjazde sa hovorilo o jej vydaní. Od roku 2010 sa neurobilo nič, pričom vtedy nové vedenie 

zväzu sľúbilo jej vydanie po zjazde. Všetko je pripravené, podklady dodali holubiari, hydinári, králikári. 

Preto treba uznesením holubiarskych delegátov zaviazať, aby myšlienku naďalej presadzovali 

a dostala sa do náplne činností nového vedenia. Žiada zaradiť komárňanského kotrmeliaka do 

Monografie národných plemien. Lebo na jeho šľachtení sa dlhé roky podieľali aj naši chovatelia. 

Poukázal na českú monografiu, kde  zapísali sliezskeho hrvoliaka, jeho pôvod je taktiež v hraničnom 

meste, ako nášho komárňanského kotrmeliaka. Doplnil Jozef Hrabal, delegát OV Orava. Bola by to 

aspoň symbolická pocta jeho slovenským chovateľom z minulosti. Myslím, že vydaním  Monografie 

MUDr. Michala Straku CsC., kde je fakticky potvrdené z akého plemena chovaného v Maďarsku 

vznikol komárňanský kotrmeliak,  sa definitívne zavrela cesta na vyriešenie problému pôvodu. 

Richard Babčan hovoril o hľadaní ciest na podporu domácich plemien, najmä finančnú. Milan 

Lenárth,   vyzval prítomných, aby posielali pripomienky na zväz ohľadom nových stanov, nakoľko je 

v komisii na ich prípravu. Základná verzia je už hotová, doplní sa o pripomienky a konečnú podobu im 

dá Zjazd SZCH. 

   9. Voľba predsedu Zboru posudzovateľov , predsedu K Ho a členov K Ho prebehla v zmysle 

inštrukcií mandátovej komisie zapísaných v bode 5 tejto zápisnice. Volebná komisia rozdala volebné 

lístky, po voľbách pozbierala a vo vyhradenom priestore spočítala hlasy. 

   10. Voľba delegátov na zjazd pozostávala z viacerých návrhov prítomných. Po hlasovaní sa 

delegátmi stali Miroslav Nosál za zbor posudzovateľov  a Boris Bocko za K Ho. 

   11. Správa volebnej komisie bola netrpezlivo očakávaná. Komisia konštatovala že všetky hlasovacie 

lístky boli platné. Predsedom zboru posudzovateľov sa stáva Miroslav Nosál počtom hlasov 31, 

predsedom K Ho SZCH sa stáva Pavol Kováčik počtom hlasov 38. Do komisie boli zvolení Ing. Ivo 

Podberský (44 hlasov), Boris Bocko (37),Peter Dobrucký (37), Ing. Macko Marián (29), Roman 

Čierťaský (28).  Zvolení členovia K Ho po krátkej porade odhlasovali za podpredsedu komisie Borisa 

Bocka. Volebná komisia oznámila aj hlasy ďalších kandidátov.  Ing. Peter Kolenič (24)- náhradník, 

Jozef Vaňo (21), Ing. Marek Vražba (20), Juraj Cintuľa (13), Ing. Ján Ješko (11), Zoltán Bánoczký (11), 

Róbert Vitáloš (7). 

   12. Správu návrhovej komisie podal predseda Jozef Hrabal. Zápisnične vychádza zo správ, ako boli 

postupne prednášané a schvaľované delegátmi. Z požiadaviek diskutujúcich sú prenesené do 

uznesení iba tie, ktorá boli schválené hlasovaním. Sú zapísané v poradí, ako zazneli v diskusných 



príspevkoch bodu 8. Delegáti aktívu (za a) - schvaľujú: program doplnený o bod 2, správu o činnosti 

K Ho SZCH, správu predsedu Zboru posudzovateľov, správu o stave vzorníka, správu mandátovej a 

volebnej komisie. (za b) - berú na vedomie:  zvolenie mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, 

zvolenie predsedu Zboru posudzovateľov, predsedu K Ho SZCH, piatich členov holubiarskej komisie 

SZCH,  zvolenie delegátov na zjazd, predstavenie sa kandidátky na funkciu tajomníčky zväzu.(za c) - 

ukladajú uznesenia(plán činnosti): 1. Podporiť propagačne a podľa možností aj finančne 

chovateľskú akciu vo Vychylovke. 2. Zverejniť možnosti na schôdze klubov počas CV zvierat, určiť 

priestor na propagáciu klubov pri CV zvierat a pripraviť panel, na ktoré kluby môžu umiestniť 

propagačné materiály. 3. Posielať zápisnice a iné informácie o činnosti K Ho meilom na funkcionára 

každého klubu a udržiavať aktívnu webovú stránku holubiarskej odbornosti. 4. Zabezpečiť 

prítomnosť člena komisie pri odovzdávaní cien alebo ocenení pri CV zvierat alebo zabezpečiť 

slávnostné odovzdávanie. 5. Na školenie posudzovateľov pozvať  aj štatutárov klubu, ak je školené 

o plemene, ktoré má na Slovensku holubiarsky klub. 6. Delegovať posudzovateľov na anglických 

hrvoliakov tak, aby ten istý neposudzoval každý rok. 7. Vyvinúť úsilie cez holubiarskych delegátov 

zjazdu na získanie dotácií od MP SR. 8. Pozvať všetkých autorov podieľajúcich sa na slovenských 

štandardoch plemien na spoločné stretnutie, ešte pred vydaním vzorníka. 8. Požadovať 

prostredníctvom delegátov zjazdu od vedenia zväzu SZCH, aby zahrnul do plánu vydanie 

monografie národných plemien zvierat. Po formulácií uznesení, doplnených o pripomienky členov, 

zaželal predseda Jozef Hrabal v mene návrhovej komisie chovateľom úspešnú obhajobu svojich 

záujmov a novozvolenej komisií úspešné plnenie uznesení. 

   12. Záver mal staronový predseda holubiarskej komisie Pavol Kováčik. Poďakoval všetkým za účasť, 

zvoleným komisiám za prácu v prospech celku. Vyslovil presvedčenie, že komisia v tomto zložení 

bude prospešná pre slovenské holubiarstvo. Zaželal prítomným delegátom a posudzovateľom šťastný 

návrat domov a o 13. 10 hod. aktív  ukončil. 

 

Dňa 12.3.2018                                                                                     Jozef Hrabal, poverený zápisom. 

Overené a pripomienkované: meilami všetci členovia K Ho SZCH. 

 

 

 


