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Príhovor konateľa. 

Po dlhšej prestávke , čo sa týka informácií pre členskú základňu Vám 

predkladám tak ako v predchádzajúcich rokov  spracovaný Spravodaj č.1/2019 , 

ktorý obsahuje pre mňa  dostupné informácie , alebo účasť na nich a po 

prečítaný by mal byť obsah i pre Vašu informovanosť  postačujúci. 

Žiaľ znova musím konštatovať , že nik z členskej základne sa neunúval zaslať 

zaujímavosti zo svojho chovu , alebo informácie a novinky z našej chovateľskej 

odbornosti za účelom ich zverejnenia pre informáciu ostatných členov Klubu . 

Do konca ani web .stránka klubu , ktorú obhospodaruje predseda p.Kozej 

v tomto roku neobsahuje žiadne aktuality a informácie mimo fotografií 

vystavených vtákov na Svetovom šampionáte , za čo je  potrebne autorovi 

poďakovať. Musím tiež konštatovať , že i ja osobné mimo mien vystavovateľov 

uvedených v katalógu SŠ neviem počty prihlásených vtákov čo by mala byť 

základná informácia  včítane výsledkov , vyhodnotenia  a zverejnenia ÚOK Ex , 

ktorá účasť na SŠ realizovala. Vyhodnotenie účasti slovenských chovateľov - 

vystavovateľov má informovať a spropagovať toto svetové podujatie pre celú 

chovateľskú verejnosť v rámci Slovenska či už prostredníctvom novej 

web.stránky: www.szchdz.sk , alebo v odbornom časopise napr. Chovateľ. 

Bez propagácie chovateľskej  činností , účasti a výsledkov na domácich  

klubových ,Európskych a Svetových podujatiach ktoré SZCH zastrešuje cestou 

ÚOK /Ústredné odborné komisie / sa v chovateľstve len veľmi ťažko pohneme 

ďalej najmä pri získavaní nových členov SZCH a omladzovania súčasného 

vysokého veku prevažnej časti organizovaných členov – chovateľov. 

K získaniu mladých chovateľov do nášho KCHFPKaK na SK aktívne pristúpil náš 

člen Ing .Juraj SOBOTA , ktorý cestou sponzorovania klietkou a vybavením 

prostredníctvom firmy ktorej je majiteľom obdaruje nových mladých členov po 

vstupe do Klubu. Pravidla a postup budú spracované samostatne. zverejnene 

na našej web. stránke, za čo mu vopred  srdečné ďakujem. 

                                                                                                                Karol Podolinský 

http://www.szchdz.sk/


 

Informácia z výborovej schôdze konanej 13.7.2019 pre 

členov KCHFPKaK na SK. 

 

Členské na rok 2019  je vo výške 20.- € a pozostáva z členského príspevku 15.- 

€ a 5.- poplatku na klubovú výstavu od ktorého sú oslobodené členovia ktorí sa 

zúčastňujú na zabezpečení a priebehu klubovej výstavy. 

Pre rok 2019  členské vo výške 15,- majú nasledujúci : Mazurina, Suranyi ,Fúri 

,Šimčák  ,Opálka , Džurňák , Kozej a Podolinský. 

Vzhľadom na oneskorené zverejnenie zápisnice z VČS z dňa 3.3.2019  pre rok 

2019 predlžuje sa pôvodný termín uhradenia členského z 31.3.2019 na termín 

30.11.2019 včítane a to na   účet  č.  SK13 0900 0000 0050 3509 8952 

Registračné krúžky na rok 2019 zlé vyrobené a duplicitné vyrobené  bez 

problémov výrobca vymenil. 

Potrebu registračných krúžkov na rok 2020 je potrebné písomné alebo 

emailom ja81@email.cz  nahlásiť pokladníkovi klubu v termíne do 30.8.2019. 

Konateľ poukázal na potrebu nového rolovacieho pútača Klubu , ktorý by 

reprezentoval Klub na výstavách doma i zahraničí. Návrh je potrebné spracovať 

do 30.8.2019 z radov členskej základne Klubu a zaslať na 

karolpodolinsky@zoznam.sk   

SZCH v Bratislave sprevádzkoval novú webovú stránku :  www.szchdz.sk  

 

 

Viac informácií  a podrobností na ďalších stránkach  Spravodaja klubu č.1/2019 

Klubovej web stránke : www.kanarikyklub.com , a Facebooku – Kanáriky klub. 

 

mailto:ja81@email.cz
mailto:karolpodolinsky@zoznam.sk
http://www.szchdz.sk/
http://www.kanarikyklub.com/


29.Európska výstava zvierat 2018 HERNING - Dánsko 

 

 

     V zmysle Výstavných podmienok v sekcií vtáctva sa vystavovali len 

jednotlivci. Výstava sa uskutočnila v dňoch  9.-11.11.2018. 

 Z nášho KCHFPKaK sa výstavy zúčastnili: 

Podolinský Karol : žltá Izabela – 89 b.,žltý pastel – NÚ ,žltočierny opal CII-92 b 

,žlto achátovy opál CII – 91 b. žlto achátový opal CI-92 b, 

Sobota Juraj : žlté 90 b.,biele-89 b. a 2x žlté C- 90 ,90.b. 

Šimčák Ondrej : 2xčervené CII 86,87 b.,žlto čierne 88 b, žlto  achátové -88 

b..žlto čierne sivokrídle – 88 b. 

Tichý Milan : 4 x žlté B – 91,90,89,89 b. 

Prihlásených bolo 20 ks farebných kanárikov ,dodaných a  vystavených len 18 

kusov .Prevoz vtákov na výstavu a späť zabezpečoval SZCH spolu s ostatnými 

exponátmi. 

                                             



72 Majstrovstva PZHKiPE Mykanow 2018 

V dňoch od 28.11. do 2.12.2018 sa u našich družobných partneroch uskutočnila 

Medzinárodná výstava v Czestochowej – Športovej hale v Mykanowe , kde 

v roku 2014  bola podpísaná dohoda  o medzinárodnej spolupráci medzi 

PZHKiPE  v PL a KCHFPKaK na SK..Vzhľadom na doposiaľ každoročné zhodne 

termíny výstav ,vzájomne obsadzovanie výstav je problematické. Za náš Klub od 

roku 2015 sa každoročných výstav zúčastnil len Karol Podolinský, čím 

reprezentoval Klub a kvalitu našich chovov farebných kanárikov. 

V roku 2018 vystavil 1 kolekciu a 5 jednotlivcov a získal:: 

D235 –  žlto achátový opál CII  -       364 b     I miesto MAJSTER POĹSKA 

D220  - žlto hnedý opál C II       -        88 b.    1. miesto vo výstavne triede 

D230 -  žltý achát opál               -                91 b.      I. miesto MAJSTER POĽSKA 

D234 – žltý achát opal CII          -        89 b.    1.miesto vo výstavnej triede 

D390 – žlto čierny onyx CI         -        90 b.    I. miesto MAJSTER POĽSKA 

D 520 – žlto čierny Mongo         -        89 b.    1 miesto vo výstavnej triede 

Na YouTube z tejto výstavy je podrobné video pod názvom: 

72 Mistrzostwa Polski PZHKIPE 2018 - Mykanów 

Na ktorom sú zaznamenané farebné kanáriky zo Slovenska a to v 7,3O – 7,45 
minúte žlto čierny ONYX CI a v 8,34 až 8,56 Žlto hnedý opal CII a následne žlto 
achátový opál CII z chovu vystavovateľa K.Podolinského 
 

 
 
Novinkou na tejto výstave bol štítok na pohárov víťazov , ktorý obsahoval nielen 
názov výstavy, miesto a rok ale i výstavnú triedu, počet získaných bodov a meno 
vystavovateľa. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJNRC_HpOhc


81.Ornitologické majstrovstva Poľska Czeladž 2018. 

 

        Výstava bola sprístupnená verejnosti   v dňoch 14.-16.decembra 2018. 

Vystavených 1941 vtákov , pre vážne farebných a postavových kanárikov od 

viac ako 200 vystavovateľov včítane z Talianska, Nemecka ,Horvatska, Čiech 

,Slovenska a domácich poľských chovateľov. 

 

Slovensko sa zúčastnilo v zastúpení vystavovateľov – členov Klubu chovateľov 

farebných ,postavových kanárikov a krížencov celkom v počte 64 farebných 

kanárikov /6 kolekcie a 40 jednotlivcov/a 1postavový kanárik. Vystavovali 

šiesti chovatelia pp. Bobko ,Kitko, Kovalik, Podolinský ,Sobota a Šimčák. 

 

Naši chovatelia získali nasledujúce ocenenia - titul : 

Majster Poľska /I. miesto / 24 x , I.Vicemajster Poľska /II. miesto / 10x a 

II.Vicemajster Poľska /III. miesto /1x. 

Bobko Ján : 2 x I.miesto Kolekcia 368b.,Jednotlivec 92b. 

Kitko Ján : 3x I.miesto 92b.,91b.,91b. 

Kovalík František 1x I.miesto 92b., 1x II.miesto 91b. 

Podolinský Karol: 2 x I.miesto kolekcia 367 b.,364 b., 13 x I.miesto jednotlivec 

93 ,93,93,92, 92, 92, 92, 92, 92, 92,91, 90,90. 2 x II.miesto kolekcia 366 b.,353 

b. 6 x II.miesto jednotlivec 91 ,91, 91 ,91 ,90, 89. 1 x III.miesto jednotlivec 90 b. 

Sobota Juraj Kolekcia 364 b., Jednotlivci 88,91,90 b. 

Šimčák Ondrej :3 x I.miesto 92, 92, 91 b. 2 x II.miesto 91,90 b. 

             

          Pohlad pred ukončením a získané ocenenia vystavovateľa K.Podolinského. 

                                     Vystavovateľom ďakujem za úspešnú reprezentáciu. 



 

 

 

  67.Svetový šampionát vtáctva COM – Zwolle 2019 v HOLANDSKU 

 

Členovia KCHFPKaK na SK pp. Suranyi ,Blaha a Opálka ako jedny  z  vystavovateľov na tomto podujatí 

HP
Prečiarknutie



 

      Tohtoročný Svetový šampionát vtáctva sa konal v známom meste Zwole 

v Holandsku a bol umiestnený v  priestoroch konania každoročných 

celosvetových búrz , známych a navštevovaných chovateľmi z rôznych krajín. 

Bodované vtáctvo bolo umiestnené v dvoch najväčších halách , kde boli 

umiestnené i propagačné stánky zúčastnených krajín.  

Klietkovanie pre zahraničných vystavovateľov sa realizovalo 4.1.2019 , 

posudzovanie v dňoch 6. a 7.1.2019. Pre verejnosť výstava bola sprístupnená 

v dňoch 10. až 13.1.2019. Celkom bolo vystavené cez 25 000 ks vtákov z 23 

členských štátov COM. Najviac vtákov bolo vystavených v kategórií  D- farebné 

kanáriky  cca 10.500 ks a kategórií  E – postavové kanariky cez 5.000 ks. 

Zo Slovenska sa šampionátu zúčastnili 16 vystavovateľov z toho 14 členov 

KCHFPKaK na SK s odchovmi farebných a postavových kanárikov a to : 

Bobko J.,Boška I.,Fabry Mat.,Fabry M.,Fury l.,Kozej M.,Kršiak I.,Mravec 

R.,Opálka J.,Podolinský K.,Seč M.,Sobota J.Suranyi A .a Uhrín J. 

Z vystavených farebných kanárikov najlepšie umiestnenie získal Igor Boška a to 

zlatú medailu za kolekciu kanárikov Bielo hnedý pastel – 370 b. 

V kategórií postavových kanárikov získal  Mário Seč  2 bronzové medaile za 

kolekciu Irisch Fancy – 367 b. a jednotlivec Irisch Fancy 92 bodov. 

V počte získaných medailí sa Slovensko z celkového počtu 23 vystavených krajín 

umiestnilo na 22 mieste. 

Účasť na vystavovaní mohla byť len cestou SZCH , potrebné náležitosti a prevoz 

vtákov zabezpečovala ÚOK Ex. SZCH. 

Mimo slovenských vystavovateľov sa výstavy zúčastnili ako návštevníci viacerí 

chovatelia zo Slovenská i nášho Klubu. Propagovaný zájazd na našej web 

.stránke s odchodom z Uherského Hradištia využilo  8 členov Klubu. 

Viac informácií a foto na facebook.com: Kanáriky klub a web stránke Klubu : 

www.kanarikyklub.com  v okne fotogaleria. 

Nasledujúci Svetový šampionát bude v MATOSINHOS – 2020 v Portugalsk 

http://www.kanarikyklub.com/


Klub chovateľov farebných , postavových kanárikov a krížencov na Slovensku. 

 

                                                  Zápisnica 

        z výročnej členskej schôdze Klubu konanej dňa 3.3.2019 v Terchovej.  

                         Upravená po výborovej schôdzi dňa 13.7.2019 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 22 členov 

Ospravedlnený : Šaffa, Kráľ, Kolesár ,Jakab, Straka, Makiš, Saxa ,Mišík, Krkoš , 

Vida, Pavelka K. ,Plachetka, Poprac ,Diňa, Dzureň ,Džurňák , Vencel ,CHudada, 

Nemeth M.,Orechovský a Tichý. 

Program: 

      1.  Otvorenie  p. Kozej 

      2.  Voľba návrhovej komisie – zapisovateľa 

      3.  Správa o činnosti – udalosti a aktuálne informácie v roku 2018  p. Podolinský. 

      4.  Správa o hospodárení ,Revízna správa pp. Podolinský , Sobota 

      5.  Stav členskej základne a príjem nových členov – p. Podolinský 

      6.  Diskusia 

      7. Správa návrhovej komisie – prijaté uznesenia 

      9.  Záver 

1. Otvorenie : Schôdzu otvoril predseda klubu pán Kozej Miroslav , ktorý 

oboznámil prítomných s programom a následne dal odhlasovať , že schôdza je 

uznášania schopná nadpolovičnou väčšinou prítomnými členmi klubu. 

2. Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa .Do návrhovej komisie 

a zapisovateľa boli navrhnutý a jednohlasné zvolený p p , Gábor Tibor ,Kovalík 

František,  Kitko Ján a zapisovateľ Ing.Sobota Juraj. 

3. Správu o činnosti podal pán Podolinský , ktorý poukázal na  hlavé udalosti 

tykajúce sa činnosti Klubu podrobne zdokumentované a nim spracované 

v Klubovom spravodaju č.1/2018 zverejnenom  na klubovej                 



web.stránke : www.kanarikyklub.com a to:        

 Účasť členov na SŠ v Cesene v Taliansku a dosiahnuté ocenenia.    

 Pozvanie a účasť na  otvorenie nového chovného roka v PZHKiPE Nowy Targ      

Uznesenia z VČS KCHFPKaK na SK dňa 4.3.2018 a výsledok voľby výboru Klubu. 

Celoslovenský aktív vo Vrútkach dňa 23.4.2018 – komentár delegáta p. 

Podolinského , na viac súčasne konštatovanie nezverejnené zápisnice 

a uznesenia o činnosti ÚOK exoty na web. stránke SZCH.     

Výsledky volieb zvolených funkcionárov v SZCH na obdobie 2018-2022 .         

Deň chovateľov PZHKiPE 2.6.2018 v Nowom Targu a podpísanie zmluvy 

o vzájomnej spolupráci. Zúčastnili sa: Bobko,Džurňák,Petrila a Podolinský 

Seminár chovateľov exot.vtáctva na východe Slovenska – Vranov nad Topľou 

dňa 9.6.2018 – info a prezentácia KCHFPKaK na SK. Účasť Podolinský ,Sobota. 

Časopis PFO –„Ptaki hobby „ V programovej rade zastúpenie Slovenska 

konateľom Klubu. V čísle Jeseň 2018 Článok o štruktúre SZCH, vzniku a činnosti 

KCHFPKaK na SK.                                                                                                       

Účasť členov Klubu na zahraničných výstavách v sledovanom roku bola celkom 

28 chovateľov na 9-tich výstavách /SŠ Cesane-Taliansko ,Exota Olomouc CZ 

,Wojnicz-PL,Nowý Targ-PL,Mykanow-PL,EE Hering-Dánsko,Valence a Mór-

Maďarsko,OMP Czeladž-PL./vystavili celkom 582 ks farebných a postavových 

kanárikov. Najviac vystavili pp.Podolinský -145 ks na 7 výstavách,Surányi-80 na 

4 výstavách ,Bobko na troch a Džurňákna dvoch výstavách po 40 ks. Na 

Slovensku sa členovia Klubu zúčastnili na výstavách v Trenčianskej Turnej , 

v Kežmarku a na Klubovej výstave v Žiline. Viac informácií v katalógoch  

jednotlivých výstav. Konateľ Klubu následne poďakoval vystavovateľom za 

úspešnú reprezentáciu svojho chovu a KCHFPKaK na SK a v zmysle uznesenia 

č.36 zo dňa 4.3.2018 pre neprítomnosť pokladníka vyplatil prítomným členom – 

vystavovateľom v zahraničí finančnú odmenu vo výške 1 .-€ za vtáka 

v max.počte 50 ks v sledovanom období. 

4. Správu o hospodárení za obdobie 1.1.2018 do 31.12.2018 predložil 

p.Podolinský v ktorej poukázal  na stav členskej základne , príjmy a výdavky za 

sledované obdobie.      Ďalej oboznámil prítomných s vyúčtovaním Klubovej 

výstavy v dňoch 30.11.-2.12.2018 v Žiline , ktorej sa zúčastnilo 39 členov 

s počtom 447 vystavených farebných a postavových kanárikov. Hospodársky 

výsledok podujatia bola strata vo výške 565,68 €.                                                                                                 

http://www.kanarikyklub.com/


V správe ďalej nasledovali jednotlivé príjmy a výdavky v hotovosti a na účte v 

 priebehu roka s hospodárskym výsledkom k 31.12.2018 vo výške 3.337,54 € 

Nasledovala správa o vykonanej kontrole zo dňa 1.3.2019 kontrolórom p. 

Jánom Bobkom v ktorej  konštatoval splnenie všetkých 8 uznesení 

z predchádzajúcej schôdze včítane uzatvorenej Hmotnej zodpovednosti 

a Dohode o pracovnej činnosti pre novozvoleného pokladníka pána Jána 

Džurňáka. 

5. Stav členskej základne a prijatie nových záujemcov o členstvo. 

Konateľ p. Podolinský informoval o  stave členskej základne od 31.12.2017 kedy 

bol počet členov 82 , vyradenie z evidencie zomrelých členov / Vetrák,Bažo/,a  

členov s neuhradenými členskými poplatkami /Fusch,Jesenský a Drežka/stav 

členskej základne k 31.12.2018 bol 77 členov..V priebehu roka členská základňa 

vzrástla o 11nových záujemcov o členstvo a to :Nemeth M.,Ž ifčiak,Fabrý 

M.,Straka,Diňa Pančík,Turčan,Puškár A.,Šimko D..Torjay a Fusch / a v roku 2019 

p.Holub.Fr. Členská schôdza následne odsúhlasila prijatie všetkých 12 nových 

členov KCHFRPKaK na SK.  Ďalej poukázal na neuhradenie členského i napriek 

zverejneniu na Klubovej web .stránke v prípade : 

Dudáš,Gavaľa,Harniš,Kohút,Macura,Sabršul,Uhliar R.,Venčurovský,Vida 

a Nováčík a potrebe rozhodnuia o ich zotrvaní v Klube. 

O členstvo v Klube  na základe osobného rozhovoru  p.Podolinského s. Nemeth 

G.,Uhliar R..  Venčurovský Eduard  a Sabršul P.neprejavili záujem preto im 

následné členská schôdza členstvo zrušila. 

6.Diskusia.                                                                                             

p. Seč Mário mal otázku na akú dobu bola uzatvorená zmluva o vzájomnej 

spolupráci s PZHKiPE a MSHKiPE v Poľsku dňa 1.6.2018. Ďalej požiadal 

o možnosť vystavovania na Klubovej výstave vo výstavných  klietkach s čiernou 

mriežkou, čo bolo jednohlásne odsúhlasené. 

p.Kozej Miroslav z vlastnej iniciatívy rozdal prítomným materiál „ Zoznam 

okruhov pre vedenie klubu farebných a postavových kanárikov a krížencov „ 

a informoval o možnosti vystavovať na výstave Exotika 2019 v Lysa nad Labem 

v dňoch 23.10-28.10.2019 s výhodnými poplatkami /katlóg-2.-€ výstavné 

poplatky len štartovne vo výške 4.-€ na ľubovoľný počet vtákov v ich výstavných 



klietkach/ Ak by bol záujem vie zabezpečiť prevoz vtákov na výstavu a späť. Tiež 

informoval o uskutočnení : 

 Celoslovenskej výstavy ORNITA v dňoch 11.-13.10.2019 v Trenčianskej Turnej 

a Klubovej výstave v Dome techniky  Žilina v dňoch 29.11-2.12.2019. 

p.Šimčák Ondrej – poukázal na potrebu verejného posúdenia pár jednotlivcov 

kanárikov na záver Klubovej výstavy, čo sa zahrnie do výstavných podmienok. 

p.Podolinský Karol – poukázal na problém s včasným objednávaním  

a distribúciou registračných krúžkov a rozdielne  platenie členských príspevkov 

v  hotovosti , alebo na účet. v rôznych termínov .                                             -

Informoval o potrebe dôstojných osláv 40.výročia založenia nášho Klubu  a 

potrebe zabezpečenia pamätnej medaile pre členov ako i pamiatkové predmety 

ako napr. kalendár , odznaky vesty a návrh na zväzové vyznamenania  .                                                    

V súvislosti s novými stanovami SZCH informoval o rozšírení členskej základne 

Klubu len o členov organizovaných v niektorých základných organizácii SZCH.  

Ďalej informoval o účasti 

členovKlubu/Bobko,Gábor,CHudada,Kitko,Kovalík,Petrila,Podolinský,Šimčák/,  

formou propagovaného  zájazdu cestou CK Primaroute Uherské Hradištie na 

Svetovom šampionáte vtáctva vo Zwole a s ich nespokojnosťou 

zdokumentovanú v zápise zo dňa 11.1.2019 vo Zwole so zabezpečením 

propagácie v pridelenom propagačnom stánku Slovenska, ktorý bol prázdny .   

O vyjadrenie sa k reprezentácií SZCH a Slovenska na SŠ v Zwole v zmysle zápisu 

ako i vyžiadanie materiálov v zmysle čl.24 Stanov SZCH ohľadom ÚOK ex 

konateľ p.Podolinský listom zo dňa 25.2.2019/kópia listu a zápisu zo dňa 

11.1.2019 tvoria prílohu Zápisu návrhovej komisie zo dňa 3.3.2019/ požiadal 

Tajomníčku SZCH, ktorá v odpovedi uviedla , že na všetky otázky na členskej 

schôdzi odpovie predseda ÚOK Ex pán Kozej Miroslav 

0rganizačný poriadok SZCH článok 10 bod 1. Na zabezpečenie odbornej chovateľskej činnosti zväzu sú 

zriadené ÚOK , ktoré majú delegovanú pôsobnosť v oblasti odbornej chovateľskej činnosti v štatúte 

príslušnej odbornej komisie/ÚOK/ schválenom RR zväzu. 

Vyjadrenie predsedu ÚOK exoty p. Miroslava Kozeja : 

- SZCH nemá zastúpenie v COM , informácie a spolupráca pri 

zabezpečovaní každoročnej akcií ako je Svetový šampionát vtáctva 

zabezpečuje cestou ÚOK exoty pri SZCH. 



- Transport vtáctva na SŠ bol realizovaný prostredníctvom firmy p. Gerkom 

, ktorý odmietol vziať propagačný materiál. 

- Osobné som sa SŠ zúčastnil ako súkromná osoba na propagačný materiál 

sme nemali miesto v aute a čas strávený na výstave som plánoval plné 

využiť na obhliadku vystavených vtákov , preto som sa nezúčastnil 

slávnostného odovzdávania cien ,ktoré za Slovensko prebral konvojer. 

-  Propagačný stánok pre Slovensko bol zmontovaný len v piatok ráno 

/doposiaľ sme mali stánok spolu s Českou republikou /,preto nebola 

zabezpečená jeho výzdoba. 

- Na  charaktere výzdoby a reklamy SZCH a Slovenska sa pracuje , 

prisľúbené je logo SZCH ,vlajka Slovenska a tiež finančné prostriedky na 

zabezpečenie a prevoz reklamných materiálov. 

- Čo sa týka zápisníc zo zasadania komisie sú s nimi problémy nakoľko ich 

vypracovanie robila pracovníčka sekretariátu SZCH , ktorej prítomnosť 

bola zrušená. 

- Štatút ÚOK exoty a Smernicu pre posudzovanie nemám k dispozícií. 

Záver a uznesenia návrhovej komisie z členskej schôdze 3.3.2019 : 

Uzn. č. 42/3.3.2019/ - členská schôdza berie na vedomie správu o činnosti , a 

správu o hospodárení za obdobie 1.1.2018 až 31.12.2018 , správu  kontrolóra  

zo dňa 1.3.2019 a súhlasí s prijatím 11 nových členov Klubu v uvedenom období 

a v roku 2019     nového člena – Holub František  s klub. číslom  185. 

Uzn.č.43/3.3.2019 / -schôdza na základe neuhradených členských príspevkov 

za rok 2017 , 2018 

 a/ berie na vedomie nezáujem o členstvo v Klube na základe osobného 

jednania konateľa s pp. Uhliar Rastislav – 98 a Venčurovský Eduard – 158 

a zrušuje ich členstvo k termínu 31.12.2017  Nemeth Gabriel – 140 ,k.termínu 

31.12.2018. 

b/ pre neuhradený členský príspevok za rok 2017 2018 zrušuje členstvo 

p.Pavlovi Sabršulovi  k 31.12.2016. 

c/ ukladá konateľovi písomne vyrozumieť a vyzvať  členov ktorý boli zverejnení 

na web.stránke Klubu pre neuhradený členský príspevok za rok 2018 a členské 

do 28.2.2019 neuhradíli / Dudáš,Gavaľa,Harniš,Kohút,Macura,Vida Novačík 



a Galbavý M./  k úhrade členského za rok 2018 a na rok 2019 spolu vo výške 

40.-€  v termíne do 15.4.2019 na účet SK13 0900 0000 0050 3509 8952. 

V prípade neuhradenia  zrušiť neplatičom členstvo k 31.12.2017.                               

Termín písomného vyzvania k úhrade : do 31.3.2019                 Zodp .Podolinský 

Uzn.č.44/3.3.2019/- ukladá členom dodržiavať nasledujúce odsúhlasené 

termíny: 

- Členský príspevok 20.-€ pre daný rok/ mimo účastníkov na výpomoci pri 

zabezpečovaní  klubovej výstavy  so zľavou 5.-€/ uhradiť najneskôr do  

31.3.bežného roka  na účet SK 13 0900 0000 0050 3509 8952 

- Potrebu klubových registračných krúžkov pre nasledujúci rok písomné / 

mailom/ nahlásiť pokladníkovi p.Janovi Džurňákovi / ja81@email.cz / do 

30.8.bežného roka ,krúžky preberú na klubovej výstave. Ďalší termín 

nahlásenia do 28.2.v sledovanom roku s zaslaním na dobierku. Cena 

krúžku 1 kus - 0,25 €. Požadované objednávky len cestou Klubu.   

Za hlasovalo 18 členov  ,4 sa zdržali. 

Uzn.č.45/3.3.2019/ - členská schôdza ukladá výboru dôsledne zabezpečiť 

oslavu 40 výročia vzniku Klubu. Za tým účelom zabezpečiť pamätnú medailu ,a 

bulletin o vzniku a činností Klubu ako i ďalšie materiály a akcie ako napr. 

kalendár na nasledujúci rok s touto tematikou. Zároveň navrhnúť aktívnych 

členov Klubu na zväzové vyznamenania v zmysle pravidiel SZCH. 

Termín : do klubovej výstavy                                                      Zodpovedný :  výbor 

 

Uzn.č.46/3.3.2019/ - členská schôdza berie na vedomie Zmluvu o partnerstve a 

o spolupráci medzi Polskim Zwiazkiem Hodowcow Kanárkow i Ptakow 

Egzotyczných /PZHKiPE/,,Malopolskim Stowarzyszeniem Hodowcow Kanarków 

i Ptakow Egzotyczných /MSHKiPE/ a Klubom farebných,postavových kanárikov 

a krížencov na Slovensku podpísanú  dňa 1.6.2018 na dobu neurčitú s možnou 

výpovednou lehotou 3 mesiace.  

Ukladá výboru klubu zabezpečiť preklad a umiestnenie na web stránke Klubu. 

Uzn.č.47 /3.3.2019/ -  zrušené výborom klubu zo dňa 13.7.2017. 

Pôvodné znenie uznesenia sa kvalifikuje ako do poručenie návrhovej komisie 

výboru klubu. Návrhová komisia  berie na vedomie materiál „Zoznam okruhov 

pre vedenie Klubu „,ktorý predložil predseda p.Kozej len ako nezáväznú 

informáciu s tým ,že sa uvedený materiál najprv pre jedna a zosúladí s novými 
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 Stanovami a organizačným poriadkom SZCH vo výbore Klubu nakoľko 1/3 úloh 

uvedeného materiálu sú úlohy pre ÚOK exoty SZCH a nie pre výbor Klubu. 

Vybor  následne vypracuje organizačný poriadok Klubu s povinnosťami 

jednotlivých členov výboru s právami a povinnosťami  členov KCHFPKaK na SK 

a takto vypracovaný materiál sa predloží na schválenie najbližšej členskej 

schôdzi a po odsúhlasený tento materiál dostane každý súčasný a nový člen 

Klubu. 

V súvislosti s listom tajomníčke  SZCH ohľadom zabezpečenia propagácie v 

pridelenom stánku zúčastnenej krajiny na Svetovom šampionáte vo Zwole  

napísanom konateľom na základe zápisu a dohovoru siedmych členov klubu - 

návštevníkov i  vystavovateľov a stanoviska SZCH zodpovedaného predsedom 

ÚOK exoty p.Kozejom na dnešnej schôdzi komisia doporučuje predsedovi ÚOK 

exoty SZCH  väčšiu medializáciu o jej činnosti /Správu z Európskej výstavy 

zvierat a Svetového šampionátu vtáctva ,preklad aktuálnych správ a opatrení 

, noviniek z časopisu COM , zápisy a uznesenia zo zasadnutí ÚOK ex a iné /  ako i 

 skoršie  informácie o domácich a zahraničných podujatiach cestou web.stránky 

SZCH /časopisu Chovateľ / pre všetkých chovateľov exotického vtáctva – 

členov SZCH na Slovensku a tiež cestou web. stránky Klubu pre našich členov 

KCHFPKaK  na  SK.                                                                                                          

Prilohy: Kopia zápisu  návrhovej komisie zo dňa 3.3.2019S prílohami : 

- Zápis členov Klubu zo dňa 11.1.2019 na SŠ vo Zwole. 

- List zo dňa 25.2.2019 adresovaný tajomníčke SZCH 

- Odpoveď tajomníčky SZCH pani Mgr  Gabrieli Babjakovej o poverení predsedu ÚOKex 

zodpovedaním na všetky otázky. 

- Zoznam okruhov pre vedenie klubu farebných a postavových kanárikov a krížencov 

       Zapísal :   Ing. Juraj Sobota  

Spracoval a opravil : Karol Podolinský – Konateľ KCHFPKaK na SK                                                                                                                                                           



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

67. Svetový šampionát vtáctva COM – Zwole Holandsko 

    Pre verejnosť sprístupnený v dňoch 10.-13.1.2019 v priestoroch a meste 

známom z každoročného konania známej svetovej burzy vtáctva. 

Pre mňa ako návštevníka a zároveň vystavovateľa ten tohtoročný zanechal dva 

nezabudnuteľné dojmy- zážitky  nadobudnuté už pri vstupe do výstavných 

priestoroch. 

Ten prvý bol priamy pohľad na krásne naaranžovaný priestor propagujúci SŠ  za 

nim osvetlene výstavné klietky a celková sviatočná atmosféra propagujúca deň 

„D“ svetového chovateľstva. 

 



 

Druhý pohľad z toho istého miesta teda vchodu smerom v pravo  na 

propagačné stánky jednotlivých zúčastnených krajín , kde ako prvý stál stánok 

Slovenska zmrazíl moje počiatočné nadšenie a vyvolal  pocit , ktorý sa nedá ani 

popísať / úzkosť, sklamanie , hambu  / že som chovateľ na krásnom 

prosperujúcom Slovensku ,ktorý má sprevádzal počas celej prítomností a najmä 

pri stretnutiach s priateľmi chovateľmi z okolitých krajín / CZ,PL,HU ale i iných 

/,či v priestoroch výstaviska ale najmä pri styku v ich propagačných stánkov 

reprezentujúcich  štát a organizáciu , ktorá zastupuje členstvo v COM. 

 

Propagačný stánok reprezentujúci Slovensko a SZCH pre členstvo v COM ako prvý. 

 



Propagačný stánok Maďarska na konci rádu . 

Propagačný stánok Poľska , vľavo Česka. 

 

Propagačný stánok Českých chovateľov v pozadí viacnásobný majstri sveta 

p.Groda a Poštulka po okrajoch pán Furi a Surányi z KCHFPKaK na SK. 



      

 

 



 

 

 



Klub chovateľov farebných , postavových kanárikov a krížencov na Slovensku. 

 

Zápisnica z výborovej schôdze KCHFPKaK na SK zo dňa 13.7.2019 v Kežmarku. 

 

Prítomní : všetci členovia výboru  Klubu 

/ pp.Kozej,Podolinský,Džurňák,Bobko,Opálka/. 

Program: 

- Úlohy vyplývajúce z uznesení členskej schôdze zo dňa 3.3.2019 

- Info o plánovaných výstavách v zahraničí 

- Klubová výstava ,zabezpečenie 

- Informácia členskej základne o udalostiach v I .polroku a plánované akcie 

na II .polrok 2019 .  

- Úlohy súvisiace s oslavou 40.výročia založenia Klubu. 

- Rôzne 

Po ukončení schôdze návšteva  29.ročníka Európskeho ľudového remesla 

konaného v dňoch 12.-14.7.2019 v Kežmarku 

Všetci členovia Výboru Klubu obdržali nasledujúci materiál : 

- Stanovy SZCH r. 2018 

- Organizačný poriadok SZCH schválený dňa 21.2.2015 uzn .RR č.51 

- Smernicu pre udeľovanie Vyznamenaní SZCH platnú od 1.1.2016 

- Zápisnicu z VČS Klubu konanej dňa 3.3.2019 v Terchovej  

- Zápis návrhovej komisie VČS zo dňa 3.3.2019 včítane 4 príloh 

Schôdzu otvoril konateľ Klubu ,ktorý zároveň poukázal na viaceré neúspešne  

termíny stretnutia sa všetkých členov výboru klubu od konania VČS. 

 

 

Úlohy vyplývajúce z uznesení členskej schôdze zo dňa 3.3.2019 



Informoval o žiadostiach zrušenia členstva p.Milana Galbavého a Andrea Vidu 

na základe listu v zmysle uzn.č.43/3.3.2019/-uhradenie  dlžných členských 

príspevkov. Pán Miloš Macura podlžnosť uhradil na účet v mesiaci apríl 2019. 

Staré pohľadávky doposiaľ nemajú vyrovnané členovia :Dudáš K., Gavaľa 

R.,Harniš O. a Kohút L. 

V tomto roku doposiaľ o členstvo požiadal jeden uchádzač – pán Majerník 

Michal. 

Členská základňa k dnešnému dňu je 83 členov včítane p. Majerníka. 

Členské na rok 2019 je vo výške 20.- € a pozostáva z členského príspevku 15.- € 

a 5.- poplatku na klubovú výstavu od ktorého sú oslobodené členovia ktorí sa 

zúčastňujú na zabezpečení a priebehu klubovej výstavy. 

Pre rok 2019 členské vo výške 15,- majú nasledujúci : Mazurina, Suranyi ,Fúri 

,Šimčák  ,Opálka , Džurňák , Kozej a Podolinský. 

Vzhľadom na oneskorené zverejnenie zápisnice z VČS z dňa 3.3.2019 sa pre rok 

2019 predlžuje sa pôvodný termín uhradenia členského z 31.3.2019 na termín 

30.11.2019 včítane a to na   účet č.  SK13 0900 0000 0050 3509 8952 

Registračné krúžky na rok 2019 zlé vyrobené a duplicitné vyrobené  bez 

problémov výrobca vymenil. 

Potrebu registračných krúžkov na rok 2020 je potrebné písomné alebo 

emailom ja81@email.cz  nahlásiť pokladníkovi klubu v termíne do 30.8.2020. 

Zmluvu o partnerstve a o spolupráci medzi Polskim Zwiazkiem Hodowcow 

Kanárkow i Ptakow Egzotyczných /PZHKiPE/,,Malopolskim Stowarzyszeniem 

Hodowcow Kanarków i Ptakow Egzotyczných /MSHKiPE/ a Klubom 

farebných,postavových kanárikov a krížencov na Slovensku podpísanú  dňa 

1.6.2018 na dobu neurčitú s možnou výpovednou lehotou 3 mesiace výbor 

klubu zatiaľ rozhodol o zverejnení na web.stránke klubu len v pôvodnom znení 

bez úradného prekladu.  

Predseda pán Kozej ako predseda ÚOK Ex mal výhrady k obsahu niektorých 

jeho vyjadrení v zápisnici VČS Klubu zo dňa 3.3.2019 ohľadom Svetového 

šampionátu z dôvodu ktorého sporný obsah bol v opravenej zápisnici čiastočné 

z nevyraznený. 
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Ako predseda Klubu mal výhradu k uzneseniu č.47/3.3.2019/nakoľko obsah 

nebol predmetom hlasovania na VČS z dôvodu ktorého výbor uvedené 

uznesenie zrušil a obsah bol pre kvalifikovaný po dohovore s predsedom 

návrhovej komisie ako doporučenie návrhovej komisie výboru klubu. Je na 

škodu veci ,že predseda Klubu pripomienky nekonzultoval napr. telefonický po 

obdržaní zápisnice dňa 2.5.2019 ale s pripomienkami čakal až na výborovú 

schôdzu čím došlo k značnému  časovému sklzu pre informáciu členskej základe 

cestou klubovej web .stránky. 

Navrhované zmeny konateľ klubu poznamená v oprave pôvodnej zápisnice VČS. 

Čo sa týka zoznamu okruhu úloh pre výbor z VČS 3.3.2019,konateľ poukázal na 

neopodstatnenosť viacerých činnosti , predseda naopak obhajoval 

opodstatnenosť všetkých úloh. Ostatný členovia výboru sa k tomuto materiálu 

nevyjadrili. Pán Kozej v tejto súvislosti informoval o vypracovaní a  schválení 

Štatútu pre ÚOK Ex na jej zasadaní dňa 15.6.2019 v Kalnici. 

Konateľ túto otázku uzatvoril tak , že po naštudovaní a zosúladení pracovných 

úloh pre členov výboru z Stanov SZCH ,Organizačného poriadku SZCH a Štatútu 

ÚOK Ex budú opodstatnené úlohy z zoznamu zahrnuté do pracovných náplni 

funkcionároch a členov výboru KCHFPKaK na SK , ktoré budú predmetom 

odsúhlasenia najbližšou výborovou schôdzou Klubu a následné členskou 

schôdzou Klubu. 

V zmysle uzn.č.45 /3.3.2019/ VČS v súvislosti s 40.výročím založenia Klubu a 

životnými jubilejami členov boli navrhnutí na  vyznamenania v zmysle Smernice 

o udeľovaní  Vyznamenaní v SZCH: 

- Odznak Vzorný chovateľ : Ing. Sobota Juraj , Džurňák Ján . Furi Ladislav 

a Suranyi Andrej 

- Bronzovú plaketu – Jozef Opálka  

- Mimo stanoveného limitu Mário Seč a dodatočne Pawel Mrugala 

- Striebornú plaketu – Plánočka 

- Zlatu plaketu – Karol Podolinský 

 

 

Info o plánovaných výstavách v zahraničí 

Komentoval p.Podolinský ,jednotlivé termíny výstav doma i zahraničí budú 

súčasťou Spravodaja Klubu č.1/2019, ktorý spracuje. 



Pán Kozej informoval : 

Prihláška a výstavne podmienky na Celoslovenskú výstavu exotického vtáctva 

ORNITA-Vtáčí svet sú záujemcom o vystavovanie zverejnené na novej web. 

stránke SZCH a to : www.SZCHdz.sk  

Klubová výstava ,zabezpečenie 

Predseda Klubu informoval o priestoroch v Dome techniky v Žiline, predložil 

návrh na logo ktoré bude súčasťou vesty výstavného výboru. Z predloženého 

návrhu spracovaného členkou Klubu p. Mazurinou výbor odsúhlasil návrh 

č.1a5,následne zabezpečí cenový prieskum pre nákup a vyšitie loga na 5 ks. 

Kalendáre s tematikou 40.výročia návrh vypracuje p.Mazurina  tak aby mohli 

byť vytlačené do konania Klubovej výstavy. 

Konateľ poukázal na potrebu nového rolovacieho pútača Klubu , ktorý by 

reprezentoval Klub na výstavách doma i zahraničí. Návrh je potrebné spracovať 

do 30.8.2019 z radov členskej základne Klubu. 

Informácia členskej základne o udalostiach v I .polroku a plánované akcie na II 

.polrok 2019. 

Bude formou Spravodaja Klubu č.1/2019 , ktorý spracuje p.Podolinský 

Úlohy súvisiace s oslavou 40.výročia založenia Klubu 

Viď Klubová výstava zabezpečenie. Na viac prípravu Buletínu s krátkou históriou 

Klubu vychádzajúc zo zverejnenia na web .stránke  www.chovateľskenoviny.sk 

,podkladov ZO SNV a vydanej knihy Roky môjho života autora P. Forischa , ktorú 

konateľovi zapožičia pán Bobko. Ďalej  obsah bude tvoriť činnosť Klubu od jeho 

obnovenia v roku 2012 a účasť  členov klubu na domácich a zahraničných 

výstavách. Návrh Buletinu spracuje p.Podolinský. 

 

 

Rôzne 

Konateľ informoval o účastí na akcií  Deň chovateľov PZHKiPE , ktorý sa konal 

v Ludzmieru v sobotu 22.6.2019. 

http://www.szchdz.sk/
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Ďalej poukázal na potrebu refundácie časti nákladov vynaložených pri 

zabezpečovaní chodu Klubu funkcionármi formou odmeny napr .telefónne 

poplatky, používanie súkromných prostriedkov a iné , čo by malo byť zahrnuté 

do programu členskej schôdze na stanovenie a zároveň odsúhlasenie limitu pre 

nasledujúce obdobie v zmysle úloh z organizačného poriadku. 

Predseda informoval o potrebe odsúhlasenia  zmeny funkcie Konateľa Klubu na 

Tajomníka Klubu na najbližšej členskej schôdzi nakoľko Stanovy SZCH 

a Organizačný poriadok SZCH funkciu Konateľ nepoznajú. 

Záver: 

Pre pokročili čas a pracovné úlohy p.0pálku páni Kozej a Opálka sa obhliadky 

29.ročníka Európskeho ľudového remesla nezúčastnili. 

    Priestor konania výborovej schôdze 

Prílohy: 

- Vyjadrenie predsedu návrhovej komisie VČS 3.3.2019 

- Zoznam členskej základne 

Spracoval:      Karol Podolinský 

 

 

 

 



Gábor Tibor , Lúčná č.62 , Malý Slavkov 

 

Konateľ KCHFPKaK na SK 

Karol Podolinský, Michalská č.29, Kežmarok 

 

Vec: pozmeňovací návrh v zápisnici návrhovej komisie zo dňa 3.3.2019  

 

     Ako predseda návrhovej komisie na výročnej členskej schôdzi 

KCHFPKaK na SK dňa 3.3.2019 v Terchovej v zmysle pripomienok 

predsedu p.Kozeja na výborovej schôdzi dňa 13.3.2019 v Kežmarku 

súhlasím s zrušením uzn.č.43 /3.3.2019/ a prekvalifikovaním úplného 

znenia uvedeného uznesenia na doporučenie pre výbor klubu , ako 

i opravou zápisnice z VČS o výroky predsedu ÚOK a to tak , že 

pôvodný obsah bude čiastočne znevyraznený , aby nedošlo 

k zbytočným podozreniam k manipulácií so zápisnicou zo strany 

členskej základne. 

Uvedené dávam na žiadosť konateľa klubu za účelom prepracovania 

pôvodnej zápisnice z VČS dňa 3.3.2019 v Terchovej. 

 

         

 

                                                                         Gábor Tibor  

                                                                    Vlastnoručný podpis 

 



Deň chovateľov  PZHKiPE v Ludžímieru  

     Na základe pozvania predsedu PZHKiPE na oslavu Dňa chovateľov PZHKiPE 

v dňoch 21.-22.6.2019 v Ludžmieru som sa pre rodinné záležitosti týchto osláv 

zúčastnil len v nedeľu popoludní.  

 

 

Foto z grilovačky a dobrej nálady počas Dňa chovateľov PZHKiPE v Ludžimieru 

Pre jednal som formu ďalšej spolupráce s oddielmi PZHKiPE  , možnosť účasti na 

ich výstavách , ako i možnosti výroby pamätnej medaile v súvislosti s naším 

výročím 40 rokov založenia KCHFPKaK na SK. 

 

 

 



Pracovné stretnutie s funkcionármi z Poľských združení v rámci spolupráce. 

 

                                                       

 

Zľava: Edward Brzežinskí ,Pawel Mrugala a Karol Podolinský. 

Na základe telefonickej požiadavky hore uvedených predsedov združení sa 

uskutočnilo  v mieste sídla KCHFPKaK  pracovné stretnutie v nedeľu 13.7.2019 

v zložení  pp. Mrugala Pawel , Edward Brzežinskí a Karol Podolinský. 

Boli zosúladené termíny výstav ako i požiadavka na výpomoc pri posudzovaní 

na výstavách vo Wojniczu a Rybníku v  zmysle cezhraničnej spolupráce 

uzatvorenej v minulom roku 

Súčasne naši chovatelia boli pozvaní na tieto výstavy , čo v prípade výstavy 

PZHKiPE v  Rybníku bude problematické nakoľko výstava sa znova uskutočňuje 

v tom istom termíne ako naša Klubová výstava v Žiline. 

Informácie k účastí na týchto podujatiach poskytne p.Podolinský   

0905694123 

 



Termíny  výstav konaných v roku 2019 

5. - 6. X. 2019  Združenie H31 MÓR ZŠ Radniti - Maďarsko 

11.-13.X.2019  ORNITA-Vtáčí svet Trenčianská Turná  - SK 

25.-28.X.2019  EXOTIKA Lysa nad Labem – CZ 

25.-26.X.2019  Gloster Show 2019 Zagaň – PL 

23.-27.X.2019  III .Medzinárodné Malopolske majstrovstva        

                        Wojnicz – PL    

30.X.-3.XI.2019 I. Europský šampionát kanárikov CESENA – IT 

2. - 3. XI. 2019  V.v.H.K. Geel – LEUVEN -  Belgicko 

2. - 3. XI. 2019  Oblastná Spišská Nová Ves 

8.- 10.XI. 2019 Podtatranská výstava  Kežmarok         

/Medzinárodne  derby kanárikov /  

16.-17.XI.2019  Nowý Targ  

16.-17.XI.2019   K-2 Ostrava    

22.-24.XI.2019  K-1 Brno                                                    

22.-24.XI.2019  Reggio Emília – Taliansko 

29.XI.-1.XII.2019 Klubová výstava KCHFPKaK-ŽILINA Dom techniky 

29.XI.-1.XII.2019 Majstrovstva PZHKiPE Rybník – PL 

11.-15.XII. 2019  82. OMP Czeladž – PL 

 Január 2020           

Svetový šampionát vtáctva COM Matosinhos - Portugalsko 

Bližšie informácie k horeuvedeným  výstavam:  0905694123  

Vypracoval: Podolinský Karol                Žltým zvýraznené : orientačné termíny    



Výstava exotického vtáctva „ORNITA - VTÁČÍ SVET“ 11. 10. – 13. 10. 2019 KD 

Trenčianska Turná              Výstavné podmienky  

Výstava sa koná v dňoch 11.10. – 13.10. 2019 v Trenčianskej Turnej v priestoroch kultúrneho domu. 

Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 19:00 v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 

9:00 do 13:00 hod. 2) Na výstavu je možné prihlásiť všetky druhy exotického vtáctva. Kanáriky a 

drobné exoty ročník 2018 a 2019 (kolekcie je nutné do prihlášky označiť písmenom „K“). Vtáky 

podliehajúce registrácií musia byť označené v súlade so zákonom. 3) Vtáky musia byť na výstavu 

doručené a z nej odobrané len osobne. Príjem exemplárov sa uskutoční v stredu 9. 10. 2019 od 15:00 

hod do 21:00 hod. Výdaj v nedeľu 13.10. 2019 od 13:30 hod. 4) Prihlášku bude usporiadateľ 

potvrdzovať telefonicky na číslo uvedené v prihláške. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie 

prihlášky s odôvodnením. 5) Pri príjme je nutné doložiť veterinárne potvrdenie z miesta bydliska, nie 

staršie ako 3 dni a doklad o zaplatení výstavného poplatku. 6) Klietkové pre kanárikov je 2 € za každý 

vystavený exponát, ostatné vtáctvo 1 € za každý vystavený exponát. Vystavujúci vo vlastných (uviesť 

do prihlášky) výstavných klietkach (Kanáre - len v kartónových alebo oblúkových, Andulka,Agapornis- 

bodovačka) budú mať výstavný poplatok 0,50 €. Vystavovateľ je povinný odobrať výstavný katalóg v 

cene 2- €. Výstavný poplatok musí byť uhradený poštovou poukážkou na adresu : Máčala Jozef, S. 

Timona 698, Trenčianska Turná 913 21 alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK50 8360 

5207 0042 0258 7709 do správy pre prijímateľa uviesť meno a výstava2019 najneskôr do 23. 09. 

2019. Mladí chovatelia vyznačia prihlášku písmenami MCH. 7) Posudzovanie exemplárov sa uskutoční 

dňa 10.10. 2019 delegovanými posudzovateľmi SZCH a to bez prístupu verejnosti. Papagáje 

vystavené vo voliérach budú posudzované ako jednotlivci. 8) Predaj zvierat bude realizovaný len 

prostredníctvom predajného stánku. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. V katalógu bude 

uvedená požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10 %. Navýšenie 10 % pripadne v prospech 

výstavy. Predávajúci obdrží ním stanovenú cenu. Pozor, platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 

0,50 centov hore (od 0,1 do 0,4 zaokrúhľenie na 0,5 €, od 0,6 do 0,9 na 1 €).. Pokiaľ sa rozhodne 

vystavovateľ po odoslaní prihlášky na výstavu (resp. počas výstavy) svoje predajné zviera zmeniť na 

nepredajné, musí si ho sám kúpiť. 9) Kŕmenie počas výstavy bude zabezpečené štandardnými 

krmivami, špeciálne kŕmenie treba vopred dohodnúť s výstavným výborom. Akákoľvek manipulácia s 

vtákmi počas výstavy zo strany majiteľa – vystavovateľa je zakázaná. 10) Výstavný výbor zodpovedá 

za riadne kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy. V prípade úhynu exponátu bude na 

základe písomnej žiadosti vystavovateľa prevedené veterinárne vyšetrenie, poplatok zaplatí 

vystavovateľ. Ak k úhynu dôjde dôsledkom chyby usporiadateľa, zaplatí usporiadateľ náhradu škody 

vo výške trhovej ceny. 11) Najúspešnejším jedincom podľa bodového ocenenia v zmysle smerníc o 

usporiadaní výstav bude udelený titul MAJSTER SR , I., II., III. MIESTA v jednotlivých kategóriách 

,Šampión výstavy(najviac bodovaný vták) a ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi 

a sponzormi. Vystavovatelia si ceny môžu prevziať v čase otvorenia výstavy pre verejnosť, v kancelárii 

výstavy. Zasielanie cien po ukončení výstavy nie je možné. 12) Uzávierka prihlášok je 23. 09. 2019, 

prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované. 13) Ponúkame využitie zverejnenia inzercie v 

katalógu výstavy na propagáciu vašej podnikateľskej činnosti . Cena inzerátu jednej strany formát. A4 

je 30,- € , pol strany 15,-€ . 14) Prihlášky musia byť zaslané na adresu:Miroslav Mutňanský, Nivka 562, 

Trenčianska Turná 91321 alebo elektronickou poštou : zoszchturna@pobox.sk Bližšie informácie: 

0903395825 Výstavný výbor Zoszch Trenčianska Turná II www.vtacisvet.wbl.sk 

www.zoszchturna.webnode.sk 

http://www.zoszchturna.webnode.sk/


Stretnutie členov KCHFPKaK na SK organizovaných v ZO Sp.Nová Ves 

     V sobotu 3.8.2019 sa uskutočnilo stretnutie členov ZO Sp .Nová Ves pri guláši 

u predsedu Jána Bobka. Z KCHFPKaK na SK je v tejto ZO SZCH  organizovaných 

13 členov a to: pp. Bobko ,Džurňák  ,Fabry L.,Gavaľa , Kovalík , Kitko ,Majerník , 

Petrila, Podolinský,Saxa, Sobota,Uhrín a  Vanca . 

Poďakovanie patrí manželom Bobkovým , ktorý túto akciu pripravili. 

 

 

Spomienkové foto z vydareného stretnutia. 



Zoznam členov KCHFPKaK na SK k 30.06.2019  evidenčný stav 83 členov 

a prehľad o uhradení členských príspevkov na rok 2019. 

Priezvisko a meno : PSČ , Adresa:           Mobil :   
  
Kl.č. 

AUGUSTÍN Jozef 91622 PODOLIE , ul.Slnečná 723  911310907 149 

AUGUSTÍN Miroslav . 08001 PREŠOV , Malý Šariš č.11  905611804 152 

BOBKO Ján 05311 SMIŽANY , Pribinova 97  903670628 3 

BOŠKA Igor 84105 BRATISLAVA , J. Stanislava 35  904781756 154 

BLAHA 01323 VIŠŇOVÉ č.675  911871445 88 

BUKOVINSKÝ.František 01322 ROSINA č.600  905630120 6 

DZUREŇ Peter 04420 KOŠICE – Bukovec 136  917041960 130 

DŽURŇÁK Ján 05992 HUNCOVCE ul. Krátka 123/2  907026800 109 

DUDAŠ Karol 97213 SOLKA 762 p.Nitr.Pravno  905326059 16 

FABRY Ladislav 05201 SP. NOVÁ VES Oravská 5  053/4426800 19 

FABRY Milan Ing. 85101 BRATISLAVA , Bohrova 9  948710110 155 

FURI Ladislav  94131 DVORY n ŽITAVOU J.G.Tajovského 76  903224088 129 

GABOR Tibor 060 01 MALÝ SLAVKOV , Lúčna č. 62  944445699 24 

GALBAVÝ Pavel 91624 HORNÁ MIČINA Bratislavska162  910118335 125 

GAVAĽA Richard Ing. 06601 JASENOV č. 331  908986245 118 

HARNIŠ Ondrej 05972 VLKOVÁ č. 63     907958885 133 

HROMADKA Jozef 97701 BREZNO , Chalupkova 12  905920391 148 

CHUDADA Boris 92101 PIEŠŤANY , Bazovského č. 19      910229478         28   

JAKAB Maroš 07622 HRIADKY , Južná č.97  905388210 141 

KABÁT Ondrej 92242 MADUNICE , Štúrová 206  905828235 34 

KITKO Ján 08212 KAPUŠANY , Slánska 40/30  908366427 135 

KLAS Jozef 95501 TOPOLČANY Sedmikráskova 36  944152204 117 

KOHUT Ladislav Mgr. 92101 BANKA ul. Martin Benku 4670/3  905828235 112 

KOLESÁR Dušan 04001 KOŠICE , Juhoslovanská č.1  917656153 41 

KOVALÍK František 08233 CHMINIANSKÁ NOVÁ VES č.62  918319179 136 

KOZEJ Miroslav 03601 MARTIN , Kozmonautov 13/9  907838903 108 

KRÁĽ Peter Mgr. 95611 LUDANICE , Štúrova 395/16  905426118 160 

KRKOŠ Milan 96301 KRUPINA , Nová 25  918631581 156 

MACURA Miloš 02302 KRÁSNO n KYSUCOU,SNP 986  948321213 139 

MICHALKA Ján 91601 STARÁ TURA , Hurbanova 131/5  915769324 55 

MORAVČÍK Štefan 96001 ZVOLEN , Krupinská cesta 1206/15  949817137 161 

MRAVEC Róbert 01302 NEDEDZA , Na Zahumní č.236  903447380 132 

OPÁLKA Jozef TERCHOVÁ č. 888   903510860 111 

ORECHOVSKÝ Jozef 01851 NOVÁ DUBNICA Trenčianská 78/10  902300508 57 

NINIS Ladislav 01362 VEĽKÉ ROVNÉ č.700  903786633 56 

PALOVIČ Peter 97251 HANDLOVÁ , ul.29.augusta 14/1  949279394 68 

PAVELKA Karol 07101 MICHALOVCE , Gogoľova č.17  907379725 70 

PAVELKA Rastislav O4012 KOŠICE , Irkutská č.8  902240219 71 

PETRILA Ondrej 08213 TULČÍK č. 37  905529614 63 

PLACHETKA Roman 01841 DUBNICA nVáhom Kollárova 1307/6  908254859 64 



PLANOČKA 96237 KOVÁČOVÁ, J.Štúra 29  903552490 159 

PODOLINSKÝ Karol 06001 KEŽMAROK , Michalská 29  905694123 122 

POPRAC Igor 06001 KEŽMAROK , Kostolné nám.č.42  910956828 146 

SAXA Ján 05601 GELNICA , Športová č.11  903957210 157 

SEČ Mário 01008 ŽILINA , Polomská č.2  911736000 66 

SOBOTA Juraj Ing. 04001 KOŠICE , Tomašiková 25  904812476 138 

ŠIMČÁK Jozef 04018 NIŽNÁ HUTKA Pri Studničke 142  948757042 85 

SURÁNYI Andrej 94055 NOVÉ ZÁMKY , Krajná 35  903428659 93 

TICHÝ Milan 91108 TRENČÍN , K. Šmidkeho 20  907150149 115 

TELIČKA Ľubomír 02201 ČADCA ul. Horná 2973  908691250 110 

TRNOVSKÝ Marián 03223 PROSIEK č. 67  903247315 121 

UHRÍN Július 98701 POLTÁR , Partizanská 148/8  907531216 150 

TRUNKVALTER Tibor 03101 L.MIKULÁŠ Podtatranského47   903849117 124 

VENCEĽ Matúš 09302 HENCOVCE , ul. Letná 2162/56  908416007 162 

VANCA Miroslav 05322 ODORÍN č.256  902878608 100 

VOZÁRIK Ján 03101 L. MIKULÁŠ , Jilemnického 643/14  910525959 123 

TÓTH Slavo 07202 TUŠICE č.209  905119709 131 

JANOŠIK Pavel 95501 Veľké Bedzany 136  904341172 163 

NOVAČIK Pavol 95501 TOPOLČANY ,Odbojarov 2843/19  903134742 164 

MAKIŠ Milan 911 01 Trenčín , Clementisova 664/6  904543701 48 

MENYHART Radoslav 01001 ŽILINA , Lichardova 2801/7  902208498 165 

KRŠJAK Igor 97411 BANSKÁ BYSTRICA Magurská 21  944312480 166 

HOLIENČIN Ján 91926 ZAVAR , ul.Vetrová č.51  903407074 167 

BRODEK Milan LEOPOLDOV , Sladkovičová 556/31  905975809 2 

ŠOKA Miroslav 92242 MADUNICE , Osloboditeľov 225  903567436 168 

IMROVIČ Gabriel 
98532 Panické Dravce151,Veľká  nad   
Ipľom  

                                944361434               169 

ŠAFFA Marek 04414 ČAŇA Lúčná č.6  949334747     171 

ZUBÁK Ľubomír 
92202 KRAKOVANY  Strážovská 
276/59 

 908794568 172 

MAZURINA Viktória  91708 TRNAVA , Čerešňová 37  950549766 173 

MIŠÍK Jozef 95703 HORNÉ OZOROVCE 108,    910939826 174 

NEMETH Milan Ing.,                01701 Pov .Bystrica s.Rozkvet 2069/162-3    905991012       175              

ŽIFČIAK     Peter .                       94162 Dvory nad Žitavou  31                               905773631   176 

FABRÝ Matúš MCH                  85101 BRATISLAVA  Bohrova 9                          948710110   177 

STRAKA Tomáš ,                       90846  UNÍN č.76                                               948432156   178 

DIŇA Miroslav ,                        06001 KEŽMAROK  Petržalská17                       915915654  179 

PANČÍK Dušan ,                         09421 NIŽNÝ HRABOVEC 109                            918718412  180 

TURČAN Rudolf ,                   97242 LEHOTA pod VTÁ4N9KOM,Školská 749/3  918828630   181 

PUŠKÁR Andrej ,                       01318 LIETAVA č.502                                              918882111   182 



ŠIMKO Dušan ,                       01322 ROSINA č.878                                            908556617   183 

TORJAY Miloš                            07214 VÝSOKÁ nad UHOM č.72                             905499459  184  

FUSCH Imrich ,                         08001 PREŠOV , Volgogradská 38                          905868754   137 

HOLUB František ,                  96801 NOVÁ BAŇA , BREHY č.154                        908612931   185 

Nový záujemcovia o členstvo: 

MAJERNÍK Michal                 05201 SP.NOVÁ VES,  1.mája 53/14                      908043268    186 

Poznámky: 

Neuhradené členské rok 2018 a 2019 

Uhradené členské na rok 2019 

 

                          

 

Súhlas k zverejneniu osobných údajov členov KCHFPKaK na SK v materiálov Klubu bol daný 

svojim podpisom na Evidenčnom liste – prihláške do Klubu. 



    
 

Poznámky : 

- Prosím členov ktorí majú foto z Klubovej výstavy v Žiline zaslať na 

zofiapodolinska@gmail.com , alebo karolpodolinsky@zoznam.sk , za 

účelom spracovania samostatného vyhodnotenia tejto klubovej udalosti. 

- Upozorňujem na termín 30.8.2019 nahlásenia požiadavky registračných 

krúžkov pre rok 2020 na adresu pokladníka: 

Ján Džurňák , ul Krátka č.123/2 , 05992 Huncovce , mobil : 0907036800 

,email : ja81@email.cz . 

- Doposiaľ neuhradené členské príspevky za rok 2018 a 2019 úhradte na 

účet číslo : SK13 0900 0000 0050 3509 8952 s uvedením Vášho 

priezviska, alebo klubového čísla. 

- Termín zaslania Vášho návrhu na/stojatý banner 80x200 cm/ Klubový 

reklamný pútač s 40.ročným výročím založenia Klubu zašlite do 30.8.2019 

na : karolpodolinsky@zoznam.sk . 
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