Zápisnica zo školenia výcvikárov a ved. NS ZO, OZ- CHPH – Bratislava dňa
9.4.2016 o 10,00 hod v klubovni ZO-Dunajskej Lužnej

Výcvikárov a ved. NS základných organizácii privítal a školenie viedol výcvikár OZCHPH Bratislava Rudolf Slováček
Program školenia:
- nedostatky v pretekovej dokumentácie za rok 2015
- pokyny pred pretekovou sezónou na rok 2016
- oboznámenie zo štartovacou komisiou na preteky
- ing. Dušan Konečný, oboznámenie o zasielaní konštatovaných holubov priamo do
výpočtového programu + evidencia holubov
- diskusia

Nedostatky v pretekovej dokumentácie za rok 2015:
-

zaisťovanie košov pred nasadením holubov do koša. Podľa pretekového poriadku
Hlava III. bod 13 ( zaistenie proti vyleteniu holubov z koša, doporučenie na zaistenie
dvierok elektro pásky).
spočítavanie holubov a vypisovanie počtov holubov na obálky do auta. Podľa
pretekového poriadku Hlava III.bod 7.
spárovanie konštatovacích lisov z EKS nasadzovacím listom. Podľa vykonávacieho
predpisu pre EKS
vypisovanie protokolov : protokol o krúžkovaní a uzatváraní hodín, chýbajú dátumy
a podpisy. Oboznámenie z pretekovým poriadkom Hlava III. bod 3,4,6,9.
Oboznámenie z vykonávacím predpisom pre EKS bod 4,5,6,7,8,9,11.

pokyny na rok 2016:
- veterinárne potvrdenia
- T:23.4.2016
- protokoly o čipovaní holubov a kontrola hodín pred pretekovou sezónou
- T:23.4.2016
- preteková dokumentácia v obálkach , auto, výpočtár (výcvikár) a ZO.
- štartovacia komisia: predseda R.Slováček členovia ing. P. Korbaš a M. Pelech
Názorná ukážka ing. Dušana Konečného, ako zadávať priamo do programu evidenciu
chovateľov a konštatovaných holubov do výpočtového programu.
V diskusii:
ing.Pavol Korbaš požiadal ing. Dušana Konečného o aktualizáciu databázy
chovateľov OZ – Bratislava,
meškajúce zasielanie zápisníc na stránku OZ-BA z výboru OZ-BA, z konferencie OZBA, neskoré informácie pre chovateľov a funkcionárov základných organizácii.

Marian Pelech vyzval prítomných, aby zbytočne nenapádali telefonátmi a urážkami
členov štartovacej komisie o ich rozhodnutí o prevedení štartu holubov.

Školenie ukončil s poďakovaním za účasť na školení a poprial im úspešnú pretekovú
sezónu 2016 výcvikár OZ – Bratislava R.Slováček

Dňa 9.4.2016

Zápisnicu zapísal R. Slováček
Výcvikár OZ-CHPH Bratislava

