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            SLOVENSKÝ  ZVAZ  CHOVATEĽOV  POŠTOVÝCH  HOLUBOV 
                                OBLASTNÉ  ZDRUŽENIE  BRATISLAVA 
=============================================================    
 
 
                                                  Zápisnica č. 1/14 
                                         zo zasadnutia výboru konaného 
                                                        dňa 16.01.2014 
 
 
 
Prítomní : p. Barbírik, Hromkovič, Gajdúšek, Konečný, Pelech, Ing. Korbaš 
Ospravedlnený : p.Varga 
Prizvaný : predseda KRK Ing. Kazimír 
 
 
Program rokovania : 
  1./  Super dlhé trate v r. 2014 
  2./  Termíny jednotlivých pretekov 
  3./  Rozdelenie pretekových košov pre ZO pre r. 2014  
  4./  Harmonogram zberu holubov pre r. 2014 
  5./  Návrh súčinnosti pri vypracovávaní pretekových výsledkov 
  6./  Rozkladanie holubov v pretekových košoch 
  7./  Štartovacia komisia OZ 
  8./  Oblastná výstava v r. 2014 
  9./  Manuál video nahrávania štartu holubov z pretekov 
10./  Návrh programu oblastnej konferencie v r. 2014 
 
Zasadnutie výboru zahájil a zasadnutie organizoval predseda OZ p. Barbírik. 
 
Plnenie uznesení prijatých dňa 17.10.2013 : 
a/  Ani jedna základná organizácia nezaslala štatutárom OZ zápisnice z VČS  -  úloha  
     nesplnená 
b/  Úhrady za objednaný materiál zrealizované  -  úloha splnená. 
c/  V elektronickej forme evidenciu členov na r. 2014 nezaslala ZO BA-Rusovce, 
     v tlačenej forme evidenciu nedoručili ZO Bratislava, ZO BA-Rusovce, ZO Dunajská  
     Lužná, ZO Senec a ZO Lehnice  -  úloha nesplnená. 
d/  Všetky ZO nahlásili počty holubov na SDT  -  úloha splnená. 
e/  Zápis z kontroly hospodárenia bol zaslaný predsedovi OZ  -  úloha splnená. 
f/   Kabína na 60 boxov a rezervné pretekové koše neprevezené  -  nesplnený už druhý  
     náhradný termín. 
g/  Návrh na rozdelenie košov vypracovaný, posúvanie košov sa nebude realizovať  -  úloha 
     splnená. 
h/  Alternatívne spôsoby vyhodnocovania súťaží nepredložené  -  úloha zrušená. 
i/   Návrh manuálu video záznamov zo štartov je vypracovaný  -  úloha splnená. 
j/   Termín a miesto oblastnej konferencie dojednané  v Senci na15.2.2014  -  úloha splnená. 
k/  Výstavné karty vystavené a doručené organizátorovi CV  -  úloha splnená. 
l/   Osvetlenie vnútornej časti kabíny a zabezpečenie výroby napájacieho systému  
     prerokované s prepravcom p. Kolínkom, ktorý jediný prejavil ochotu riešiť tieto nedostatky 
     pri ošetrovaní prepravovaných holubov na pretek. Nákup zabudovaného materiálu  
     a vyrobenie napájacích korýtok doloží účtovnými dokladmi  -  úloha sa plní.  
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K bodu 1./ 
Prepravca holubov na SDT predložil písomný návrh na spoločnú prepravu holubov regiónu 
v zložení : OZ Nitra, OZ Trnava, OZ Pezinok, OZ Šurany, OZ Sereď, OZ Komárno a OZ 
Bratislava s termínmi štartu pretekov 22.06., 06.07. a 20.07.2014 z miesta Hannover-
Garbsen. Cenová ponuka 0,90 €/ holuba. Definitívne rozhodnutie sa má dojednať na 
spoločnom rokovaní dňa  17.01.2014 v Bučanoch. 
 
K bodu 2./ 
Na základe pravidiel SZ CHPH preteková sezóna OZ starých holubov v zmysle pretekového 
plánu, z výnimkou SDT začína pretekom z Velkého Meziříčí dňa 27.04.2014 a končí 
pretekom z Gothy dňa 27.07.2014. Termín konania prvého preteku mladých holubov bude 
dohodnutý na konferencii. 
 
K bodu 3./ 
Návrh rozdelenia pretekových košov podľa pravidiel schválených delegátmi poslednej 
oblastnej konferencie bol vypracovaný vo dvoch alternatívach : 
    
 Alternatíva č. 1 
 
ZO Aktívni 

chovatelia 
2013 

Počet 
košov 
2013 

Miera 
využitia 
košov % 

Návrh 
košov 
2014 

Rozdiel 
košov     

Holubov 
na chov. 
2013 

Holubov 
na chov. 
2014 

Rusovce      14      14     72,4     11     -  3    30      24 
D. Lužná      20      16     91,7     15     -  1    24      23 
Šenkvice      25      18      91,7     19        1    22      23 
Kráľová      15      13     89,7     12      -  1     26      24 
Senec      15      11   106,1      12         1    22      24      
M.kolónia      13        7     83,8       8        1     16      18 
Lehnice      15      11       81,5     12        1    22      24 
Bratislava      25      18     93,3     19         1    22      23 
Spolu :    142     108     108          0    22,8      22,8 
 
 
Alternatíva č. 2 
 
ZO Aktívni 

chovatelia 
2013 

Počet 
košov 
2013 

Miera 
využitia 
košov % 

Návrh 
košov 
2014 

Rozdiel 
košov 

Holubov 
na chov. 
2013 

Holubov 
na chov. 
2014 

Rusovce      14      14     72,4      11     -  3     30      24 
D. Lužná      20      16     91,7      15     -  1     24      23 
Šenkvice      25      18     91,7      19        1      22      23 
Kráľová      15      13     89,7      12     -  1     26      24 
Senec      15      11    106,1      13        2     22      26 
M.koónia      13        7     83,8        8        1     16      18 
Lehnice      15      11       81,5      11               0      22      22 
Bratislava      25      18     93,3      19        1     22      23 
Spolu    142    108     108        0     22,8      22,8 
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Prioritou rozdelenia košov je dodržať zásadu, aby každému aktívnemu chovateľovi zo 
základných organizácií bola v priemere pridelená rovnaká kapacita.  
 
 
K bodu 4./ 
Návrh zmeny harmonogramu zberu holubov na preteky na základe požiadaviek chovateľov 
je vo dvoch alternatívach : 
1.  alternatíva zberu : Lehnice, Dunajská Lužná, BA-Trnávka /nasadzovali v Prievoze/, BA-

Rusovce, BA-Mierová kolónia, Zálesie, Kráľová pri Senci, Senec a Šenkvice-Cerové. 
2. alternatíva zberu : Dunajská Lužná, Lehnice, Kráľová pri Senci, Šenkvice-Cerové, Senec, 

Zálesie, BA-Mierová kolónia, BA-Trnávka a BA-Rusovce.  
O definitívnej alternatíve zberu rozhodnú delegáti konferencie. 
 
K bodu 5./  
Návrh uvažuje s decentralizovaným systémom vypracovávania pretekových výsledkov. 
Každá základná organizácia by mala mať, tak ako v minulosti samostatného výpočtára, ktorý 
by do elektronického systému nahadzoval údaje z kontrolných listov za vlastnú organizáciu. 
Umožní to urýchlenie spracovania výsledkov. Obťažnosť a zodpovednosť za vypracovanie 
sa prenesie aj na funkcionárov základných organizácií a nezostane len na bedrách jednej 
osobe. Rozdelenie nákladov po odpočítaní nákladov oblastného výpočtára na jednotlivé ZO 
by vychádzalo z priamej úmery podľa počtu pridelených pretekových košov. 
 
ZO Počet košov Alikvôtna čiastka v € 
Rusovce        11       81,48 
D. Lužná        15     111,10 
Šenkvice        19     140,74 
Kráľová        12       88,89 
Senec        12       88,89 
M.kolónia          8       59,27 
Lehnice        12       88,89 
Bratislava        19     140,74 
Oblastný výpočtár          -     200,00  
Spolu    1000,00  
 
 Návrh bude predložený na prerokovanie a vyjadrenie delegátom oblastnej konferencie. 
 
K bodu 6./ 
Výcvikár OZ predložil požiadavku na zabezpečenie rozkladania holubov v pretekových 
košoch účastníkov pretekov. Opakujú sa prípady keď jednotlivci si vyhradzujú prednostné 
právo na nasadenie svojich holubov do samostatných  košov. Dokonca konkrétne číslo aj 
s rozmiestnením v pretekovej kabíne. Tento jav presadzovania si svojich osobných záujmov 
nie je možné naďalej tolerovať a nevšímavo prehliadať. Usporiadateľ pretekov a jeho riadiaci 
orgán sú povinní, ak tieto zásady nie sú podrobnejšie upravené vo zväzových pravidlách 
upraviť ich vo vlastnom predpise. Napríklad v Obežníku pre organizovanie pretekov 
poštových holubov v r. 2014. / viď Obežník č. 1/ 2013 / . Počínanie takýchto chovateľov je 
však  možné podľa § 7, ods. 3 Stanov SZ CHPH považovať aj ako porušovanie zásad 
chovateľskej a občianskej morálky a spolužitia medzi chovateľmi a riešiť ho disciplinárnym 
postihom. Téma bude predmetom programu v časti diskusia oblastnej konferencie. 
 
K bodu 7./ 
Ing. Pavol Korbaš oznámil členom výboru, že s okamžitou platnosťou, tak ako avizoval aj 
v priebehu pretekovej sezóny, končí vo funkcii predsedu a člena štartovacej komisie 
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oblastného združenia. Do trojčlennej štartovacej komisie navrhuje zvoliť popredných 
chovateľov z každého VS po jednom. 
 
K bodu 8./ 
Predsedovi oblastného združenia bola doručená písomná žiadosť SZ CHPH ZO Lehnice na 
usporiadanie oblastnej výstavy v r. 2014.  
 
 
K bodu 9./ 
Manuál video nahrávania štartu holubov z pretekov  
Vypracované boli dve alternatívy, z ktorých uvádzam členmi výboru schválenú. 
 
     Pre objektívnosť posúdenia štartov holubov z jednotlivých vypúšťacích miest účastníkmi 
pretekov, ako aj ostatnou verejnosťou, vydáva usporiadateľ manuál pre zabezpečenie video 
nahrávok zo štartov a ich zverejňovanie na prístupnej webovej stránke.  
 
Postup video nahrávania pre posádku prepravného vozidla :  
 
1.1. Snímka potvrdzujúca neporušenosť plomb oboch otváracích pák pretekovej kabíny. 
1.2. Snímka z napájania holubov. 
1.3. Snímka a vizuálna kontrola všetkých dvierok pretekových košov potvrdzujúca, že 

pretekové koše sú odomknuté, odplombované a odchýlené od telesa kabíny v tzv. 
pohotovostnej polohe a pripravené na pre vykonanie štartu. 

1.4. Snímka – záber horizontu a oblohy v rozsahu 360 stupňov nad miestom štartu. 
1.5. Snímka zo zadnej časti prepravnej kabíny v osi vozidla cca 20 m potvrdzujúca 

otvorenie dvierok pretekových košov na ľavej aj pravej strane prepravnej kabíny 
naraz pri povele štartovacieho komisára  „štart „. 

1.6. Snímka z bočného pohľadu na prepravnú kabínu potvrdzujúca, že všetky dvierka 
pretekových košov sú otvorené a nenachádzajú sa v nich žiadne uviaznuté holuby. 
V prípade ak niektorý holub nie je schopný odletieť posádka vozidla ho privezie späť 
a odovzdá zástupcovi usporiadateľa preteku. 

V prípade nedodržania týchto zásad posádkou prepravcu , usporiadateľ preteku udelí 
prepravcovi sankciu vo výške 10 € za každý samostatný  pretek.       
 
 
K bodu 10./ 
Oblastná konferencia sa uskutoční v Senci 15.02.2014. Prerokovaný a navrhnutý program  
rokovania je predmetom samostatnej pozvánky.  
 
 
 
Uznesenie z rokovania oblastného výboru 
 
Výbor oblastného združenia : 
 

- berie na vedomie  
 
a/   A súhlasí s korektnou ponukou zo SZ CHPH OZ Nitra  ako prepravcu holubov 
      regiónu pre SDT.  
 
b/   Odstúpenie Ing. Pavla Korbaša z funkcie predsedu a člena štartovacej komisie.  
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- ukladá 
 
a/   Predložiť delegátom oblastnej konferencie na prerokovanie a schválenie : 

- termín prvého preteku mladých holubov r. 2014  
- harmonogram zberu holubov  pre r. 2014 
- spôsob vypracovávania pretekových výsledkov decentralizovaným spôsobom 
- rozkladanie holubov chovateľov do pretekových košov   
- vymenovanie členov štartovacej komisie 

      T :  15.02.2014                                                   Zodp.: p. Barbírik 
 
 
b/   Vypracovať a elektronicky zaslať na dostupné mailové adresy členov OZ 
        pozvánku na konanie oblastnej konferencie v Senci 15.02.2014 od 10,00 hod. 
        T  :  do 25.01.2014                                          Zodp.: p. Barbírik, Korbaš                                                        
 
 
 

- schvaľuje 
 
a/    Rozdelenie pretekových košov pre  r. 2014 pre základné organizácie podľa  
       alternatívy č. 1 
       Hlasovanie :   za : 4          proti : 1     zdržal sa : 1 
 
b/   Za organizátora oblastnej výstavy v r. 2014  SZ CHPH ZO Lehnice. 
      Hlasovanie     za  : 6         proti  : 0     zdržal sa : 0 
 
c/   Manuál video nahrávania štartu holubov z pretekov. 
      Hlasovanie :   za  : 6         proti  : 0     zdržal sa : 0    
 
 
  

                                                                        
            Alojz Barbírik                                                       Ing. Pavol Korbaš 
       predseda SZ CHPH OZ                                        tajomník SZ CHPH OZ 
               Bratislava                                                               Bratislava  
 
 
 
 
 
Rozdeľovník : - členovia výboru OZ, predseda KRK, predsedovia ZO, sekretariát SZ CHPH                            


