Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Oblastné združenie Bratislava
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisnica č. 1-2018
zo zasadnutia oblastného výboru
konaného dňa 04.01.2018

Prítomní : p. Alojz Barbírik, Ladislav Fule, Jozef Hromkovič, Jozef Géhry, Michal Gajdúšek,
Pavol Korbaš
Ospravedlnení : Ľubomír Cigánik a predseda KRK Michal Sadloň

Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Príprava oblastnej konferencie.
CV Trenčín 2018
Príprava pretekovej kabíny na r. 2018-osvetlenie napájačiek.
Aktualizácia pretekového plánu
Členské evidencie ZO a úhrady členských príspevkov
Aktualizácia zoznamu odberateľov časopisu Poštový holub
Nahlásenie počtu holubov na preteky v r. 2018
Stanovisko výboru OZ k organizovaniu CV v r. 2019 v Bratislave

Priebeh rokovania :
Prítomných privítal a rokovanie zahájil predseda OZ p. Alojz Barbírik. Predniesol program
rokovania, ktorý bol bez pripomienok prijatý. Za zapisovateľa bol navrhnutý a schválený
Pavol Korbaš a za overovateĺov zápisnice schválení Jozef Hromkovič a Jozef Géhry.

K bodu 1 : Príprava oblastnej konferencie.
Oblastná konferencia sa uskutoční 10. februára 2018 na chate Tepláreň v Senci – ulica
Slnečné jazerá – sever od 10,00 hodiny. Podrobné informácie k určeniu počtu delegátov a
program rokovania sú uvedené v prílohe tejto zápisnice.
K bodu 2 : CV Trenčín 2018
Za sprievodcov kolekcie OZ doplnenej o dve štandardné holubice p. Filipa Fedora boli
poverení p. Alojz Barbírik a Michal Gajdúšek. Sprievodcom OZ uhradí náklady vzniknuté
s prepravou osobným motorovým vozidlom, za ubytovanie, stravné, vstupné na dva dni
a spoločenský večierok v zmysle platných predpisov.
K bodu 3 : Príprava pretekovej kabíny na r. 2018-osvetlenie napájačiek
Na základe konzultácie s vodičmi predložil p. Barbírik návrh na zabudovanie osvetlenia ku
napájačkám v prepravnej kabíne. Podľa ich vyjadrenia, pri dodržiavaní harmonogramu
ošetrovania holubov, t. j. v čase keď majú vodiči technickú prestávku, holuby napustenú

vodu do napájačiek nepijú z dôvodu, že v kabíne je nedostatok svetla. Ostatní členovia
výboru sa nestotožňujú s názorom, že túto situáciu treba riešiť hneď zabudovaním nového
osvetlenia, t. zn. vynakladať ďalšie finančné prostriedky. Navrhujú , aby boli holuby spoločne
napájané v poslednom nasadzovacom stredisku OZ. Je potrebné zosúladiť harmonogram
zberu a harmonogram ośetrovania holubov, v súlade s dodrźiavaním povinností vodičov pri
nákladnej preprave.
K bodu 4 : Aktualizácia pretekového plánu
Z dôvodu, že prišlo k všeobecným zmenám, ako sú zmena pravidiel vyhodnocovania súťaží
MS, zrušenie vypúšťacieho miesta z dôvodu úmrtia štartéra v SRN a kritizovanému
niekoľkoročnému zastaranému spôsobu prideľovania bodov skupinám holubov, je
nevyhnutne potrebné realizovať úpravy v schválenom pretekovom pláne. Jednohlasne za
výbor navrhujeme predložiť na schválenie delegátom oblastnej konferencie nasledovné :
a/ V pretekovom pláne pretek Humpolec 2 nespĺňa podľa Propozícií MS minimálne 285 km.
Navrhujeme ho nahradiť Lounami.
b/ Vypúšťacie miesto Nienburg kvôli úmrtiu štartéra je zrušené. Prispôsobujeme sa návrhu
väčšiny členov regiónu a prepravcovi na Bad Nendorf, ktorý je o 33 km bližšie ako Nienburg.
c/ Umožniť podrobnejšie a diferencovanejšie prideľovať body jednotlivo umiestneným
holubom a tým obmedziť predpoklad a možnosť získavať rovnaké body chovateľmi
v jednotlivých pretekoch.
cc/ U starých holubov :
Bodovanie súčasné, km podľa FCI podmienok :
-do 300 km :

40 bodov / 2/2% | 20 / 5 umiestnených boduje

-do 500 km :

60 bodov / 3/2% | 20 / 5 umiestnených boduje

-nad 500 km :

90 bodov / 3/2% | 20 / 5 umiestnených boduje

- nad 700 km : 120 bodov / 3/2% | 10 / 4 umiestnených boduje
Návrh u starých holubov od r. 2018 :
-do 300 km :

40 bodov / 1/1% | 20 / 5 umiestnených boduje

-do 500 km :

60 bodov / 1/1% | 20 / 5 umiestnených boduje

-nad 500 km :

90 bodov / 2/1% | 20 / 5 umiestnených boduje

-nad 700 km : 120 bodov / 3/1% | 10 / 4 umiestnených boduje
cd/ U mladých holubov :
Bodovanie súčasné :
-do 300 km :

40 bodov / 2/2% | 30 / 7 umiestnených boduje

-nad 300 km : 60 bodov / 3/2% | 30 / 7 umiestnených boduje
Návrh u mladých holubov od r. 2018 :
-do 300 km :

60 bodov / 1/1% | 30 / 7 umiestnených boduje

-nad 300 km : 60 bodov / 1/1% | 30 / 7 umiestnených boduje

K bodu 5 : Členské evidencie ZO a úhrady členských príspevkov
Členské evidencie vyplnia ZO na schválených formulároch. Výška príspevku 10.-eur za
člena zostáva nezmenená.
K bodu 6 : Aktualizácia zoznamu odberateľov časopisu Poštový holub
Podľa zoznamu v prílohe je potrebné oznámiť tajomníkovi OZ prípadne vzniknuté zmeny.
K bodu 7 : Nahlásenie počtu holubov na preteky v r. 2018
Zosumarizovať podľa chovateľov počty holubov na preteky v štruktúre :
-

KT+ST
DT
SDT

a zaslať tajomníkovi a výcvikárovi OZ v elektronickej forme pre prehodnotenie rozdelených
košov.
K bodu 8 : Stanovisko výboru OZ k organizovaniu CV v r. 2019 v Bratislave
Po overení situácie na trhu prenájmu nebytových priestorov v hlavnom meste SR Bratislava
pre potreby usporiadania CV dospeli členovia výboru OZ k presvedčeniu, že CV je
momentálne v Bratislave z dôvodu finančnej nerentabilnosti neuskutočniteľná.

Uznesenia zo zasadnutia oblastného výboru :
1. - ukladá
a/ Zosúladiť harmonogram zberu a ošetrovania holubov v súlade s dodržiavaním povinností
vodičov pri nákladnej preprave.
T : priebežne

Zodp. : Fule a Géhry

b/ Predložiť na schválenie oblastnej konferencii aktualizáciu pretekového plánu.
T : 10.02.2018

Zodp.: Fule

c/ Vystaviť zostavu členskej evidencie ZO na schválenom formulári. Dvojmo vytlačenú
zostavu evidencie, podpísanú predsedom a tajomníkom ZO odovzdať tajomníkovi OZ,
v elektronickej forme zostavu zaslať predsedovi OZ.
T : 31.01.2018

Zodp. : predseda ZO

d/ Poukázať členské príspevky na účet OZ.
T : 31.01.2018

Zodp.: predseda ZO

e/ Aktualizovať zoznam odberateľov časopisu Poštový holub. Prípadné zmeny elektronicky
oznámiť tajomníkovi OZ.
T : 02.02.2018

Zodp.: predseda ZO

f/ Nahlásiť počty holubov v zostave : KT+ST, DT a SDT, elektronicky tajomníkovi
a výcvikárovi OZ.
T : 31.01.2018

Zodp.: predseda ZO

g/ Mená delegátov za ZO elektronicky nahlásiť predsedovi OZ.
T : 31.01.2018

Zodp,: predseda ZO

h/ Nahlásiť objednávku materiálu na r. 2019 elektronicky hospodárovi OZ.
T : 10.02.2018

Zodp.: predseda ZO

i/ Na základe stanoviska výboru OZ pripraviť v mene štatutárov OZ list pre prezídium SZ
CHPH
T : 10.02.2018

2.

Zodp.: Cigánik

- schvaľuje

a/ Za sprievodcov a dopravu holubov na CV Trenčín Alojza Barbírika a Michala Gajdúška,
s úhradou nákladov v zmysle platných predpisov.

3. - neschvaľuje
a/ Z dôvodu finančnej nerentabilnosti neschvaľuje, aby SZ CHPH OZ Bratislava bolo
organizátorom CV v Bratislave v r. 2019.

V Bratislave 04.01.2018

Zapísal : Ing. Pavol Korbaš v.r.

Správnosť zápisnice overili :

Jozef Hromkovič v.r. - súhlasím so zápisom

Jozef Géhry v.r. - súhlasím so zápisom

Predseda SZ CHPH OZ Bratislava : Alojz Barbírik v.r.

Prílohy : 1x program konferencie
1x pretekový plán - návrh aktualizácie
1x zoznam odberateľov časopisu PH

Rozdeľovník : - členovia výboru, - predseda KRK, - sekretariát SZ CHPH

