SLOVENSKÝ ZVAZ CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
OBLASTNÉ ZDRUŽENIE BRATISLAVA
======================================================
Zápisnica č. 1/13
zo zasadnutia výboru konaného
dňa 17.01.2013
Prítomní : p. Barbírik, Hromkovič, Gajdúšek, Ing. Korbaš
Ospravedlnení : JUDr. Cingel, Pelech
Prizvaný : predseda KRK p. Géhry
Program rokovania :
1./ Žiadosť ZO CHPH Rusovce o preplatenie nájmu KD za konanie oblastnej výstavy.
2./ Zmluva na prepravu zvierat
3./ Žiadosti na konanie oblastnej výstavy v r. 2013
4./ Návrh pravidiel vyhodnocovania MZO, MVS a MOZ na obdobie r. 2013-2016
5./ Návrh pretekového plánu na r. 2013-2016 a súvisiacej dokumentácie :
- harmonogram zberu holubov
- rozdelenie košov pre NS
- koše lokalizácia v prepravnej kabíne podľa požiadaviek prepravcu
- poplatky
6./ Oblastná konferencia r. 2013
7./ Rôzne
Zasadnutie výboru zahájil riadil predseda OZ p. Barbírik.
K bodu 1./
ZO Rusovce prostredníctvom svojho zástupcu p. Barbírika tlmočila žiadosť o dofinancovanie
prenájmu KD v Rusovciach za organizovanie oblastnej výstavy v mesiaci december 2012.
Konanie výstavy sa konalo v termínovej tiesni. Vyžadovalo nie málo obetavosti a osobného
úsilia členov ZO pre zabezpečenie a úpravu prenajatých priestorov, dodávateľa občerstvenia
a sponzorov za patričné nefinančné protihodnoty. ZO musela obci za prenájom KD uhradiť
nájom vo výške 200 €, ktoré žiada preplatiť z prostriedkov OZ.
K bodu 2./
Tajomník OZ predložil výboru OZ návrh na základe rokovania s prepravcom na obnovenie
zmluvy za prepravu na obdobie štyroch rokov. Zmluvná cena za kilometer jazdy a podmienky
prepravy zostávajú nezmenené.
K bodu 3./
Predsedovi OZ boli doručené dve písomné žiadosti na usporiadanie oblastnej výstavy v r.
2013. Jednu žiadosť predložila ZO Šenkvice-Cerové, druhú ZO Lehnice.
K bodu 4./
Výboru boli doručené dva návrhy na nové vyhodnocovanie MZO, MVS a MOZ.
a/ ZO Rusovce navrhuje spôsob vyhodnocovania obdobným pravidlám Majstrovstva
Slovenska na roky 2013-2016 schválených valnou hromadou dňa 17.11.2012. Pravidlá
sú zverejnené aj v časopise Poštový holub č. č. 4-5, ročník 2012
b/ ZO Šenkvice, ZO Kráľová pri Senci, ZO Lehnice, ZO Senec, ZO Bratislava a
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ZO Bratislava-Mierová kolónia na základe uznesenia členských schôdzí predkladajú návrh
samostatných nových pravidiel so zavedením evidencie holubov-pretekárov.
K bodu 5./
Dňa 11.1.2013 na stretnutí výcvikárov ZO bol vypracovaný spoločný návrh pretekového
plánu. Harmonogram zberu holubov bol vypracovaný podľa požiadaviek prepravcu.
V minulom roku nebola na základe dopytu chovateľov vyčerpaná kapacita prepravných
košov. U starých holubov zostalo päť košov voľných. Podľa pretekových výsledkov r. 2012
v tomto roku sa predpokladá účasť 139 aktívne pretekajúcich chovateľov. V priemere môže
aktívny chovateľ nasadzovať 23,30 holuba na pretek. Kapacita umožňuje podľa hlásení ZO,
že zo 139 aktívnych chovateľov by mohlo 90 aktívnych chovateľov v priemere na pretek
nasadiť 25 a viac holubov. Lokalizáciu košov v kabíne je potrebné z dôvodu dodržania
bezpečnosti pri nakládke usporiadať podľa požiadaviek prepravcu. Na základe navrhnutého
PP je možné znížiť celkové náklady prepravy. Navrhujeme znížiť cenu koša z 200 € na 180€
pri realizácii 14 pretekov.
K bodu 6./
Vypracované materiály budú predmetom rokovania delegátov oblastnej konferencie. Termín
rokovania je stanovený na16.2.2013 o 10,00 hodine v Senci.
K bodu 7./
P. Géhry vyjadril ústnu požiadavku na reorganizáciu výcvikových stredísk. Má predstavu
vytvoriť z OZ dve výcvikové strediská na základe zemepisných súradníc. Odpovedal mu
predseda OZ, že táto možnosť bola predmetom rokovania poslednej konferencie. Pracne
vypracoval dokumentáciu a delegáti konferencie vypracované návrhy zamietli. P. Géhrymu
odporučil, že brániť mu v jeho zámere nebude, ale nech pripraví podrobný materiál
s príslušným zdôvodnením.

Uznesenie č. 1/2013
Výbor oblastného združenia
- ukladá
a/ Vypracovať pozvánku s podrobným programom na konanie oblastnej konferencie a zaslať
ju elektronicky funkcionárom ZO, OZ a na sekretariát SZ CHPH.
T : 31.1.2013
Zodp.: Barbírik a Ing. Korbaš
b/ Nahlásiť objednávku krúžkov, pretekových gumičiek a kontrolných listov na r. 2014.
T : 15.2.2013
Zodp.: predsedovia ZO
- schvaľuje
a/ Preplatenie faktúry resp. pokladničného dokladu vo výške 200.-€ ZO CHPH BratislavaRusovce za prenájom KD v Rusovciach z príležitosti konania oblastnej výstavy.
T : predloženie dokladu
Zodp.: Gajdúšek
Hlasovanie : za 2
proti : 1
zdržal sa : 1
b/ Budúcim organizátorom oblastných výstav okrem dotácie na všeobecné výdavky vo
výške 200.-€ ďalšiu dotáciu na preukázateľné výdavky prenájmu priestorov resp.
nákladov energií všetkých druhov, maximálne však do výšky 200.-€.
T : trvale
Zodp.: ekonóm OZ
Hlasovanie : za 4
proti : 0
zdržal sa : 0
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c/ ZO
CHPH Šenkvice-Cerové za usporiadateľa oblastnej výstavy r. 2013
T : ½ december 2013
Zodp.: predseda ZO
Hlasovanie : za 3
proti : 1
zdržal sa : 0
d/ Termín predkladania písomných žiadostí ZO ako uchádzačov o usporiadanie oblastnej
výstavy predsedovi OZ.
T : každý rok do 28.2.
Zodp.: predsedovia ZO
Hlasovanie : za 4
proti : 0
zdržal sa : 0
e/ Termín, miesto a čas konania oblastnej konferencie v Senci o 10,00 hodine.
T : 16.2.2013
Zodp.: Barbírik a Ing. Korbaš
Hlasovanie : za 4
proti : 0
zdržal sa : 0
f/ Uzatvorenie zmluvy na prepravu zvierat s prepravcom Jozef Kolínek na obdobie
r. 2013-2016.
T : január 2013
Zodp.: Barbírik a Ing. Korbaš
Hlasovanie : za 4
proti : 0
zdržal sa : 0

Alojz Barbírik
predseda SZ CHPH OZ
Bratislava

Ing. Pavol Korbaš
tajomník SZ CHPH OZ
Bratislava

Rozdeľovník : - členovia výboru OZ, predseda KRK, predsedovia ZO, sekretariát SZ CHPH
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