
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Bratislava

 

---------------------------------------------------------------------------

Zápisnica č. 03/2015
zo zasadnutia výboru konaného

dňa 16.4.2015

Prítomní: Alojz  Barbírik,  Michal  Gajdušek,  Dušan Konečný,  Rudolf  Slováček,
Jozef Hromkovič

Ospravedlnení: Róbert Varga, Štefan Kazimír

Program rokovania: 
1/  Kooptovanie  Rudolfa  Slováčka  za  člena  výboru  a  vykonávanie  funkcie
výcvikára OZ
2/ Kontrola  úloh zo zápisnice č. 02/2015
3/ Schválenie memoriálu Jozefa Homolu
4/ Rôzne

Zasadnutie výboru zahájil a rokovanie riadil predseda OZ p. Barbírik.

1/ Kooptovanie Rudolf Slováčka za člena výboru

Výbor  jednohlasne  schválil  kooptovanie  Rudolfa  Slováčka  za  člena  a nového
výcvikára OZ Bratislava. Predseda mu vyslovil poďakovanie za ochotu podieľať
sa na zabezpečovaní pretekovej sezóny.

2/ Kontrola úloh zo zápisnice č. 02/2015

- Uhradiť na účet oblastného združenia v zmysle rozpisu – všetky poplatky boli
včas uhradené, poplatky za dlhé trate boli uhradené OZ Nitra

- Predložiť návrh na kandidáta za člena výboru OZ ( výcvikár OZ BA) 
- - novým výcvikárom sa stal Rudolf Slováček

Úlohy zadané v obežníku č. 2/2015 sú plnené priebežne, kontrolu nad plnením
preberá p. Slováček.



3/ Memoriál Jozefa Homolu
 p.  Šiška  navrhuje  zriadenie  novej  súťaže/  symbolického  preteku  na  uctenie
pamiatky  zosnulého  Jozefa  Homolu.  Je  ochotný  z vlastných  prostriedkov
zabezpečiť vecné ocenenie na nasledujúcich 5 rokov vrátane putovného pohára.
Detailné propozície budú spracované dodatočne. Predbežný návrh padol na prvý
pretek v sezóne nad 500 km.

Predbežný návrh bol jednohlasne schválený, presné podmienky budú upresnené
v propozíciách preteku.

4/ Rôzne

Obálky pre pretekovú dokumentáciu

SZ CHPH poskytol  pre sezónu 2015 predaj obálok špeciálne navrhnutých pre
pretekovú  dokumentáciu.  Zásoby  SZ  sú  vypredané,  dostali  sme  však
v elektronickej podobe grafický návrh štítkov pre obálky.

Štítky  budú  vyltačené  na  samolepiace  etikety  formátu  A4  (1  list  obsahuje  4
etikety), na jednom liste budú štítky pre auto, ZO, výcvikára a výpočtára. Etikety
budú distribuované do ZO v dostatočnom počte pre sezónu 2015. Funkcionári
ZO  označia  obálky  týmito  etiketami  pre  zabezpečenie  bezproblémového
spracovania dokumentácie podľa pretekového poriadku SZ CHPH

Odovzdanie pretekovej dokumentácie 2014 novému výcvikárovi
Dokumentácia 2014 bude pripravená na prevzatie v Blatnom, prehľadne členená
v zakúpených  archivačných  boxoch  spolu  s prázdnymi  archivačými  boxmi  pre
sezónu 2015. Termín prevzatia upresní p. Slováček.

Deklarácia pretekov pre Intermajstrovstvo 2015

Na základe skúsenosti zo sezóny 2014, keď sa väčšine prihlásených covateľov
nepodarilo uspieť v pretekoch nad 500 km bola dohodnutá deklarácia, ktorá bude
obsahovať  všetky  dostupné  preteky  nad  500km  a do  celkového  počtu  budú
doplnené preteky do 500 km, podľa propozícií súťaže.

Aktualizácia číselníka EKS pre OZ Bratislava
Všetky  aktualizácie  a zmeny  EKS  používaných  v sezóne  2015  je  potrebné
nahlásiť tajomníkovi Dušanovi Konečnému na email  holubar  @  holubar.sk , ktorý
aktualizuje a zverejní databázu na stránkach www.ozbratislava.sk

Zmena časového limitu pre hlásenie holubov
Na základe  pripomienok  výcvikárov  ZO bol  zmenený  časový  limit  pre  online
hlásenie holubov z pôvodných 5 min na 15 min od príletu holuba.

mailto:holubar@holubar.sk
http://www.ozbratislava.sk/


Uznesenia zo zasadnutia výboru oblastného združenia:

I. Výbor SZ CHPH OZ Bratislava spoločne schvaľuje

- kooptovanie Rudofla Slováčka za člena výboru a výcvikára OZ
- predbežný návrh na zorganizovanie Memoriálu Jozefa Homolu
- zmenu časového limitu pre online hlásenie holubov z pretekvov nad 500 km

na 15 minút od príletu holuba

II. Výbor SZ CHPH OZ Bratislava spoločne ukladá :

- tlač a distribúciu etikiet pre označenie obálok s pretekovou dokumentáciou
Termín: 25.4.2015 Zodpovedný: Alojz Barbírik

- zostavenie propozícií preteku Memoriál Jozefa Homolu
Termín: 15.5.2015 Zodpovedný: Vladimír Šiška

- zaslanie zmien v používaných systémoch EKS pre sezónu 2015 tajomníkovi
OZ
Termín: 19.4.2015 Zodpovední: predsedovia ZO

                       
          Alojz Barbírik                                                                     Ing. Dušan Konečný
    predseda SZ CHPH OZ                                                            tajomník SZ CHPH OZ
             Bratislava                                                                              Bratislava


