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SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV 
OBLASTNÉ ZDRUŽENIE BRATISLAVA 

 
 

Zápisnica č. 1/2017 zo zasadnutia oblastného výboru konaného dna 12.01.2017 
 
Prítomní: p.: Barbírik Alojz, Cigánik Ľubomír, Gajdúšek Michal, Hromkovič Jozef, Robert 
Varga, Fülle Ladislav 
Ospravedlnení : 0 
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice  
Zasadnutie oblastného výboru otvoril a viedol predseda OZ p. Barbírik. 
 
Program: 
1./ Kontrola úloh 
2./ Príprava konferencie OZ BA 2017 
3./ Rôzne 
4./ Zaver 
 
K bodu 1. 

Úlohy boli priebežne plnené v zmysle harmonogramu, oneskorené podanie evidencie 
na rok 2017 v ZO je potrebné urgovať a dať do náležitého stavu do 25.01.2017.  
 
K bodu 2. 

Vybor OZ pripravil návrh programu konferencie SZCHPH OZ Bratislava 2017. 
Program: 
1) Otvorenie konferencie - predseda OZ. 
2) Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice – predseda 
OZ. 
3) Správa o činnosti OZ za rok 2016 – predseda OZ. 
4) Správa o hospodárení za r. 2016 - ekonóm OZ. 
5) Správa o inventarizácii finančného a hmotného hnuteľného majetku – hospodár OZ. 
6) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 - predseda KRK. 
7) Návrh pretekového plánu na rok 2017 – 2020 a súvisiace dokumenty – výcvikár OZ. 
8) Návrh rozpočtu na r. 2017 – ekonóm OZ.  
9) Voľby – predseda volebnej komisie 
     a. Voľba výboru OZ 
     b. Voľba štartovacej komisie 
     c. Voľba dvoch zástupcov do riadiaceho a kontrolného orgánu Západoslovenského regiónu    
          za OZ Bratislava 
     d. Voľba dvoch delegátov OZ CHPH na X. zjazd SZ CHPH (jeden do Predsedníctva  
          a jeden do ÚKK) 
     e. Voľba dvoch delegátov OZ CHPH do VZ SZ CHPH. 
10) Diskusia. 
11) Návrh a prijatie uznesenia – návrhová a volebná komisia. 
12. Záver.  
 

Výbor prerokoval a vyjadril sa k Správe o činnosti OZ, Správe o hospodárení za rok 
2016, Návrhu pretekového plánu na rok 2017 – 2020 a Návrhu rozpočtu na rok 2017.  

Prijal rozhodnutie, že zodpovední členovia musia zapracovať pripomienky a návrhy do 
jednotlivých dokumentov do 20.01.2017.  
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Výbor návrh prerozdelenia košov pre ZO na preteky v sezóne 2017 prerokoval 
a schválil. 

Rozhodol, že p. Ladislav Fülle spracuje k pretekovému plánu na rok 2017 harmonogram 
ošetrovania holubov (napájanie a kŕmenie) počas prepravy na miesto štartu. V harmonograme 
budú uvedené postupy a MTZ aj v prípade krízových situácií (odloženie štartu a pod.). Holuby 
by mali byť napájané každých cca 6 hodín prepravy a navrhnúť minimálny oddychový čas pre 
holuby pred štátom. Harmonogram spracuje v spolupráci s hospodárom OZ p. Hromkovičom 
a zmluvným prepravcom OZ p. Kolínkom. Hodina H je dokončenie zberu holubov 
v nasadzovacích strediskách. Harmonogram ošetrovania bude súčasťou predpretekovej 
dokumentácie OZ. 
 
K bodu 3. 
 

Výbor OZ Bratislava na svojom zasadnutí prerokoval možnosť usporiadať 
Celoslovenskú výstavu poštových holubov v roku 2019 v Bratislave.  

Túto skutočnosť zvážil a rozhodol, že výbor OZ SZCHPH v Bratislave podá žiadosť na 
SZCHPH v Nitre o pridelenie CV PH v roku 2019 nášmu OZ v Bratislave. Tajomník za výbor 
doručí oficiálnu žiadosť predsedovi a na sekretariát SZCHPH v Nitre, najneskôr do 11:hod. 
13.01.2017.  
 
K bodu 4. 
 
Záver zasadnutia výboru vykonal predseda p- Barbírik.  
 
 
Prílohy: 
1. Pretekový plán na rok 2017  
2. Návrh rozpočtu na rok 2017 
3. Návrh prerozdelenia košov pre ZO na preteky v sezóne 2017 
 4. Prezenčná listina 
 
 
 

Zápis spracoval: Ľubomír Cigánik, tajomník 
                              
 
 
 
 
 


