
SLOVENSKÝ  ZVAZ  CHOVATEĽOV  POŠTOVÝCH  HOLUBOV 

OBLASTNÉ  ZDRUŽENIE  BRATISLAVA 

================================================== 

Zápisnica z Konferencie Oblastného združenia chovateľov poštových 
holubov Bratislava 

Konferencia konaná: 4.2.2017 
Miesto konania: Senec 
Delegovaných delegátov s hlasom rozhodujúcim: 18 
Prítomných delegátov na konferencii: 17 
 

Program konferencie: 

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 – tajomník OZ. 

4.Správa o hospodárení za rok 2016 – ekonóm OZ. 

5.Správa o inventarizácii finančného   hmotného hnuteľného majetku hospodár OZ. 

6.Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 – predseda KRK 

7.Správa o výcvikovej činnosti za rok 2016 

 a-staré holuby  p. Slováček Rudolf 

 b-mladé holuby p.Füle Ladislav 

8. Návrh pretekového plánu na rok 2017 – 2020 a súvisiace dokumenty – výcvikár 
OZ. 

9.Návrh rozpočtu na rok 2017 – ekonóm OZ. 

10.Voľby – predseda volebnej komisi: 

      a-Voľba výboru OZ a KRK OZ 

b-Voľba štartovacej komisie 

c-Voľba dvoch zástupcov do riadiaceho a jedneho do kontrolného orgánu  
  Západoslovenského regionu za OZ Bratislava. 

d-Voľba dvoch delegátov OZCHPH na X.zjazd SZCHPH 

      (jeden do predsedníctva a jeden do ÚKK) 

e-Voľba dvoch delegátov OZCHPH do VZ SZCHPH. 

11.Diskusia. 



12.Návrh a prijatie uznesenia – návrhová a volebná komisia. 

13- Záver. 

 

K bodu 1 Otvorenie konferencie 

a-Otvorenie konferencie vykonal predseda OZ CPH p. Alojz Barbírik 
ktorý privítal prítomných 17 delegátov a skonštatoval ,že konferencia je uznášania 
schopná.  
b-Predniesol návrh programu rokovania konferencie. K návrhu programu rokovania 
konferencie neboli prednesené žiadne pozmeňujúce pripomienky. 
Prednesený návrh programu rokovania konferencie bol odsúhlasený delegátmi. 
Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

K bodu 2 Voľba návrhovej a volebnej komisie,zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice. 

Návrh na voľbu členov návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice predniesol predseda výboru OZCHPH 
p. Alojz Barbírik.K návrhu neboli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
a-Návrhová a volebná komisia: predseda JUDr. Peter Vačok,členovia:  
 Tibor Kvál,Vladimír Šiška. 
Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

b-Zapisovateľ: Viliam Barčin 

Hlasovanie delegátov:    za: 16          proti: 0             zdržal sa: 1 

c-Overovatelia zápisnice: Marian Pelech, Stanislav Hanzlík 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

Členovia návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli 
odsúhlasení delegátmi konferencie. 

 

K bodu 3 Správa o činnosti OZCHPH za rok 2016 

Správu o činnosti OZCHPH za rok 2016 predniesol člen výboru OZ 

JUDr Ľubomír Cigánik. 

Správa o činnosti OZCHPH za rok 2016 bola odsúhlasená delegátmi. 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

 

K bodu 4 Správa o hospodárení OZCHPH za rok 2016 

Správu o hospodárení OZCHPH za rok 2016 predniesol ekonóm OZCHPH p. Michal 
Gajdúšek. 



Správa o hospodárení OZCHPH bola odsúhlasená delegátmi konferencie. 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 Správa o inventúre finančného a hmotného hnuteľného majetku. 

Správu o inventúre finančného a hmotného hnuteľného majetku predniesol predseda 
KaRK Ing. Štefan Kazimír. 

Správa o inventúre finančného a hmotného hnuteľného majetku bola odsúhlasená 
delegátmi konferencie. 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

 

K bodu 6 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

Správu o kontrolnej činnosti predniesol predseda KaRK  

Ing. Štefan Kazimír 

Správa o kontrolnej činnosti bola odsúhlasená delegátmi konferencie. 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

 

K bodu 7 Správa o výcvikovej činnosti za rok 2016 

Správu o výcvikovej činnosti starých holubov poslal p. Slováček Rudolf písomne , bol 
ospravedlnený a nemohol sa zúčastniť kvôli rodinným záležitostiam. 

Správu o výcvikovej činnosti mladých holubov predniesol výcvikár 

OZCHPH BA p. Ladislav Fule. 

Správa o výcvikovej činnosti OZCHPH BA bola odsúhlasená delegátmi 

Konferencie. 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

 

K bodu 8 Návrh pretekového plánu na rok 2017 – 2020 a súvisiace 
dokumenty . 

Z návrhu pretekového plánu sa vypustili závody v strede týždňa Šlapanice u Brna pre 
malý záujem chovateľov.Pri starých holuboch sa vypustil závod Říčany a nahradil sa 
závodom Slaný. 

Pri SDT sa nahradili závody Bremen závodmi Nienburg – Drakenburk 



Návrh pretekového plánu na roky 2017 – 2020 a súvisiace dokumenty bola 
odsúhlasená delegátmi konferencie. 

Hlasovanie delegátov:    za: 16          proti: 0             zdržal sa: 1 

Podávanie evidencie holubov sa schvaľuje za pôvodných podmienok. 

Hlasovanie delegátov:    za: 13    proti:2   zdržal sa:2 

K bodu 9 Návrh rozpočtu OZ na rok  2017. 

Návrh rozpočtu OZ CHPH na rok 2017 predniesol ekonóm OZ CHPH p. Michal 
Gajdúšek. 

Rozpočet OZ CHPH na rok 2017 bol odsúhlasený delegátmi konferencie. 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

K bodu 10 voľby: riadil predseda volebnej komisie  JUDr. Peter Vačok 

• Voľba výboru OZ BA: 

-predseda- Alojz Barbírik 

-tajomník - Ľubomír Cigánik 

-výcvikár -  Ladislav Fule 

-ekonóm – Michal Gajdúšek 

-dopravný referent – Jozef Gehry 

-hospodár – Jozef Hromkovič 

- IT              - Pavol Korbaš 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

 

b. Voľba KRK komisie: 

- predseda – Michal Sádloň 

-člen           - Kvál Tibor 

-člen           - Jozef Fülöp 

Hlasovanie delegátov:    za: 16          proti: 0             zdržal sa: 1 

 

• Voľba štartovacej komisie: 

-predseda – Ladislav Füle 

-člen           - Marian Pelech 

-člen           - Michal Gajdúšek 



Hlasovanie delegátov:    za: 14         proti: 0             zdržal sa: 3 

 

• Voľba dvoch delegátov OZCHPH  do riadiaceho a jedného do 
kontrolného orgánu Západoslovenského regionu za OZ Bratislava. 

riadiaceho orgánu: 

• Alojz Barbírik 

• Ladislav Füle 

kontrolného orgánu: 

           1.  Gajdúšek Michal 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

• Voľba dvoch delegátov OZ CHPH na X. zjazd SZCHPH 

• Alojz Barbírik 

• Vladimír Šiška 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

 

• Voľba dvoch delegátov OZ CHPH  do VZ CHPH 

• Alojz Barbírik 

• Vladimír Šiška 

 

Hlasovanie delegátov:    za: 17          proti: 0             zdržal sa: 0 

 

Bod 11 Diskusia  

• P. Peško bol nespokojný s prideleným počtom košov pre ZO Šenkvice na 
závodnú sezónu 2017 

• P. Korbaš rozobral problémy štartovacej komisie pri problémových štartoch 
v uplynulých sezónach a nevhodné vyjadrovanie niektorých členov voči 
štartovacej komisii. 

 

         Bod 12 Návrh a prijatie uznesenia. 

Návrh uznesenia predniesol p. JUDr Peter Vačok 

 



Uznesenie z konferencie OZ CHPH Bratislava konanej 4.2.2017 

 

Delegáti konferencie schválili: 

1, Program konferencie 

2,Pána Barčina Viliama ako zapisovateľa 

3,Pánov Pelecha Mariana a Hanzlíka Stanislava ako overovateľov 

4,Správu o činnosti za uplynulé obdobie 

5,Správu o hospodárení a inventarizácii 

6,Správu o kontrolnej činnosti 

7,Správu o výcvikovej činnosti 

8,Návrh pretekového plánu na roky 2017 až 2020 

9,Návrh rozpočtu na obdobie roku 2017 

10,Podávanie evidencie holubov za pôvodných podmienok 

Delegáti konferencie zvolili: 

1,Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: Vačok, Kvál a Šiška 

2,Výbor Oblastného združenia CHPH Bratislava v zložení: 

Barbírik Alojz, Cigánik Ľubomír, Füle Ladislav, Gajdúšek Michal, Gehry Jozef, 
Hromkovič Jozef , Korbaš Pavol 

3, Členov kontrolnej a revíznej komisie v zložení: 

    Kvál Tibor, Sadloň Michal, Fülöp Jozef 

4,Členov štartovacej komisie v zložení: 

Predseda Füle Ladislav, 

členovia Pelech Marian, Gajdúšek Michal 

5, Zástupcov do Západoslovenského regionu: 

    riadiaci orgán-Barbírik Alojz , Füle Ladislav 

    kontrolný orgán-Gajdušek Michal 

6,Delegátov na X zjazd SZ CHPH v Nitre : 

   Barbírik Alojz, Šiška Vladimír 

7,Delegátov do Valného zhromaždenia SZ CHPH v Nitre: 

   Barbírik Alojz , Šiška Vladimír 



Delegáti konferencie ukladajú: 

1, S dopravcom preskúmať možnosť čistenia a dezinfekcie kabíny na prevoz 
holubov na preteky. 

2,Doriešiť a zabezpečiť napájanie a kŕmenie holubov počas prepravy, 

3,Funkcionárom základných organizácii v OZCHPH Bratislava zabezpečiť 
dodržiavanie pretekového poriadku pri nasadzovaní holubov. 

4,Členom štartovacej komisie zabezpečiť informácie o štarte holubov 
jednotlivým členom prostredníctvom štatutárov základných organizácii, resp. 
prostredníctvom internetu. 

Zápisnicu z konferencie overili:                       Zápisnicu  napísal: 

Stanislav Hanzlík                                                 Viliam Barčin 

      

             

Marian Pelech       

                                        

                                                              

          Alojz Barbírik                                                      JUDr.Ľubomír Cigánik               

    predseda SZ CHPH OZ                                               tajomník SZ CHPH OZ 

             Bratislava                                                                 Bratislava    

             

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

 

 

 


