SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
OBLASTNÉ ZDRUŽENIE BRATISLAVA

ZÁPISNICA
z konferencie SZ CHPH OZ Bratislava
konanej dňa 16.02.2013 v Senci
1/ Prítomní
pp. Vladimír Šiška, Jozef Homola, Ľuboš Vidiščák, JUDr. Peter Vačok, Alojz Barbírik, JUDr. Jozef
Cingel, Jozef Géhry, Eduard Čík, Michal Gajdúšek, Ľudovít Čapla, Viliam Janko, JUDr. Jozef Olejár,
Karol Wiederman st., Ladislav Jánoš, Stanislav Hanzlík, Rudolf Slováček, Jozef Hromkovič, Marián
Pelech, Ing. Pavol Korbaš, Dušan Konečný.
2/ Otvorenie
Zasadnutie konferencie OZ CHPH Bratislava otvoril predseda OZ CHPH BA p. Alojz Barbírik. Privítal
prítomných delegátov a ostatných pozvaných členov. Na úvod oznámil, že na konferenciu bolo
pozvaných 16 delegátov základných organizácií s hlasom rozhodujúcim. Prítomných je všetkých 16
delegátov, t.j. 100%, čím je konferencia uznášaniaschopná. Ďalej oznámil, že Prezídium SZ CHPH
delegovalo ako svojho zástupcu na dnešnú Konferenciu SZ CHPH OZ Bratislava p. Vladimíra Šišku.
Všetci prítomní obdržali podrobnú písomnú dokumentáciu k prerokovávaným bodom programu
konferencie. Každému delegátovi s hlasom rozhodujúcim bolo pridelené hlasovacie číslo
nasledovne :
Por.

1

Zástupca ZO

Meno a priezvisko delegátov

Hlas.číslo delegáta

1

Bratislava-Trnávka

Vladimír Šiška

1

2

Bratislava-Trnávka

Jozef Homola

2

3

Bratislava-Trnávka

Ľuboš Vidiščák

3

4

Bratislava-Rusovce

JUDr. Peter Vačok

4

5

Bratislava-Rusovce

Alojz Barbírik

5

6

Dunajská Lužná

JUDr. Jozef Cingel

6

7

Dunajská Lužná

Jozef Géhry

7

8

Šenkvice-Cerové

Eduard Číkl

8

9

Šenkvice-Cerové

Michal Gajdúšek

9

10

Kráľova pri Senci

Ľudovít Čapla

10

11

Kráľova pri Senci

Viliam Janko

11

12

Lehnice

JUDr. Jozef Olejár

12

13

Lehnice

Karol Wiederman st.

13

14

Senec

Ladislav Jánoš

14

15

Senec

Stanislav Hanzlík

15

16

Bratislava-M.Kolónia

Rudolf Slováček

16
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3/ Program
1.
Zahájenie konferencie
2.
Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Správa o činnosti OZ za rok 2012
4.
Správa o hospodárení OZ za rok 2012
5.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
6.
Návrh rozpočtu OZ na rok 2013
7.
Návrh pravidiel vyhodnocovania majstrovstiev ZO, VS a OZ na obdobie r. 2013-2016
8.
Návrh pretekového plánu na obdobie r. 2013-2016 a súvisiacich dokumentov
9.
Návrh a voľba členov výboru a KRK OZ
10.
Návrh a voľba delegátov na zjazd SZ CHPH
11.
Diskusia
12.
Návrh a prijatie uznesenia
13.
Záver
Hlasovanie delegátov :
za:16 delegátov
Navrhnutý program bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 0

4/ Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. Alojz Barbírik predniesol nasledovný návrh:
a) Do návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí: predseda p. Marián Pelech, členovia p.
Ladislav Jánoš a JUDr. Jozef Olejár.
Hlasovanie delegátov:

za: 15 delegátov

proti: 0

zdržal sa: 1 delegát (č. 12)

b) Za zapisovateľa bol navrhnutý JUDr. Jozef Cingel
Hlasovanie delegátov:
c)

za:16 delegátov

proti: 0

zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : pp. Alojz Barbírik, Marián Pelech

Hlasovanie delegátov:

za: 16 delegátov

proti: 0

zdržal sa: 0

5/ Správa o činnosti OZ za rok 2012
Správu predniesol tajomník OZ CHPH BA Ing. Pavol Korbaš (príloha).
Hlasovanie delegátov:

za: 16 delegátov

proti: 0

zdržal sa: 0

6/ Správa o hospodárení OZ za rok 2012
Správu predniesol ekonóm OZ CHPH BA p. Michal Gajdúšek (príloha).
Hlasovanie delegátov:

za:16 delegátov

proti: 0

zdržal sa: 0

7/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
Správu predniesol predseda Kontrolnej a revíznej komisie OZ CHPH BA p. Jozef Géhry (príloha).
Hlasovanie delegátov:
2

za:16 delegátov

proti: 0

zdržal sa: 0
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8/ Návrh rozpočtu OZ na rok 2013
Návrh rozpočtu OZ na rok 2013 predniesol ekonóm OZ CHPH BA p. Michal Gajdúšek (príloha).
Rozprava:
- p. Ľ. Čapla mal pripomienku k návrhu rozpočtu vo veci spoločnej prepravy s OZ Senica,
- JUDr. J. Olejár pripomenul, že ZO už nechcú mať nič spoločné s OZ Senica,
- Ing. P. Korbaš odpovedal, že ide len o 4 preteky (Katovický memoriál Cheb a 3 x Gotha,
pričom v jednom prípade ide o NP Slovenska – 14.07.2013,
- p. M. Gajdúšek oboznámil prítomných, že takýmto návrhom sa usporí na preprave cca.
1 500.-€,
- p. A. Barbírik uviedol, že nevidí žiadny logický význam, keď pôjde každé OZ na vlastné
náklady. Spojením prepravy sa ušetria ekonomické prostriedky pre obe zainteresované
strany,
- JUDr. P. Vačok poznamenal, že ide v podstate o dve rozdielne veci – preprava
a vyhodnotenie, ktoré nemožno spájať dohromady,
- p. M. Pelech poznamenal, že vzhľadom k dosiahnutým výsledkom v Majstrovstve SR
u dvojice chovateľov z OZ Senica Chytilovcov môže u väčšiny našich chovateľov rezonovať,
že je to aj vďaka spoločnému pretekaniu v roku 2012 s OZ Bratislava. Bez ohľadu na hlbšiu
analýzu tohto výsledku je potrebné sa na jednej strane odosobniť od tejto už nemennej
skutočnosti a na druhej strane využiť možnosť ekonomickej výhodnosti spoločnej prepravy
holubov v navrhovaných pretekoch,
- p. R. Slováček mal dotaz vo veci položky „Prenájom sály na výstavu OZ“ – 200.-€,
- Ing. P. Korbaš odpovedal, že po predchádzajúcich skúsenostiach usporiadateľov oblastných
výstav majú ZO problém s prenajatím priestorov a s ich následnou úhradou (nikto už
nechce prenajímať zadarmo). V snahe zachovať usporadúvanie oblastných výstav aj
v budúcnosti, prijal výbor OZ CHPH na svojom zasadnutí uznesenie, že v prípade pridelenia
výstavy niektorej ZO im bude uhradený aj prenájom sály (energia, kúrenie a pod) do výšky
200.-€,
- JUDr. J. Cingel poznamenal, že za posledné roky rozumného hospodárenia sa podarilo na
účte OZ CHPH BA ušetriť pomerne slušnú finančnú čiastku. Aj tohtoročný návrh rozpočtu je
postavený ako ziskový. Vzhľadom k súčasnej ekonomickej kríze a v snahe aspoň z časti
pomôcť sociálne slabším chovateľom navrhol v rozpočte položku „Poplatok za pridelený
kôš“ znížiť z navrhovaných 180.-€ na 170.-€. Po prípadnom schválení tohto návrhu zostane
rozpočet ešte stále ziskový,
- JUDr. P. Vačok mal pripomienku, či sa neuvažuje o oprave pretekových košov zo
spoločných finančných prostriedkov,
- p. Ľ. Čapla uviedol, že tieto opravy pridelených košov si na vlastné náklady zabezpečuje ZO
už po viacero rokov, doporučuje tento spôsob zachovať bez čerpania oblastných finančných
prostriedkov na tento účel,
- p. M. Pelech poznamenal, že je dobré, ak OZ CHPH BA má na účte finančnú rezervu. No na
druhej strane ak máme šetriť, je potrebné vedieť na čo, za akým účelom akumulovať
prostriedky.
Hlasovanie delegátov k návrhu poplatku za pridelený kôš vo výške 170.-€ :
za:12 delegátov
(č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16)

proti: 1 delegát
(č. 13)

zdržal sa: 3 delegáti
(č. 10,11,12)

Hlasovanie delegátov k návrhu rozpočtu ako celku:
za:15 delegátov
(č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16)
3

proti: 0

zdržal sa: 1delegát
(č. 12)
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9/ Návrh pravidiel vyhodnocovania majstrovstiev ZO, VS a OZ na obdobie r. 20132016 (príloha)
Ing. Pavol Korbaš v úvode tohto bodu oboznámil prítomných s podmienkami MS na obdobie rokov
2013-2016, ktoré boli schválené VZ SZCHPH 17. novembra 2012.
Rozprava:
- p. A. Barbírik navrhol, aby aj M OZ CHPH BA bolo podľa týchto podmienok MS, čím by sa
zabezpečila kontinuita rovnakého spôsobu výpočtu Majstrovstva
- Ing. P. Korbaš uviedol, že niektoré ZO majú potrebu zmeny vyhodnotenia doterajšieho
spôsobu výpočtu Majstrovstva OZ CHPH BA spočívajúca hlavne vo vopred stanovenom
rovnakom počte holubov (evidencia), ktoré budú môcť súťažiť v Majstrovstve. V tomto
smere dal ďalej slovo p. Konečnému.
- p. D. Konečný na úvod uviedol, že je členom ZO CHPH Kráľova pri Senci. Chcel by byť
nápomocný pri vytvorení a spracovávaní Majstrovstva podľa predstáv niektorých ZO.
V priebehu mesiaca marec 2013 by vypracoval program, ktorý by v skratke
a)
zabezpečoval spracovanie výsledkov tak ako doteraz v súlade s pretekovým
poriadkom (nasadený počet všetkých holubov bez ohľadu na evidenciu, z toho 20%
víťazov, vypočítaný koeficient pre plnenie podmienok MS a FCI, prezentácia
dosiahnutých výkonov navonok aj pre účely výstavníctva) a
b)
zabezpečoval vyhodnotenie Majstrovstva OZ CHPH BA len z holubov, ktoré si
chovateľ vopred nahlásil na evidenčný list (bude daný vzor jednotného tlačiva).
Toto vyhodnotenie (zostava) by slúžilo len pre internú potrebu OZ CHPH BA,
nemalo by charakter riadnych výsledkov. Do výpočtu by boli zaradené len holuby
uvedené na evidenčnom liste chovateľa, ktoré by mali pridelené body do
Majstrovstva OZ CHPH BA (koeficient tu nie je potrebný). Navrhované riešenie je
kompromisom, kedy chovatelia aj s väčším počtom holubov budú môcť v prípade
voľnej kapacity košov vo svojej ZO nasadzovať svoje holuby bez obmedzenia. A už
je na ich odborných schopnostiach, ktoré holuby z veľkého množstva uprednostnia
do evidencie. Na druhej strane zas chovateľom s menším počtom holubov sa sčasti
vyjde v ústrety tým, že do Majstrovstva OZ CHPH BA sa už budú počítať všetkým
rovnako len vopred evidované holuby v rovnakom (maximálne stanovenom) počte
a tak sa už v úvode eliminuje ich nerovnaké postavenie,
- p. A. Barbírik uviedol, že v tomto predloženom návrhu môže v niektorých prípadoch
dochádzať k paradoxným situáciám, že holub, ktorý sa neumiestni v riadnych ako doteraz
vydávaných klasických výsledkoch, však vo „výsledkoch“ (doletovej listine) len pre
Majstrovstvo OZ bude umiestnený a získa pre chovateľa aj príslušné body,
- JUDr. P. Vačok - najprv je potrebné mať schválené podmienky vyhodnotenia M OZ CHPH
BA a až potom začať uvažovať o k tomu potrebnom programovom vybavení,
- p. M. Pelech - v predloženom návrhu „Pravidiel pre vyhodnocovanie majstrovstiev...“
navrhol vypustiť kategóriu „Generálne Majstrovstvo“. S takouto kategóriou nepočíta už ani
MS,
- p. V. Šiška – tiež je toho názoru, že je potrebné zmeniť doterajší spôsob vyhodnocovania
Majstrovstva OZ CHPH BA, súťaž je potrebné sprístupniť čo najširšiemu počtu chovateľov.
Spokojnosť všetkých členov však nebude nikdy. Za tým účelom preložil nasledovný návrh :
a)
Krátke trate : dĺžka pretekov 100-400 km, započítať 2 preteky vopred určené, séria
25/7, body 60,
b)
Stredné trate: dĺžka pretekov 300-600 km, započítať 2 preteky vopred určené, séria
25/7, body 60,
c)
Dlhé trate: nad 600 km, započítať dva preteky vopred určené, séria 10/5, body 100,
d)
Mladé holuby: nad 100km, započítať 5 pretekov vopred určených, séria 30/7, body
60,
4
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-

-

-

-

p. M. Pelech - tento návrh počíta s vyhodnotením Majstrovstva OZ CHPH BA len z dvoch,
vopred určených pretekov na jednotlivých typoch tratí a s možnosťou nasadenia na tieto
určené preteky len 25 ks. resp. 10 ks. a 30 ks. A čo tie ostatné preteky v pretekovom
pláne?,
p. Ľ. Čapla – je potrebné vopred stanoviť počet holubov súťažiacich o Majstrovstvo oblasti.
Nech sú vytvorené rovnaké podmienky. Na druhej strane v prípade záujmu o nasadzovanie
väčších počtov holubov ako je navrhovaná kapacita aj toto umožniť. Ako riešením je
prípadne alternatíva zapojenia prívesného vozíka za prepravcu na niekoľko prvých
pretekov. Pre bodovanie v jednotlivých pretekoch však navrhuje ponechanie doterajšej
série bodovania – 20/7 resp. 10/5,
JUDr. J. Cingel - zvyšovanie navrhovanej série bodovania na 25/7 je väčšou výhodou
chovateľov s väčším počtom holubov. Tak ako návrh v prípade série bodovania dlhých tratí
znižuje počet bodovaných holubov na 10/4, podobným spôsobom je potrebné upraviť
(znížiť) aj sériu bodovania u krátkych a stredných tratí,
p. M. Pelech – nevidí problém v znižovaní počtu bodovaných holubov v prípade krátkych
a stredných tratí napr. spôsobom série 20/5 alebo aj 15/5. Je to v prospech slabších
a menej nasadzujúcich chovateľov.

Hlasovanie za návrh, aby Majstrovstvo OZ CHPH BA bolo vyhodnotené tak, ako sú podmienky MS
(t.j. bez evidencie):
za: 4 delegáti proti:11 delegátov
zdržal sa: 1delegát
(č. 1,4,5,7)
(č. 2,3,6,8,9,10,11,13,14,15,16)
(č. 12)
Hlasovanie za návrh, aby Majstrovstvo OZ CHPH BA bolo vyhodnotené len z vopred zaslanej
evidencie (spracovanie tzv. „Dvojitých výsledkov“):
za: 11 delegátov
(č. 2,3,6,7,8,9,10,11,14,15,16)

proti: 2 delegáti
(č. 4,12)

zdržal sa: 3 delegáti
(č. 1,5,13)

Hlasovanie za bodovanie na KT+ST z 20/7:
za: 6 delegátov
(č. 2,3,10,11,12,13)
Hlasovanie za bodovanie na KT+ST z 25/7:
za: 4 delegáti (č. 8,9,14,15)
Hlasovanie za bodovanie na KT+ST z 20/5:
za: 10 delegátov (č. 1,4,5,6,7,8,9,14,15,16)
Hlasovanie za bodovanie na DT z 10/5:
za: 6 delegátov
(č. 2,3,10,11,12,13)
Hlasovanie za bodovanie na DT z 10/4:
za: 8 delegátov
(č. 1,4,6,8,9,14,15,16)
Hlasovanie za bodovanie na DT z 5/3:
za: 2 delegáti (č. 5,7)
Keďže žiaden z predložených návrhov na bodovanie z DT nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu,
na základe faktickej pripomienky p. V. Šišku sa v druhom kole hlasovalo už len o dvoch návrhoch,
ktoré získali najväčší počet hlasov, t.j. návrh na 10/5 a návrh na 10/4.
5
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Hlasovanie (II. kolo) za bodovanie na DT z 10/5:
za: 6 delegátov
(č. 2,3,10,11,12,13)
Hlasovanie (II. kolo) za bodovanie na DT z 10/4:
za: 9 delegátov
(č. 1,3,4,6,8,9,14,15,16)
Hlasovanie za Návrh Pravidiel vyhodnocovania majstrovstiev...“ ako celku vrátane už vyššie
schválených doplnkov a zmien:
za: 15 delegátov
(č. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

(č.7)

proti: 1 delegát

zdržal sa: 0

Vzhľadom k schváleným zmenám, bolo potrebné premietnuť niektoré skutočnosti do
predloženého návrhu „Pravidiel pre vyhodnocovanie majstrovstva...“ nasledovne :
a) V bode A./ Staré holuby v odseku 1./ sa slová „najneskôr jeden deň“ nahradzujú slovami
„najneskôr jeden týždeň“,
b) V bode A./ Staré holuby sa v odseku 3./ na konci vety slová „výbor ZO“ nahradzujú slovami
„členská schôdza ZO“,
c) V tabuľke MKT sa majstrovská séria „25/7 „ nahrádza „20/5“,
d) V tabuľke MST sa majstrovská séria „25/7“ nahrádza „20/5“,
e) V tabuľke MDT nad 500 km. sa majstrovská séria „25/7“ nahrádza „20/5“,
f) V bode A./ Staré holuby sa vypúšťa odsek „IV Generálne Majstrovstvo...“ ,
g) V bode B./ Mladé holuby v odseku 1./ sa slová „najneskôr jeden deň“ nahradzujú slovami
„najneskôr jeden týždeň“,
h) V bode B./ Mladé holuby sa v odseku 3./ na konci vety slová „výbor ZO“ nahradzujú
slovami „členská schôdza ZO“ ,
i) V časti „Všeobecné podmienky“ sa vypúšťa odsek 4./.
j) V časti „Všeobecné podmienky“ sa v odseku 5./ v prvej vete slová „najneskôr jeden deň“
nahradzujú slovami „ najneskôr jeden týždeň“ ,
k) V časti „Všeobecné podmienky“ sa vypúšťa odsek 8./ .

10/ Návrh pretekového plánu na obdobie r. 2013-2016 a súvisiacich dokumentov
10.1 Návrh pretekového plánu predniesol Ing. P. Korbaš (príloha)
Rozprava:
- p. Ľ. Čapla – poukázal na skutočnosť, že 14.07.2013 sa súčasne letí pretek Gotha aj
Nienburg, teda dve dlhé trate,
- Ing. P. Korbaš odpovedal, že pretek Gotha je národným pretekom, ktorého sa OZ CHPH BA
zúčastňuje, pričom termín konania bol stanovený Prezídiom SZ CHPH. Pretek Nienburg je
zas výsledkom spoločnej potrebnej dohody viacerých OZ, ktoré budú vzájomne kooperovať
na pretekoch dlhých tratí nad 700.-km. S podobnou situáciou sa musia vysporiadať aj tieto
ostatné zúčastnené OZ.
Hlasovanie za predložený pretekový plán:
za: 12 delegátov
(č. 1,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16)

6

proti: 0

zdržal sa: 4 delegáti
(č. 2,3,12,13)
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10.2 Návrh rozdelenia prepravných košov v pretekovej kabíne
Ing. P. Korbaš informoval, že preteková kabína má kapacitu 108 ks prepravných košov. Požiadavka
od ZO je však vyššia. Ak by mala byť požiadavka od jednotlivých ZO naplnená, je potreba napr.
pripojenia prívesného vozíka s ďalšími prepravnými košmi.
Rozprava:
- p. M. Gajdúšek uviedol, že zmluvného prepravcu o takejto prípadnej možnosti informoval,
samozrejme zvýši to náklady na prepravu holubov,
- JUDr. P. Vačok poznamenal, či by sa priestor hornej sady košov, ak bude ťahaný aj
prívesný vozík, nedala prispôsobiť na zlepšenie vetrania,
- Ing. P. Korbaš odpovedal, že v minulom roku sa upravovalo (zväčšovalo) vetranie
prepravnej kabíny a je už postačujúce. Auto s prepravnou kabínou je takmer stále v pohybe
(lepšia cirkulácia vzduchu) a krátke zastávky pri nakladaní pretekových košov v jednotlivých
nasadzovacích strediskách sú z časového hľadiska zanedbateľné,
- p. M. Pelech – poznamenal, že tak ako každý rok na začiatku sezóny má každý veľké oči,
správa sa megalomansky, chce mať možnosť veľa nasadzovať, mať pridelené dostatočné
množstvo pretekových košov. Avšak v priebehu roka je skutočnosť úplne iná. Výsledkom
potom je, tak ako odznelo aj v správe o činnosti za rok 2012, že preteková kabína je
v priemere využívaná ani nie z dvoch tretín,
- p. L. Jánoš uviedol, že ZO Senec sa vysporiada so situáciou takým spôsobom, že na úvodné
preteky zníži počet nasadzovaných holubov u tých chovateľov,
ktorí majú
záujem(nahlásené) vyššie počty holubov. Po niekoľkých pretekoch sa situácia skonsoliduje,
- p. V. Janko zdôraznil, že ZO Kráľova pri Senci potrebuje zvýšiť počet navrhnutých
pretekových košov,
- JUDr. J. Olejár poukázal, že v návrhu na rozdelenie pretekových košov je u ZO CHPH
Lehnice uvedený len jeden chovateľ, ktorý odchádza a nie sú tam uvedení aj ďalší traja ako
novoprijatí chovatelia, čo skresľuje potrebu zvýšenia pretekových košov aj pre ich ZO,
- p. V. Šiška – v záujme dosiahnutia dohody s cieľom vyjsť v ústrety niektorým ZO
požadujúcich zvýšenie navrhovaného počtu pretekových košov, ZO CHPH Bratislava Trnávka uvoľňuje 1 pretekový kôš pre ZO CHPH Kráľova pri Senci,
- p. R. Slováček - v záujme dosiahnutia dohody s cieľom vyjsť v ústrety niektorým ZO
požadujúcim zvýšenie navrhovaného počtu pretekových košov, ZO CHPH Bratislava Mierová Kolónia uvoľňuje 1 pretekový kôš pre ZO CHPH Lehnice.
Z ukončenej rozpravy nakoniec vzišlo hlasovanie o nasledovnom rozdelení počtu pretekových
košov pre jednotlivé ZO CHPH:
SZCHPH ZO

počet košov

0101_Bratislava-Trnávka
0104_Bratislava-Rusovce
0105_Dunajská Lužná
0106_Šenkvice
0107_Kráľová pri Senci
0108_Lehnice
0109_Senec
0110_Bratislava-Mierová kolonia
SPOLU

Hlasovanie:
za: 16 delegátov
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proti: 0

18
14
16
18
13
11
11
7
108

zdržal sa: 0
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11/ Návrh a voľba členov výboru a KRK oblastného združenia
Návrh predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie p. M. Pelech.
11.1 Do výboru OZ CHPH Bratislava boli navrhnutí členovia:
pp. Alojz Barbírik, Michal Gajdúšek, Jozef Hromkovič, Dušan Konečný, Ing. Pavol Korbaš, Marián
Pelech, Róbert Varga.
Hlasovanie:
za: 16 delegátov

proti: 0

zdržal sa: 0

11.2 Do kontrolnej a revíznej komisie OZ CHPH Bratislava boli navrhnutí členovia:
pp. Ing. Štefan Kazimír, Imrich Janák, Michal Sadloň.
Ing. P. Korbaš navrhol rozšírenie KRK o ďalších dvoch členov – p. Rudolfa Slováčka a p. Ladislava
Jánoša. Obaja menovaní kandidatúru však odmietli.
Hlasovanie:
za: 15 delegátov

proti: 0

zdržal sa: 1delegát

(č. 9)

12/ Návrh a voľba delegátov na zjazd SZ CHPH
Návrh predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie p. M. Pelech.
12.1 Ako delegáti OZ CHPH Bratislava na zjazd SZ CHPH boli navrhnutí členovia:
pp. Vladimír Šiška, Alojz Barbírik
Hlasovanie:
za: 14 delegátov
(č. 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16)

proti: 0

zdržal sa: 2 delegáti
(č.1,9)

12.2 Do Valného zhromaždenia SZ CHPH boli navrhnutí členovia:
pp. Vladimír Šiška, Alojz Barbírik
Hlasovanie:
za: 15 delegátov
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

proti: 0

zdržal sa: 1 delegát
(č. 1)

12.3 Do prezídia SZ CHPH bol navrhnutý p. Vladimír Šiška
Hlasovanie:
za: 15 delegátov
(č. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

proti: 0
zdržal sa: 1 delegát
(č. 1)

12.4 Do KRK SZ CHPH bol navrhnutý p. Ján Peško
Hlasovanie:
za: 16 delegátov
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13/ Diskusia
-

-

-

-

-

p. Alojz Barbírik – po skúsenostiach z predchádzajúceho obdobia pomerne kladne zhodnotil
existenciu Štartovacej komisie počas pretekovej sezóny, kedy je možné viacerými chovateľmi
v deň tesne pred štartom zhodnotiť súčasnú meteorologickú situáciu či už v mieste
vypustenia, predpokladanom smere letu holubov a v mieste doletov. Odporučil potrebu
takejto komisie aj pre tento pretekový rok,
Ing. P. Korbaš – v prípade jednotlivých členov štartovacej komisie je nevyhnutné, aby v deň
štartu boli telefonicky dostupní za účelom konzultácie k pripravovanému štartu holubov
JUDr. P. Vačok navrhol do štartovacej komisie týchto členov:
Ing. P. Korbaš
p. M. Pelech
p. T. Kvál
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 16 delegátov
p. Alojz Barbírik - pôsobenie Havarijnej komisie odporučil ponechať v nezmenenom stave
a forme. V prípade signalizácie predpovede nepriaznivého počasia na deň štartu predsedovia
jednotlivých ZO vyjadria vopred svoje stanovisko k prípadnej zmene štartu alebo
vypúšťacieho miesta,
Ing. P. Korbaš informoval, že ZO CHPH Rusovce a ZO CHPH Dunajská Lužná do dnešného
dňa nezaslali Evidenčný list organizácie v písomnej forme (obdržal len elektronicky).
Predseda ZO CHPH Dunajská Lužná skrátenou cestou osobne odovzdal tajomníkovi OZ CHPH
BA požadované evidenčné listy,
Ing. P. Korbaš – vyzval prítomných zástupcov ZO, ktoré ešte neposlali objednávku materiálu
na rok 2014 (kontrolné listy, rodové obrúčky, pretekové gumičky a pod), aby tak urobili
obratom na adresu hospodára OZ CHPH BA (p. Hromkovič),
p. Ľ. Čapla informoval, že doteraz ZO CHPH Kráľova pri Senci zabezpečovala veterinárne
potvrdenie pre príslušné ZO v pôsobnosti okresu Senec. Bolo by vhodné aj v tomto smere
zjednať zmenu a zainteresovať aj iné ZO,
JUDr. J. Olejár požiadal o možnosť košovania na tri preteky DT nad 700 km v nasadzovacom
stredisku Dunajská Lužná,
p. V. Šiška poďakoval výboru a KRK OZ CHPH Bratislava za prácu v uplynulom volebnom
období. Zhodnotil uplynulé obdobie aj z pohľadu celozväzového, kedy Slovensko ako malá
krajina vedela byť organizátorom 1. Európskej výstavy a prednedávnom sme dokonca
usporiadali Olympiádu poštových holubov, ktorá aj v zahraničí mala dobrú odozvu. Aj týmito
aktivitami Slovensko stúplo v očiach pozorovateľov a aspoň sčasti eliminovalo nepriaznivú
mienku o niektorých dosiahnutých výsledkov našich chovateľov v minulosti. Informoval aj
o snahách Prezídia SZ CHPH o uznanie chovu poštových holubov ako odvetvia športu.
Súčasne poďakoval za prejavenú dôveru delegátov za jeho nomináciu do vrcholových
orgánov SZ CHPH. Prisľúbil, ak mu to jeho zdravotný stav dovolí, aj naďalej sa angažovať
v prospech rozvoja chovateľstva poštových holubov na Slovensku.

13/ Návrh a prijatie uznesenia
Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie p. Marian Pelech.
Konferencia delegátov s hlasom rozhodujúcim (prezenčná listina v prílohe):
I. Volí:
1./
Zapisovateľa konferencie: JUDr. Jozef Cingel
2./
Návrhovú a volebnú komisiu v zložení :
predseda Marián Pelech
člen Ladislav Jánoš
člen JUDr. Jozef Olejár
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3./
4./
5./
6./
7./

Overovateľov zápisnice: Alojz Barbírik, Marián Pelech
Členov výboru OZ CPH: Alojz Barbírik, Ing. Pavol Korbaš, Michal Gajdúšek,
Dušan Konečný, Jozef Hromkovič, Róbert Varga, Marián Pelech
Členov KRK OZ CHPH: Ing. Štefan Kazimír, Imrich Janák, Michal Sadloň
Delegátov na zjazd SZ CHPH: Alojz Barbírik, Vladimír Šiška
Delegátov do valného zhromaždenia: Alojz Barbírik, Vladimír Šiška

II. Navrhuje:
1./
Do prezídia SZ CHPH : Vladimír Šiška
2./
Do KRK SZ CHPH : Ján Peško
III. Schvaľuje :
1./
Program konferencie OZ
2./
Správu o činnosti OZ CHPH Bratislava za r. 2012
3./
Správu o hospodárení OZ CHPH Bratislava za r. 2012
4./
Správu o činnosti kontrolnej a revíznej komisie OZ CHPH Bratislava za r. 2012
5./
Návrh rozpočtu OZ CHPH Bratislava na r. 2013
6./
Pretekový plán na obdobie r. 2013-2016, vrátane všetkých vykonávacích príloh kategorizácia pretekov, zloženie regiónov, bodovanie MOZ, deklarácia výsledkov, rozdelenie
košov pre jednotlivé ZO CHPH, poplatky za koše
7./
Pravidlá vyhodnocovania majstrovstiev ZO, VS a OZ na obdobie r. 2013-2016
8./
Zaradenie chovateľov do výcvikových stredísk /pásiem/ v súlade s uznesením výboru OZ
CHPH Bratislava konaného dňa 31.10.2012
9./
Požiadavku ZO CHPH Lehnice nasadzovať holuby na SDT v spoločnom nasadzovacom
stredisku Dunajská Lužná s podmienkou, že pre svojich chovateľov zabezpečia kompletnú
sadu pre nasadzovanie EKS značky Bricon
IV. Berie na vedomie :
1./
Informáciu člena prezídia SZ CHPH p. Vladimíra Šišku o výsledkoch práce prezídia
a Valného zhromaždenia v uplynulom období.
V. Ukladá :
1./
Predsedovi OZ zabezpečiť na prvom riadnom zasadnutí prerozdelenie výkonných funkcií
jednotlivých členov novozvoleného výboru.
T: do 16.02.2013
Zodp.: predseda OZ
2./
KRK jednotlivých ZO zabezpečiť pravidelné vykonávanie kontrol v priebehu pretekovej
sezóny a záznamy z kontrol na predpísaných formulároch priebežne zasielať predsedovi KRK
oblastného združenia.
T: priebežne
Zodp.: predsedovia KRK ZO
3./
Vykonať u všetkých novoprijatých chovateľoch ZO CHPH prostredníctvom zaslaného
softwarového súboru „MAPA-MAPY.SK„ presné zameranie súradníc objektov holubníkov pomocou
GPS. Zoznam so zameranými súradnicami, podpísaný jednotlivými chovateľmi a dvomi
zodpovednými funkcionármi ZO doručiť v písomnej forme tajomníkovi OZ.
T: 31.03.2013
Zodp.: predsedovia ZO
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14/ Záver
Na záver p. A. Barbírik poďakoval prítomným za účasť, prednesené príspevky a návrhy
k jednotlivým bodom rokovania a ukončil zasadnutie Konferencie OZ CHPH Bratislava.
Zapísal : JUDr. Jozef Cingel

Správnosť zápisu overil : Alojz Barbírik

Marián Pelech
V Senci 16.februára 2013

Prílohy:

č.1)
č.2)
č.3)
č.4)
č.5).

Alojz Barbírik
predseda SZ CHPH
OZ Bratislava

Ing. Pavol Korbaš
tajomník SZ CHPH
OZ Bratislava

Prezenčná listina
Sken rokovacích materiálov
Schválený Rozpočet na rok 2013
Schválené Pravidlá na vyhodnocovanie majstrovstiev ZO, VS, OZ
Schválený Pretekový plán na r. 2013-2016
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