Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Pezinok

Zápisnica
z konferencie OZ CHPH Pezinok konanej dňa 03. februára 2018 v Hornej Krupej
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Úvod, zahájenie, registrácia delegátov
2. Schvaľovanie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z oblastnej konferencie za rok 2017
5. Správy členov výboru OZ CHPH Pezinok za obdobie r. 2017
6. Voľba členov výboru OZ CHPH , KK OZ CHPH, ekonomickej a komisie OZ CHPH, doplnené
o voľbu volebnej a štartovacej komisie OZ CHPH
7. Plán činnosti OZ CHPH Pezinok na obdobie r. 2018, evidencie OZ a ZO r. 2018, nahlásenie počtov
holubov OZ a ZR, Brusel r. 2018, činnosť OZ v ZR r. 2018, návrh rozpočtu OZ na r. 2018, pretekový
plán OZ r. 2018, členské, ocenenie OZ CHPH, poplatky, majstrovstvo OZ CHPH, zápisník chovateľa,
časopis Poštový holub, výstava OZ CHPH za rok 2018
8. Diskusia
9. Uznesenie, záver
Priebeh rokovania:
1. Prítomných delegátov za jednotlivé ZO CHPH v rámci OZ CHPH Pezinok privítal tajomník OZ
CHPH Pezinok S. Zelenský a zároveň otvoril konferenciu OZ CHPH Pezinok s konštatovaním, že
podľa prezenčnej listiny je oblastná konferencia uznášaniaschopná.
2. Program rokovania oblastnej konferencie CHPH Pezinok bol doplnený na podnet S. Zelenského
v bode č. 6 ešte o voľbu členov volebnej a štartovacej komisie. Program oblastnej konferencie bol po
tomto schválený všetkými delegátmi.
3. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: S. Zelenský, M. Ondraško, J. Hlavatovič, ktorí boli vzápätí aj
jednohlasne schválení. Za zapisovateľa bol navrhnutý P. Revay, ktorý bol následne aj jednohlasne
schválený. Za overovateľov zápisnice z konferencie OZ CHPH Pezinok boli navrhnutí: M. Konečný,
J. Zvonár, J. Hlavatovič, ktorí boli tiež následne jednohlasne schválení.
4. Uznesenie z oblastnej konferencie za rok 2016 bolo vo všetkých bodoch splnené.
5. Správu o činnosti OZ CHPH Pezinok za obdobie r. 2017 predniesol S. Zelenský. Správu výcvikára
OZ CHPH Pezinok predniesol Ľ. Pernecký. Správu pokladníka OZ CHPH predniesol S. Zelenský
a takisto všetkým prítomným delegátom podrobne vysvetlil jednotlivé položky v tejto správe. Všetky

prednesené správy členov výboru OZ CHPH Pezinok boli vzaté na vedomie, nikto z prítomných
delegátov nemal k týmto správam žiadne pripomienky a tieto tvoria prílohu tejto zápisnice.
6. Na začiatku tohto bodu programu bolo pristúpené k návrhom členov do volebnej komisie, pričom
boli navrhnutí: S. Zelenský, P. Revay a Ľ.Pernecký, ktorí boli aj jednohlasne schválení. Pred samotnou
voľbou členov výboru OZ CHPH navrhol S. Zelenský, aby sa výbor OZ CHPH zvolil na 3 roky, t. j.
do zjazdu SZ CHPH. Tento návrh bol schválený a za členov výboru OZ CHPH boli následne
navrhnutí: S. Zelenský, Ľ. Pernecký, T. Szutyanyi, P. Revay, P. Horváth, M. Kardoš, M. Konečný, I.
Oravec. Výbor OZ CHPH Pezinok bol v takomto zložení zvolený, pričom „za“ hlasovalo 12
delegátov, „proti“ nebol ani jeden delegát a jeden delegát sa zdržal hlasovania. Do KK OZ CHPH boli
navrhnutí: J. Zvonár (predseda), I. Labady, E. Červenka, A. Žilka, M. Valachovič, A. Kankara, L.
Kovács. KK OZ CHPH bola v takomto zložení zvolená, pričom „za“ hlasovalo 12 delegátov, „proti“
nebol ani jeden delegát a jeden delegát sa zdržal hlasovania. Do ekonomickej komisie boli navrhnutí:
P. Horváth, S. Zelenský, P. Revay, Ľ. Pernecký, ktorí boli následne jednohlasne schválení. Do
štartovacej komisie boli navrhnutí: P. Horváth, M. Lorenc, T. Szutyanyi, ktorí boli následne taktiež
jednohlasne schválení. Delegátmi konferencie bolo schválené, že táto štartovacia komisia plní úlohy
iba pri štarte holubov, ktoré sú už dopravené na miesto štartu a nemá v kompetencii preloženie resp.
zrušenie preteku. Toto rozhodnutie treba zapracovať do pokynov pre pretekovú sezónu 2018.
7. Zástupcovia jednotlivých ZO CHPH odovzdali tajomníkovi OZ CHPH Pezinok S. Zelenskému
evidenčné listy ZO CHPH na r. 2018. Takisto mu nahlásili počty nasadzovaných holubov v r. 2018 za
jednotlivé ZO CHPH v rámci OZ CHPH Pezinok, ZR a na pretek Brusel.
Činnosť OZ CHPH Pezinok v ZR v r. 2018: S. Zelenský uviedol, že v r. 2018 bude OZ CHPH Pezinok
naďalej členom Západoslovenského regiónu a oboznámil delegátov konferencie s možnosťou členstva
OZ CHPH Pezinok v Považskom regióne od r. 2019.
S. Zelenský predložil delegátom konferencie návrh rozpočtu OZ CHPH na r. 2018, v ktorom vysvetlil
podrobne všetky položky a tento návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Následne uviedol, že v súvislosti
s nákupom prepravného vozidla spolu s nadstavbou na prepravné boxy a prepravných boxov (dve
sady) sa vyčerpali finančné prostriedky OZ CHPH a je ešte nutné pôvodnú nadstavbu na prepravné
vozidlo prerobiť na prívesný vozík a budú ešte potrebné financie aj na iné nevyhnutné výdavky
spojené s činnosťou OZ CHPH Pezinok v r. 2018 navrhol vybrať poplatok do OZ CHPH od každého
lietajúceho člena OZ CHPH vo výške 15,- €. Tento návrh bol schválený všetkými delegátmi.
Ľ. Pernecký predložil ako návrh dve varianty pretekových plánov, pričom v prvom sa OZ CHPH
Pezinok zúčastní iba troch pretekov so ZR a v druhom 7 pretekov so ZR. O predložených pretekových
plánoch prebehla následne diskusia. V nej bolo viacerými delegátmi skonštatované, že by sme sa
nemali brániť väčšej konkurencii a čo najviac pretekov odletieť so ZR, lebo iba tak sa zvýši u každého
chovateľa kvalita chovaných holubov. Následne bol schválený pretekový plán, kde viacej pretekov
bude odletených v rámci ZR, pričom 10 delegáti boli „za“, proti nebol nikto a traja delegáti sa zdržali
hlasovania.
J. Hlavatovič za ZO CHPH Chtelnicu navrhol zmeniť v pretekoch mladých holubov vypúšťacie miesto
z prvého preteku V. Mezižíčí na Štenberk. M. Kardoš za ZO CHPH Kostolište navrhol zmeniť
v pretekoch starých holubov jedno vypúšťacie miesto Žatec na Tachov. Následne S. Zelenský uviedol,
že prípadnou schválenou zmenou vypúšťacieho miesta, by sa navýšil rozpočet na prepravu PH v r.
2018 na čo nemá OZ CHPH finančné prostriedky, preto ak bude táto zmena schválená bude nutné, aby
finančný rozdiel v doprave medzi pôvodným a navrhovaným vypúšťacím miestom uhradila ZO CHPH
z ktorej návrh vzišiel. Po tomto skonštatovaní M. Kardoš za ZO CHPH Kostolište návrh stiahol. J.

Hlavatovič na svojom návrhu trval, pričom M. Konečný uviedol, že ak bude tento návrh na zmenu
vypúšťacieho miesta z V. Meziříčí na Štenberk schválený, zaplatí ZO CHPH Dolná Krupá polovicu
vzniknutého rozdielu za dopravu a druhú polovicu zaplatí ZO CHPH Chtelnica. Následne prebehlo
o tomto návrhu hlasovanie, pričom 9 delegátov bolo za zmenu vypúšťacieho miesta s uvedenou
podmienkou, 4 delegáti boli „proti“, hlasovania sa nikto nezdržal.
S. Zelenský navrhol bodovanie v jednotlivých pretekoch nasledovne: V. Meziříčí, Humpolec, Praha 30/7/50, Žatec, Chomutov - 30/6/60 čo je po súčte 3.750 bodov. Halle - 30/5/80, Nienburg - 10/4/100
a Brusel 5/2/200 čo je po súčte 3.200 bodov. Tento návrh bol schválený: 9 delegátov hlasovalo „za“, 1
delegát bol „proti“ a 3 sa zdržali hlasovania. P. Revay navrhol bodovanie pre preteky mladých
holubov - 30/7/50, ktorý bol taktiež schválený: 8 delegátov hlasovalo „za“, 4 delegáti hlasovali „proti“
a 1 sa zdržal hlasovania.
S. Zelenský navrhol, aby sa majstrovstvo OZ CHPH Pezinok vypočítalo v roku 2018 zo súčtu bodov
z KT, DT a aj z pretekov mladých holubov. Tento návrh neprešiel: 2 delegáti hlasovali „za“, 11
delegáti boli „proti“. Následne Ľ. Pernecký navrhol, aby sa majstrovstvo OZ CHPH Pezinok počítalo
v roku 2018 súčtom bodov zo všetkých pretekov starých holubov. Tento návrh bol schválený: 11
delegáti bolo „za“, 2 delegáti boli „proti“.
Deklarácia výsledkov OZ CHPH Pezinok v r. 2018: ZR, OZ, VS - schválené všetkými delegátmi.
Boli predložené dva návrhy na zloženie VS: 1. návrh od J. Hlavatoviča: VS1: Chtelnica, Dolná Krupá,
Kostolište. VS2: Galanta, Budmerice, Zvončín, Kúty. 2. návrh od P. Horvátha: VS1: Budmerice,
Kostolište, Kúty, VS2: Dolná Krupá, Chtelnica, Zvončín, Galanta. Schválený bol návrh P. Horvátha,
ktorý zobrali všetci delegáti konferencie OZ CHPH Pezinok na vedomie.
S. Zelenský uviedol, že je potrebné, aby mu zástupcovia jednotlivých ZO CHPH zaslali evidencie ZO
CHPH a materiálové potreby ZO CHPH aj v elektronickej podobe do termínu 15.02.2018. Takisto do
tohto termínu je mu potrebné nahlásiť za jednotlivé ZO CHPH počty časopisu Poštový holub spolu
s adresami chovateľov a počty Záznamníka chovateľa PH.
S. Zelenský ďalej predložil požiadavku, aby sa výstava OZ CHPH Pezinok za r. 2018 konala vo
Zvončíne. Táto požiadavka bola následne schválená všetkými delegátmi.
P. Revay oboznámil prítomných delegátov konferencie OZ CHPH Pezinok, že nasadzovacie stredisko
ZO CHPH Budmerice bude od r. 2018 presťahované do obce Kaplna - areál Poľnohospodárskeho
družstva a z toho dôvodu bude ZO CHPH Budmerice od r. 2018 premenovaná na ZO CHPH Kaplna.
S. Zelenský uviedol, že po schválení pretekového plánu OZ CHPH Pezinok na dnešnej konferencii
bude informovať Západoslovenský región CHPH o zaradení pretekov Halle a Chomutov do
pretekového plánu OZ CHPH Pezinok a bude žiadať zaradenie OZ CHPH Pezinok do výsledkov ZR.
8. U Z N E S E N I E :
I. Oblastná konferencia OZ CHPH Pezinok schvaľuje:
- program oblastnej konferencie
- návrhovú komisiu v zložení: S. Zelenský, M. Ondraško, J.Hlavatovič
- zapisovateľa: P. Revay

- overovateľov zápisnice: M. Konečný, J. Zvonár, J. Hlavatovič
- volebnú komisiu: S. Zelenský, P. Revay, Ľ. Pernecký
- členov výboru OZ CHPH Pezinok na r. 2018-2020: S. Zelenský, Ľ. Pernecký, T. Szutyanyi, P.
Revay, P. Horváth, M. Kardoš, M. Konečný, I. Oravec
- predsedu KK OZ CHPH Pezinok - Ján Zvonár
- ekonomickú komisiu: P. Horváth - predseda, S. Zelenský, P. Revay, Ľ. Pernecký
- štartovaciu komisiu: P. Horváth, M. Lorenc, T. Szutyanyi
- evidenčné listy jednotlivých ZO CHPH
- návrh rozpočtu OZ CHPH Pezinok na rok 2018
- poplatok za lietajúceho člena do CHPH Pezinok na r. 2018 vo výške 15,- €
- pretekový plán OZ CHPH Pezinok na r. 2018 (so ZR)
- zmenu vypúšťacieho miesta na 1. pretek mladých holubov z V. Meziříčí na Štenberk, pričom rozdiel
za dopravu medzi týmito dvomi miestami zaplatí v pomere 50:50 ZO CHPH Chtelnica a ZO CHPH
Dolná Krupá.
- bodovanie v roku 2018: V. Meziříčí, Humpolec, Praha - 30/7/50, Žatec, Chomutov - 30/6/60, Halle 30/5/80, Nienburg - 10/4/100 a Brusel 5/2/200, preteky mladých holubov - 30/7/50
- majstrovstvo na rok 2018 KT, DT, MH a GM so súčtom bodov zo všetkých pretekov starých
holubov
- deklaráciu výsledkov v roku 2018: ZR, OZ VS
II. Oblastná konferencia OZ CHPH Pezinok berie na vedomie:
- správu výcvikára OZ CHPH Pezinok - Ľ. Pernecký
- správu tajomníka a pokladníka OZ CHPH Pezinok - S. Zelenský
- zloženie VS pre rok 2018: VS1: Budmerice, Kostolište, Kúty, VS2: Dolná Krupá, Chtelnica,
Zvončín, Galanta
- zmenu názvu ZO CHPH Budmerice na ZO CHPH Kaplna od 01.01.2018
III. Oblastná konferencia OZ CHPH Pezinok nariaďuje:
- tajomníkom ZO CHPH zaslať v elektronickej podobe tajomníkovi OZ CHPH Pezinok evidenčné
listy, materiálové potreby, počty časopisu Poštový holub a počty Záznamníka chovateľa PH do
15.02.2018
- tajomníkovi OZ CHPH Pezinok informovať ZR CHPH o zaradení pretekov Halle a Chomutov do
pretekového plánu a požiadať o zaradenie OZ CHPH Pezinok do výsledkov ZR
Uvedené Uznesenie bolo po prečítaní jednohlasne schválené všetkými delegátmi Oblastnej
konferencie OZ CHPH Pezinok.

9. Oblastnú konferenciu ukončil S. Zelenský poďakovaním za účasť všetkým prítomným delegátom.

Zapísal: Pavol Revay v. r.

Overili: Martin Konečný v. r.
Ján Zvonár v. r.
Jozef Hlavatovič v .r.

V Hornej Krupej 03.02.2018

