Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Pezinok

Zápisnica
z konferencie OZ CHPH Pezinok konanej dňa 24. februára 2019 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 r. 2017
5. Správy členov výboru OZ CHPH za obdobie r. 2018
6. Voľba členov výboru OZ CHPH, KK OZ CHPH – v prípade zmien
7. Plán činnosti OZ CHPH Pezinok na obdobie r. 2019, evidencie OZ a ZO r. 2019, nahlásenie počtov
holubov OZ a ZR, Brusel r. 2019, činnosť OZ v ZR r. 2019, návrh rozpočtu OZ na r. 2019, pretekový
plán OZ r. 2019, členské, ocenenie OZ CHPH, poplatky, majstrovstvo OZ CHPH, zápisník chovateľa,
časopis Poštový holub, výstava OZ CHPH za r. 2019
8. Diskusia
9. Uznesenie, záver
Priebeh rokovania:
1. Prítomných delegátov za jednotlivé ZO CHPH v rámci OZ CHPH Pezinok privítal predseda OZ
CHPH Pezinok P. Revay 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 schválený všetkými delegátmi bez
zmien a doplnení..
3. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: S. Zelenský, Ľ. Pernecký, T. Szutyányi, 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,
D. Baďura, S. Zelenský, ktorí boli tiež následne jednohlasne schválení.
4. Pri tomto bode bolo skonštatované, že nebol splnený jeden bod uznesenia z oblastnej konferencie za
rok 2017 - ekonomická komisia v zložení: P. Horváth, S. Zelenský, P. Revay, Ľ. Pernecký si nesplnila
povinnosť týkajúcu sa majetku OZ CHPH Pezinok. Ekonomická komisia pripraví v tomto smere
návrh, ktorý bude predložený na schôdzi výboru OZ CHPH s predsedami ZO CHPH do termínu
31.07.2019.
5. Ako prvý predniesol správu výcvikár OZ CHPH Pezinok Ľ. Pernecký. Správu o činnosti OZ CHPH
Pezinok za obdobie r. 2018 predniesol S. Zelenský v ktorej konštatoval, že bol splnený IV. bod

uznesenia zo schôdze výboru OZ CHPH zo dňa 26.05.2016 v ktorom sa výbor OZ CHPH Pezinok
zaviazal prijať za členov chovateľov ZO CHPH Skalica za podmienok naplnenia ustanovenia § 8
Stanov SZ CHPH, nakoľko chovatelia L. Formánek a D. Povalač boli prijatí od r. 2019 za členov ZO
CHPH Kúty. Správu pokladníka OZ CHPH predniesol S. Zelenský a takisto všetkým prítomným
delegátom podrobne vysvetlil jednotlivé položky v tejto správe. D. Baďura sa spýtal S. Zelenského, či
ZO CHPH Dolná Krupá a Chtelnica zaplatili rozdiel za dopravu medzi vypúšťacími miestami V.
Meziříčí a Štenberk, ktorý mali zaplatiť z dôvodu zmeny prvého preteku mladých holubov v r. 2018,
pričom S. Zelenský uviedol, že tak do dnešného dňa neurobili a budú musieť čo najskôr tento rozdiel
vo výške 49,80,- € zaplatiť tieto dve ZO CHPH v pomere 50:50. 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. Ľ. Pernecký sa vzdal funkcie výcvikára OZ CHPH Pezinok. Za nového výcvikára OZ CHPH bol
zvolený P. Horváth. Ďalej D. Baďura uviedol, že funkcie člena štartovacej komisie OZ CHPH sa
vzdáva M. Lorenc. Za nového člena štartovacej komisie OZ CHPH Pezinok bol zvolený M. Konečný.
Za uvedené zmeny hlasovali všetci delegáti.
7. Zástupcovia jednotlivých ZO CHPH odovzdali tajomníkovi OZ CHPH Pezinok S. Zelenskému
Evidenčné listy ZO CHPH na r. 2019, ktorý následne prečítal mená nových členov OZ CHPH Pezinok
a títo boli následne jednohlasne prijatí. Takisto mu nahlásili počty nasadzovaných holubov v r. 2019
za jednotlivé ZO CHPH v rámci OZ CHPH a ZR. Na pretek Brusel budú počty nasadených holubov
nahlásené dodatočne. S. Zelenskému boli zástupcami jednotlivých ZO CHPH nahlásené aj počty
krúžkov, gumičiek, kontrolných listov, zápisníkov chovateľov a časopisu Poštový holub.
S. Zelenský predložil delegátom konferencie návrh rozpočtu OZ CHPH na r. 2019, v ktorom vysvetlil
jednotlivé položky a tento návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Následne navrhol, aby manipulačný
poplatok na r. 2019 za lietajúceho člena OZ CHPH zostal ako po minulé roky vo výške 10,- € a taktiež
navrhol poplatok do OZ CHPH v súvislosti s nákupom prepravného vozidla, nadstavbou na prepravné
boxy a kúpou prepravných boxov už v r. 2019 od členov nevyberať. Ďalej S. Zelenský navrhol
vyberať poplatok za holuba nasadeného nad objednaný počet jednotlivých ZO CHPH vo výške 0,50,€. Všetky tieto návrhy boli schválené všetkými delegátmi.
Boli predložené viaceré varianty pretekových plánov, pričom najviac sa diskutovalo o tom, či sa OZ
CHPH Pezinok zúčastní čo najviac pretekov so Západoslovenským regiónom aj napriek tomu, že
niektorí chovatelia ZO CHPH Kúty nespĺňajú podmienky niektorých olympijských kategórií
týkajúcich sa minimálnej vzdialenosti preteku. Delegáti konferencie ZO CHPH Kúty sa priklonili
k tomuto variantu pretekového plánu aj napriek uvedenému obmedzeniu s odôvodnením, aby bol
nasadzovaný čo najväčší počet holubov z jedného vypúšťacieho miesta. Následne bol schválený
pretekový plán, podľa ktorého sa OZ CHPH zúčastní okrem iných pretekov vrámci ZR aj jedného
preteku z miesta štartu Louny a troch pretekov z vypúšťacieho miesta Halle. Ďalej bolo v pretekovom
pláne schválené, že v dňoch štátnych sviatkov 1. a 8. mája 2019 sa budú konať preteky len v rámci
VS, ktoré boli pre r. 2019 schválené nasledovne: VS1: Kúty, Kostolište, VS2: Chtelnica, Dolná Krupá,
Galanta, VS3: Kaplna, Zvončín.
Po schválení pretekového plánu na r. 2019 sa navrhli viaceré možnosti bodovania v OZ CHPH
Pezinok pre r. 2019, hlavne z dôvodu, že viacerí delegáti konferencie sa zhodli na tom, že pri
pretekoch z krátkych vzdialeností majú chovatelia ZO CHPH Kúty a Kostolište zjavnú výhodu : J.
Hlavatovič navrhol, aby sa prvé dva preteky z miest V. Meziříčí a Humpolec nebodovali a leteli sa len
na koeficient. Ľ. Pernecký navrhol, aby sa uvedené dva preteky bodovali z výsledkov VS a ďalšie

preteky by sa už bodovali z výsledkov OZ. S. Zelenský navrhol, aby v uvedených dvoch prvých
pretekoch bodovalo len 5 holubov z prvých 30 nasadených. Ani jeden z týchto návrhov však nebol
delegátmi schválený, tak sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu M. Konečného, ktorý navrhol bodovanie
aj v r. 2019 ponechať také, aké bolo v r. 2018, pričom tento návrh bol schválený 11 delegátmi.
Bodovanie v roku 2019 v jednotlivých pretekoch OZ CHPH Pezinok bude teda nasledovné: V.
Meziříčí, Humpolec, Praha - 30/7/50, Žatec, Chomutov, Louny - 30/6/60, Halle, Gotha - 30/5/80,
Nienburg - 10/4/100 a Brusel 5/2/200.
Majstrovstvo na r. 2019 zostáva nezmenené voči r. 2018: KT, DT, MH a GM so súčtom bodov zo
všetkých pretekov starých holubov - schválené všetkými delegátmi.
Ocenenie v r. 2019 bude také isté ako minulý r. 2018 - schválené všetkými delegátmi.
Deklarácia výsledkov OZ CHPH Pezinok v r. 2019: ZR, OZ, VS - schválené všetkými delegátmi.
Výstavu OZ CHPH Pezinok v r. 2019 usporiada ZO CHPH Kaplna - schválené všetkými delegátmi.
8. Do diskusie sa prihlásil T. Szutyányi, ktorý sa spýtal prítomných delegátov konferencie OZ CHPH
na ich názor, oceniť aj majstrovstvo jednotlivých VS a takisto prvé ceny vo VS. Po diskusii dospeli
delegáti konferencie k záveru, že s týmto návrhom súhlasia len za podmienok, že si toto ocenenie
finančne zabezpečia jednotlivé VS. Po tomto sa už žiadny delegát konferencie neprihlásil s nejakým
vecným návrhom.
9. U Z N E S E N I E :
I. Oblastná konferencia OZ CHPH Pezinok schvaľuje:
- program konferencie OZ CHPH za r. 2018
- návrhovú komisiu v zložení: S. Zelenský, Ľ. Pernecký, T. Szutyányi
- zapisovateľa: P. Revay
- overovateľov zápisnice: M. Konečný, D. Baďura, S. Zelenský
- výcvikára OZ CHPH Pezinok od r. 2019: P. Horvátha
- nového člena štartovacej komisie od r. 2019: M. Konečného
- evidenčné listy jednotlivých ZO CHPH
- návrh rozpočtu OZ CHPH Pezinok na r. 2019
- manipulačný poplatok za lietajúceho člena CHPH Pezinok na r. 2019 vo výške 10,- €
- pretekový plán OZ CHPH Pezinok na r. 2019
- zloženie VS pre r. 2019: VS1: Kúty, Kostolište, VS2: Chtelnica, Dolná Krupá, Galanta, VS3:
Kaplna, Zvončín
- bodovanie v roku 2019: V. Meziříčí, Humpolec, Praha - 30/7/50, Žatec, Chomutov, Louny - 30/6/60,
Halle, Gotha - 30/5/80, Nienburg - 10/4/100 a Brusel 5/2/200.

- majstrovstvo na rok 2019 KT, DT, MH a GM so súčtom bodov zo všetkých pretekov starých
holubov
- ocenenie na r. 2019
- deklaráciu výsledkov v roku 2019: ZR, OZ, VS
- výstavu OZ CHPH Pezinok v r. 2019 usporiadať ZO CHPH Kaplna
II. Oblastná konferencia OZ CHPH Pezinok berie na vedomie:
- správu výcvikára OZ CHPH Pezinok - Ľ. Pernecký
- správu tajomníka OZ CHPH Pezinok - S. Zelenský
- správu pokladníka OZ CHPH Pezinok - S. Zelenský
III. Oblastná konferencia OZ CHPH Pezinok nariaďuje:
- ekonomickej komisie OZ CHPH Pezinok splniť povinnosť týkajúcu sa majetku OZ CHPH Pezinok
tak, že pripraví v tomto smere návrh, ktorý bude predložený na schôdzi výboru OZ CHPH
s predsedami ZO CHPH do termínu 31.07.2019.

Uvedené uznesenie bolo po prečítaní zapisovateľom P. Revayom jednohlasne schválené všetkými
delegátmi konferencie OZ CHPH Pezinok.
Oblastnú konferenciu ukončil P. Revay poďakovaním za účasť všetkým prítomným delegátom.

Zapísal: Pavol Revay v. r.

Overili: Martin Konečný v. r.
Dušan Baďura v. r.
Stanislav Zelenský v .r.

V Hornej Krupej 24.02.2019

