
ZÁPISNICA Z KONFERENCIE OZCHPH TRNAVA  

  
Konanej dňa 14.2 . 2015   

  

Priebeh konferencie  

Tajomník OZCHPH Trnava p. Vančo zahájil konferenciu privítaním delegátov jednotlivých klubov a 

prečítal program konferencie. Požiadal prítomných prípadné doplnenie programu schôdze. Keďže 

neboli pripomienky oznámil, že konferencia sa bude riadiť navrhnutým programom.   

1. Program konferencie  

1. Zahájenie  

2. Zhodnotenie roku 2014  

3. Správa výcvikára  

4. Správa pokladníka  

5. Správa predsedu revíznej komisie  

6. Finančný plán na rok 2015  

7. Pretekový plán na rok 2015  

8. Rôzne  

9. Diskusia  

10. Uznesenie  

11. Záver  

  

Prítomní  

Podľa priloženej prezenčnej listiny  

  

2. Správa o činnosti OZCHPH  

Správu predniesol predseda pán Lupták hovoril o úbytku členov v roku 2014. Úbytok cca. 40 členov. 

Bolo 12 klubov zanikol jeden klub Trnava. Porovnal majstrov OZ s tým, že v roku 2012 bol majstrom 

chovateľ s najmenšou vzdialenosťou, 2013 majster s najväčšou vzdialenosťou, 2014 majster so stredu. 

Poukázal na to, že vzdialenosť nie je rozhodujúca. Upozornil na nevhodné správanie niektorých členov 

na schôdzach výboru OZ. Vyjadril spokojnosť z NS na dlhé trate v Piešťanoch. Taktiež vyjadril spokojnosť 



s oblastnou výstavou v Bučanoch. Poukázal na úspech našich chovateľov v Budapešti. Celá správa je 

súčasťou tejto zápisnice.   

3. Správa vycvikára  

Priebeh pretekovej sezóny zhodnotil v celku kladne. Problémy boli s počasím, preteky mladých holubov 

boli problematické, dlhé trati s Nitrou boli lepšie ako s Trenčínom. Napájanie holubov nie je doriešené, 

žiadal otočenie zberu.   

Celková správa je súčasťou tejto zápisnice.   

4. Správa pokladníka  

Pokladník pán Čmarada na začiatok uviedol. že keď preberal funkciu pokladníka, mali sme hotovosť 

782 EUR. Teraz keď pokladník bude odovzdávať máme 3756 EUR. Poukázal na značný rozdiel v 

hospodárení pred ním a teraz. Dôrazne upozornil, že OZ musí disponovať asi takou čiastkou ako máme 

teraz aby sme si načas mohli plniť finančné záväzky.   

V roku 2014 sme mali nasledovné príjmy a výdaje :  

Príjem : 123 predaných košov ................................................................................................  

dokúpených košov ............................................................................................................. 

členské príspevky.......................................................................................................................  

Príjmy spolu........................................................................................................................... . 

  

Výdaj . preprava holubov........................................................................................................ 

  

Príjmy celkom ......................................................................................................................... 

Výdavky celkom .....................................................................................................................  

Zostatok hotovosť ..................................................................................................................... 

Zostatok BÚ...............................................................................................................................  

Zostatok SPOLU : ......................................................................................................................  

  

Pokladník pán Čmarada záverom oznámil, že s osobných dôvodov sa vzdáva funkcie ale je ochotný 

pomôcť novému pokladníkovi.   

Celková správa je súčasťou tejto zápisnice.   

  

5. Správa predsedu revíznej komisie   



Predseda rev. komisie pán Zaťko mimo iného hovoril o kontrolách v jednotlivých kluboch, dôrazne 

upozornil na dodržiavanie pretekového poriadku. Kontrola finančných prostriedkov a hospodárenia 

bola vykonaná dňa 7.2 2014 a je totožná so správou pokladníka. Podľa záznamov predsedu rev. komisie 

má ZO Vrbové nedoplatok 40 EUR ZO Bučany 10 EUR za koše obsadené vo vozíku.   

Správa predsedu je súčasťou tejto zápisnice.   

  

6. Finančný plán na rok 2015  

  

Vzhľadom na to, že pokladník sa vzdal funkcie a nový nebol zvolený návrh fin. plánu bol odložený.   

  

7. Pretekový plán na rok 2015  

  

Predseda OZ pá Lupták informoval delegátov, že má na stole 2 nové návrhy pretekového plánu. Prvý 

návrh predložila ZO Zeleneč.   

Pullmann upozornil, že na poslednej výborovej schôdzi sme prijali záväzný pretekový plán. ktorý bude 

formálne na konferencii schválený, plán je totožný s plánom v roku 2014. Po krátkej diskusii dal 

predseda hlasovať za návrh plánu taký  

 aký bol v roku 2014. Za prijatie navrhnutého plánu hlasovalo 10 klubov, proti hlasoval jeden klub ZO 

Zeleneč.   

  

8. Rôzne  

Ďalej navrhol troch zástupcov OZ Trnava do výboru regiónu.  

Zastupovať nás budú páni Lupták, Bielik, Kankara.  

Pre rok 2015 bola vytvorená štartovacia komisia v zložení pán Bielik, Lupták, Kankara.  

 

Uznesenie 

- schvaľujeme zástupcov do regiónu pán Lupták, Bielik,  

 

 

V tomto bode programu predložili kluby Šintava, Hlohovec, Zeleneč požiadavku na prijatie 

nasledovných členov.   



ZO Šintava   

Pazúr Milan Váhovce Za 4 Proti 7 Zdržal sa 0  

Sedláčik Vladimír Za 7 Proti 0 Zdržal sa 4  

Motyčák Ondrej Šintava Za 7 Proti 0 Zdržal sa 4  

ZO Hlohovec  

Pilát Tomáš Za 11, Proti 0 Zdržal sa 0  

Jankulic Sereď  Za 6 Proti 3 Zdržal sa 2  

Sloboda Michal Úľany Za 5 Proti 6 Zdržal sa 0  

Zaťko Jozef Opoj Za 11 Proti 0 Zdržal sa 0   

Kubíček Pavol Vlčkovce za 11 proti 0 zdržal sa 0  

  

ZO Zeleneč   

Černaj Andrej Trnava Za  11 Proti  0 Zdržal sa 0  

Černaj Róbert Cífer Za  11 Proti 0 Zdržal sa 0   

Čierňava - Cífer  Za 11 Proti 0 Zdržal sa 0  

  

Zástupca ZO Hlohovec informoval výbor OZ, že pán Jankulic je prijatý na skušobnú dobu na jeden rok. 

V priebehu hlasovania ako aj po hlasovaní vznikla mimoriadne ostrá a búrlivá názorov na prijatie, či 

neprijatie niektorých nových členov, debata bola nedôstojná a schôdza bola prerušená, cez prestávku 

bol podaný obed.  

po skončení prestávky požiadal predseda pán Lupták o prehodnotenie hlasovania o neplatných 

členoch. Pazúr Milan a Sloboda Michal. Člen ZO Šintava pán Miklošík vysvetlil, kto je pán Pazúr a 

povedal, že iste bude prínosom pre OZ CHPH. Predseda OZCHPH pán Lupták požiadal o druhé kolo 

hlasovania. Pazúr Milan za 6 proti 1 zdržal sa 4  

Sloboda Michal za 11 proti 0 zdržal sa 0.   

Na základe druhého kola hlasovania VČK konštatuje, že za členov boli prijatí všetci navrhnutí chovatelia. 

Na znak nesúhlasu z druhým kolom hlasovania sa vzdal funkcie tajomníka OZ pán Vančo Peter  

V ďalšej časti "rôzne! predseda pán Lupták dal návrh na región v zložení:  

Nitra, Pezinok, Bratislava, Trnava  

Región po hlasovaní 11 za bol prijatý.   



Ďalej navrhol dvoch zástupcov OZ Trnava do výboru regiónu.   

Zastupovať nás budú pán Lupták a Bielik Zdeno  

Za hlasovalo 11 klubov.   

O usporiadanie oblastnej výstavy požiadali chovatelia Zo Chtelnica. Väčšina klubov súhlasí. Taktiež 

požiadali o NS dlhých tratí. Predseda rev. komisie pán Zaťko upozornil výbor, že podmienky, ktoré videl 

pri kontrole v Chtelnici nevyhovujú ako nasadzovacie NS dlhých tratí. žiadal výbor aby preveril túto 

skutočnosť.   

Po tejto pripomienky sa pán Zaťko vzdal predsedu revíznej komisie.   

Zástupca ZO Chtelnica informoval, že NS DT bude v iných priestoroch aké videl pán Zaťko. Na základe 

hlasovania 11 za bude NS DT v roku 2015 v Chtelnici.  Predseda OZ pán Lupták navrhol pre rok 2015dve 

pásma, z ktorých sa určí majster oblasti. Návrh zdôvodnil s tým, že stále sa vedie boj, kto na koho 

dopláca pri doletoch holubov.   

Tento návrh bol zamietnutý.   

Letové /preprava holubov/ sa nemení. Jeden prepravný kôš= 130 EUR. Vzhľadom k tomu, že neprišlo k 

dohode o pridelení košov na preteky Gotha tento problém bude riešiť výbor OZ CHPH.   

Úpravu osvetlenia v prepravnej kabíne zabezpečí ZO Šintava. Školenie výcvikárov nebude. Ďalej sa 

diskutovalo o tom, kto bude robiť funkcie, ktorých sa vzdali pán Vančo, Čmarada, Zaťko. Bolo 

dohodnuté, že pokladníkom bude pán Pazúr Milan. Predsedom rev. komisie bude pán Malec. 

Tajomníkom bude pán Kankara.   

Výcvikár pán Bielik, žiadal o zvýšenie poplatku na telefón. Výbor súhlasí s čiastkou 200 EUR. Po tejto 

požiadavke bol program schôdze vyčerpaný  

  

Konferencia berie na vedomie   

- správu predsedu OZCHPH  

- správu vycvikára  

- správa pokladníka  

- správu predsedu rev. komisie  

- pretekový plán na rok 2015  

-rozhodnutie pána Čmaradu o skončení funkcie pokladníka  

- rozhodnutie pána Vanča o skončení funkcie tajomníka  

- rozhodnutie pána Zaťka o skončení funkcie rev. komisie  

- diskusiu  



  

Uznesenie  

- schvaľujeme nových členov prijatých podľa požiadavky klubov  

- schvaľujeme región Nitra, Bratislava, Pezinok ,Trnava  

- schvaľujeme zástupcov do regiónu pán Lupták a pán Bielik  

- schvaľujeme pridelenie výstavy pre ZO Chtelnica  

- Schvaľujeme NS DT pre ZO Chtelnica  

-schvaľujeme "letové" vo výške 130 EUR na kôš  

- schvaľujeme pána Pazúra ako nového pokladníka  

- schvaľujeme pána Maleca ako predsedu rev. komisie  

- schvaľujeme pána Kankaru ako nového tajomníka  

- schvaľujeme čiastku 200 EUR pre vycvikára na telefón.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V Bučanoch 14.2 2015   

                                                                                                                                              Zapísal Pullmann Jozef  


