
Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Považská 
Bystrica 

  ZÁPIS Z KONFERENCIE OZ CHPH POVAŽSKÁ BYSTRICA 

Konanej dňa 24.10.2021 v Udiči. 

       Prítomný:  delegáti jednotlivých ZO podľa priloženej prezenčnej listiny počtom - 18 prítomných 

       Program Konferencie: 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesenia s konferencie 23.02.2020 

4. Správa a vyhodnotenie činnosti OZ CHPH za rok 2020/2021 
5. Správa o hospodárení za rok 2020/2021 

6. Správa KRK 
7. Návrh a schválenie finančného rozpočtu pre rok 2022 
8. Návrh a schválenie plánu práce OZ CHPH pre rok 2022 

9. Schválenie pretekového plánu PH pre rok 2022 
10. Voľba nového výboru 

11. Voľba novej kontrolnej revíznej komisie 
12. Voľba vypúšťacej komisie 

13. Voľba delegátov na 9.zjazd SZ CHPH 
14. Diskusia 

15. Uznesenie 
16. Ukončenie 

Priebeh rokovania: 

Bod 1-2: Rokovanie konferencie otvoril pán Švarc Marian a pán Mikulčík Ján. Návrh na zapisovateľa 
z rokovania pán Černek Rastislav, overovatelia zápisnice Luhový Jozef a Janek Ján, navrhovaný boli 
delegátmi konferencie jednohlasne schválení. Členov konferencie oboznámil s programom rokovania. 

Bod 3: Kontrolu uznesení z konferencie konanej 23.02.2020 prečítal tajomník p. Švarc ,pričom 
konštatoval, že prijaté uznesenia sú sčasti kvôli pandemickým opatreniam nie je splnené. 

Bod 4: Správa o činnosti OZ CHPH 2021 ,konferencia kvôli covid pandémie bola zrušená. Nakoľko sa 
odvíjame od poslednej konferencie 2020. Kvôli pandemických opatreniach sa výstavy posúvajú. 

Bod 5: Správa o hospodárení bod sa preskočil nakoľko p. Luhový nebol prítomný. 

Bod 6: Správu KRK  predložil predseda komisie p. Šaradin a uviedol u všetkých 8. kontrolách 2021 
neboli zistené závažnejšie porušenie pretekového poriadku. Sezóna sa aj kvôli pandémie covid 
odlietala. Uviedol ,že sa bude novelizovať pretekový poriadok a žiada o pre jednanie výboru 
o nenahlásenie holuba NP do 30minut – buď vyradenie pretekovej sezóny ,alebo bodovanie sezóny. 

Bod 7: Návrh a schválenie finančného rozpočtu bod sa preskočil nakoľko sa p. Luhový nebol prítomný 

Bod 8: Návrh práce výboru sa nemení. 2020/21/22 



Bod 9: Schválenie PP 2022: boli podané 3 návrhy : Z. Kvášov, Slopná, Púchov. Hlasovanie :2 hlasy Z. 
Kvášov, 7 hlasov Slopná, 9 hlasov Púchov . 

 PP 2022: bol schválený ZO Púchov + doplnený pretek Jihlava (19.06.22). Schválenie PP 2022 bude 
platný na 4 roky ,stým že akákoľvek zmena od SZ CHPH sa bude akceptovať. 

 

Bod 10: Voľba nového výboru – nominovaný :  

Púchov – p. Luhový J. a  Luhový M., Z. Kvášov – Kukučka R. a Švarc M., Beluša – Černek R., Sverepec – 
Sedlák, Slopná – Michálek, Breznica – Dorotčin, Slavoj – Mgr. Valach M.  Nominovaní delegáti boli 
jednohlasne schválený. Nový výbor bol schválený nasledovne:  

Predseda: Luhový Jozef.  

Podpredseda : Dorotčín Viktor 

Oblastný tajomník: Černek Rastislav.  

Pokladník : Luhový Miroslav.  

Výcvikár: Kukučka Roman.  

Autoreferent: Michálek Juraj 

 

Bod 11: Voľba novej KRK: p. Šaradín po dohode ostáva naďalej vo funkcii. Plus zvolenie nových 
členov. Po dohode a jednohlasne zvolili p. Zaťko L. a p. Kukučka F. 

Bod 12: Voľba vypúšťacej komisie. Z. Kvášov navrhuje: p. Mahut R., Kukučka R. Pán Švarc navrhuje do 
komisie : p.Luhový M, p.Mikulčík a p.Kukučka R. , ktorý bol schválený. 

Bod 13: Voľba delegátov na 9. zjazd SZ CHPH: p. Švarc navrhuje : p. Mikulčík a Luhový J. , ktorý bol 
schválený. 

Bod 14: Diskusia: 

p.Michálek dal návrh - krátke nemecká 20-7 na 20-5 ,ktoré bolo schválené. P. Luhový navrhol 30-7 
návrh neprešiel. 

Bodovanie: Krátke nemecká - návrh 85 bodov , návrh prešiel (13hl.) 

Nahlásenie holuba z národného preteku do 30minút:  návrh – holub nenahlásený príde o body a 
ocenenia, koeficient mu bude ponechaný. Návrh jednohlasne prešiel 

Návrh – OZ Bytča a OZ Považská Bystrica, preveriť možnosť na tvorbu spoločnej deklarácie pretekov a 
tvorby výsledkov na krátke a stredné trate. Uskutočniť spoločné rokovanie štatutárov (delegátov) OZ 
Bytča a OZ Považská Bystrica, prerokovať spoločné vypúšťacie miesta a upresniť množstvo a termíny 
spoločnej deklarácie pretekov. Návrh jednohlasne prešiel. 

Aotoreferent : oboznámil o prepravnej nadstavbe auta, je v dezolátnom stave. (otváranie , 
odvetrávanie, zatekanie ,rezerva atď.) Riešenie: zaobstaranie peniaze na opravu alebo kúpu 
prepravnej nadstavby - zvýšenie poplatku za evidovaného holuba alebo jednorazovým poplatkom od 
každého člena. Hlasovanie auto ,,dorieši,, nový výbor - návrh prešiel.  



Bod 15: Uznesenie prečítal zapisovateľ a predložil delegátom konferencie na schválenie. Zápisnica 
bola overená a podpísaná p. Luhovým J. a p. Janek J. 

Bod 16: Ukončenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 

1.Konferencia OZ CHPH schvaľuje: 
1. Overovateľ zápisnice- p.Luhový J., p. Janek J. a zapisovateľ Černek Rastislav 

2. Nový výbor: pred. Luhový J, podpred. Dorotčin, tajom. Černek, pokl. Luhový M, výcv. Kukučka, 
autoref. Michálek. 

3. Nová revízna kontrola: predseda p. Šaradín plus členovia p.Zaťko a p. Kukučka F. 

4. Nová vypúšťacia komisia: predseda p. Luhový M. plus členovia p. Mikulčík a p. Kukučka R. 

5. Noví delegáti: p. Mikulčík a p. Luhový J.  

6. PP 2022 - ZO Púchov fixný na celé volebné obdobie (4 roky).  

7. Krátke nemecká: 20-5 a bodovo 85. 

8. Nahlásenie holuba z NP do 30min: nenahlásený príde o body a cenu. Koeficient mu bude  
ponechaný. 

9. Vytvorenie spoločnej deklarácie a vypúšťacích miest s OZ Bytča na krátke a stredné trate, formu 
(región, pásmo a pod.) dohodne výbor po spoločnom rokovaní a preverení možností spolupráce. 

10. Auto a  financovanie opravy alebo zakúpenia novej nadstavby, bude riešiť nový výbor. 

2.Konferencia berie na vedomie: 
1. Správu KRK predloženú p. Šaradínom 

2. Aktuálne platné hygienické opatrenia – covid-19 

 

 

 

V Udičí 24.10.2021 

Overenie zápisu: Luhový J.  .......................                                Zápis spracoval a napísal: Tajomník OZ 

 

                               Janek J.     .......................                                 Černek R.  ........................ 

 


