SLOVENSKÝ ZVAZ CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
OBLASTNÉ ZDRUŽENIE BRATISLAVA
=====================================================
Zápisnica č. 2 / 2014
zo zasadnutia oblastného výboru
konaného dňa 25.09.2014
Prítomní : p. Alojz Barbírik, Michal Gajdúšek, Jozef Hromkovič, Dušan Konečný,
Róbert Varga, Ing. Pavol Korbaš
Neprítomný : Marián Pelech
Ospravedlnený : predseda KRK Ing. Štefan Kazimír
Koordinátor pre vznik Malokarpatského regiónu - Ing. Daniel Krajčík - ospravedlnený
Hosť : JUDr. Peter Vačok – člen ZO Bratislava-Rusovce
Program :
1./ Archivácia pretekovej dokumentácie
2./ Návrh na vyradenie z evidencie kabíny na 60 ks boxov
3./ Vytvorenie regiónov - harmonogram úloh
4./ Rôzne
Zasadnutie výboru zahájil a rokovanie viedol predseda OZ p. Barbírik.
K bodu 1./
Ucelenú originál pretekovú dokumentáciu za všetkých osem základných organizácií je
v zmysle vnútrozväzových pravidiel potrebné archivovať na jednom mieste u oblastného
výcvikára po dobu dvoch rokov. Množstvo písomnej dokumentácie vyžaduje prehľadný
systém uloženia. Z toho dôvodu výcvikár OZ navrhuje na prehľadné uloženie tejto
dokumentácie zakúpiť archivačné kartónové krabice v počte 60 ks.
K bodu 2./
Po uvedení do prevádzky prívesného vozíka a repasáže kabíny s kapacitou 30 ks boxov
a oprave prepravných košov v počte 62 ks / z toho umiestnených 30 ks v prívesnom vozíku,
30 ks pridelených v ZO a 2 ks v rezerve uložené v ZO Lehnice / zostala prebytočná
nepoužívaná kabína na 60 ks boxov. Kabína je v značne skorodovanom stave. Je problém
s jej bezpečným umiestnením. Z uvedeného dôvodu navrhujeme jej likvidáciu a vyradenie
z evidencie majetku OZ.
K bodu 3./
Tajomníkovi OZ bol doručený písomný dokument zo sekretariátu SZ CHPH
s harmonogramom úloh pre vytvorenie regiónov. Dokument v plnom znení aj so sprievodným
listom zverejňujeme na webovej stránke OZ, nakoľko máme uložené neodkladne splniť úlohy
/ viď harmonogram postupu / pre vytvorenie Malokarpatského regiónu so spoluúčasťou OZ
CHPH Pezinok, Trnava a Senica.
Malokarpatský región mal existovať na podnet prezídia SZ CHPH už od roku 2011. Nestalo
sa tak.
Dôvody ?
a/ Neochota OZ Trnava na spoluprácu - vraj si vystačia na dlhé trate sami.
b/ OZ Pezinok nevyhovoval im vraj pretekový plán navrhnutý OZ Bratislava a OZ Senica
c/ Ani jedno OZ nemá k dispozícii zodpovedajúcu prepravnú kapacitu na prepravu SDT.
d/ Ako si splnilo úlohu samotné prezídium SZ CHPH ?

Z uvedeného dôvodu prijal výbor OZ Bratislava ponúknutú spoluprácu pre organizovanie
pretekov na superdlhé trate / SDT nad 700 km / od OZ CHPH Nitra s vytvorením
Západoslovenského regiónu CHPH. Spolupráca je vytvorená spontánne dlhodobo,
dobrovoľne, bez nanútenia a predovšetkým schválená delegátmi oblastnej konferencie .
Chovatelia OZ Bratislava na tejto skutočnosti nemajú záujem nič meniť a vytvárať nové
konfrontačné organizačné zoskupenia z nanútenia.
Výbor OZ prijal pozvanie od OZ Nitra na rokovanie zástupcov Západoslovenského regiónu
CHPH na deň 03.10.2014, na ktoré vyšle svojich dvoch zástupcov.
K bodu 4./
- Všetky preteky v r. 2014 boli uskutočnené podľa pretekového plánu, vrátane
vypracovania a zverejnenia výsledkov. Rozpočtové náklady je možné zodpovedným
osobám vyplatiť podľa konferenciou schváleného rozdelenia.
- Smernicu pre organizovanie oblastnej výstavy v Lehniciach vypracuje člen výboru
a schvália štatutári OZ.
Uznesenie z rokovania oblastného výboru
Výbor oblastného združenia :
-

berie na vedomie

a/ Zaslaný materiál „ REGIÓNY „ so zdôvodnením, že výbor SZ CHPH OZ Bratislava nemá
bez vyjadrenia delegátov oblastnej konferencie právo rokovať o akejkoľvek inej forme
regiónu než OZ v súčasnosti zastáva v Západoslovenskom regióne.
-

ukladá

a/ Vypracovať Smernicu oblastnej výstavy v Lehniciach, zaslať ju elektronicky predsedom
ZO a zverejniť ju na web stránke OZ.
T : 04.10.2014
Zodp.: Barbírik, Korbaš, Konečný
-

schvaľuje

a/ Zakúpenie 60 ks archívnych krabíc pre archivovanie originál pretekovej dokumentácie
OZ počas doby dvoch rokov.
T : ihneď
Zodp. : Konečný
b/ Vyplatenie nákladov spracovateľom na vypracovanie pretekových výsledkov r. 2014
podľa návrhu schváleného oblastnou konferenciou nasledovne :
ZO
Počet košov Čiastka k úhrade v €
Rusovce
11
81,48
Dunajská Lužná
15
111,10
Šenkvice
19
140,74
Kráľová pri Senci
12
88,89
Senec
12
88,89
Mierová kolónia
8
59,27
Lehnice
12
88,89
Bratislava
19
140,74
Oblastný výpočtár
200,00
Spolu :
1000,00
T : ihneď
Zodp.: Gajdúšek

c/ Zošrotovanie a vyradenie z evidencie kabíny na 60 ks boxov.
T : ihneď
Zodp. : Hromkovič a prepravca
d/ Delegátov na rokovanie zástupcov Západoslovenského regiónu CHPH v Nitre
s úhradou prepravných nákladov súkromným osobným motorovým vozidlom.
T : 03.10.2014

Alojz Barbírik
predseda SZ CHPH OZ
Bratislava

Zodp.: Barbírik, Konečný

Ing. Pavol Korbaš
tajomník SZ CHPH OZ
Bratislava

Rozdeľovník : - členovia výboru OZ, predseda KRK, predsedovia ZO, sekretariát SZ,
koordinátor regiónu Ing. Daniel Krajčík

