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     SLOVENSKÝ  ZVAZ  CHOVATEĽOV  POŠTOVÝCH  HOLUBOV 
                         OBLASTNÉ  ZDRUŽENIE  BRATISLAVA 
======================================================    
 
                                          Zápisnica č. 4/2013 
                                       zo zasadnutia oblastného výboru 
                                            konaného dňa 17.10.2013 
 
Prítomní : p. Alojz Barbírik, Michal Gajdúšek, Jozef Hromkovič, Dušan Konečný,  
                 Ing. Pavol Korbaš   
Ospravedlnení : Marián Pelech, Róbert Varga a predseda KRK Ing. Štefan Kazimír 
 
 
Program : 
1./  Oblastná výstava 
2./  Vyhodnotenie pretekovej sezóny 
3./  Rôzne   
 
     Zasadnutie výboru zahájil a rokovanie viedol predseda p. Barbírik. 
 
K bodu 1./ 
Usporiadateľom oblastnej výstavy v r. 2013 na základe uznesenia č. 1/2013 oblastného 
výboru je SZ CHPH ZO Šenkvice-Cerové. Výstava sa uskutoční v dňoch 29.-30.11.2013 
v Obecnom kultúrnom dome vo Viničnom. Pre zabezpečenie bezproblémovej organizácie 
výstavy členovia výboru stanovujú nasledovné úlohy : 
a/  Upraviť návrh smernice s objektívnymi organizačnými názvami a zaslať ju predsedom 
     základných organizácií.        
     T : ihneď                                                                          Zodp. : Korbaš 
 
b/  Zabezpečiť výstavné pútače a čísla na výstavné klietky. 
     T : do 23.10.2013                                                            Zodp.: Barbírik a Gajdúšek 
 
c/  Upraviť vzor výstavných kariet  
     T  : do 20.10.2013                                                           Zodp.: Barbírik 
 
d/  Vyhotoviť papierové pútače na výstavné klietky pre vyhodnocované kategórie majstrov  
     a reprezentačnú kolekciu OZ. 
     T : do 29.11.2013                                                            Zodp.: Konečný a Gajdúšek 
 
K bodu 2./ 
Vyhodnotenie pretekovej sezóny r. 2013 sa uskutoční v rámci programu oblastnej výstavy.   
Vyhodnotené budú súťaže vyhlásené v Obežníku č. 2/2013. 
Ocenenia zabezpečia : 
a/  diplomy                        
     T : do 29.11.2013                                                            Zodp.: Barbírik 
  
b/  poháre 
     T : do 29.11.2013                                                            Zodp.: Gajdúšek 
 
K bodu 3./ 
V bode rôzne boli prerokované nasledovné témy : 

- zakúpenie video kamery a statívu pre nahrávanie štartu z pretekov    
- zakúpenie druhej náhradnej pamäťovej karty do videa 
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- nesplnené uznesenie v množstve inventúrou potvrdeného majetku, t.j.  odovzdanie 
     1 ks prepravnej kabíny na 60 ks košov a zvyšných rezervných košov v počte 57 ks.  
      Z pôvodných rezervných 72 ks prepravných košov je uložených u terajšieho  
      prepravcu len 15 ks košov. Chýba teda 57 ks košov.     
- prípravy na oblastnú konferenciu, uskutočnenie výročných členských schôdzí ZO 
- KRK vykonať kontrolu čerpania rozpočtu a revíziu pokladne s vystavením zápisu 
- členská evidencia ZO na r. 2014 
- príprava platieb za objednaný materiál na r. 2014 v cenových reláciách ako v r. 2013 
- nahlásenie počtu holubov na SDT / nad 700 km / pre r. 2014 
- návrh na rozdelenie pretekových košov a ich posúvanie / pridelenie v kabíne / pre r. 

2014 
- osvetlenie a prijateľnejší spôsob napájania holubov v pretekovej kabíne oproti 

terajšiemu systému 
- spôsob snímania štartu video kamerou 
- sprievodcovia holubov na CV Nitra r. 2014 
 
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝBORU OZ CHPH : 
 
- ukladá : 
a/   Uskutočniť výročné členské schôdze ZO . 
      T : do 11.01.2014                                                   Zodp.: predsedovia ZO 
 
b/   Pripraviť platby za objednaný materiál na r. 2014 v cenových reláciách r. 2013 
      Po obdržaní elektronickej výzvy celkové upresnené čiastky poukázať na účet OZ. 
      T  : do 20.12.2013                                                  Zodp.: predsedovia ZO 
 
c/   Zaslať tajomníkovi OZ mailom na vzorovom tlačive / tlačivo bude zaslané mailom / 
      evidenciu členov ZO pre r. 2014 a 2X evidenciu v tlačenej forme podpísanej  
      tajomníkom a predsedom ZO. 
      T :  do 15.01.2014                                                  Zodp.: predsedovia ZO 
 
d/  Zaslať elektronicky tajomníkovi OZ záväzné počty holubov na trate nad 700 km  
     menovite podľa chovateľov pre preteky v r. 2014 
      T :  do 15.01.2014                                                  Zodp.: predsedovia ZO 
 
e/  Vykonať kontrolu hospodárenia a revíziu pokladne OZ. Zápis z kontroly a o činnosti  
      KRK odovzdať predsedovi OZ. 
      T :  do 15.01. 2014                                                 Zodp.: predseda KRK 
 
f/   Zabezpečiť v súčinnosti zo zodpovednou osobou za pretekovú kabínu na 60 ks boxov  
     a inventúrou evidované prepravné koše, splnenie uznesenia v náhradnom termíne. 
      T  : do 31.10.2013                                                 Zodp.: Gajdúšek 
 
g/  Pripraviť návrh rozdelenia prepravných košov v kabíne pre r. 2014 / aj ich posúvanie / 
      T  :  do 31.01.2014                                                Zodp.: Barbírik, Konečný 
 
h/  Pripraviť alternatívne návrhy súťaží pre r. 2014 
      T  :  do 31.01.2014                                                Zodp.: Konečný 
 
 i/  Pripraviť pre r. 2014 návrh spôsobu snímania štartu holubov video kamerou. 
      T  :  do 31.01.2014                                                Zodp.: Korbaš 
 
j/  Zabezpečiť miestnosť pre oblastnú konferenciu na termín v polovici februára 2014. 
      T  :  do 31.10.2013                                                Zodp. : Gajdúšek 
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k/  Zabezpečiť vystavenie výstavných kariet pre kolekciu reprezentantov OZ na CV Nitra 
     2014 
      T :  podľa požiadavky usporiadateľa CV        Zodp.: Barbírik, Korbaš   
  
l/  Prerokovať s prípadnými dodávateľmi možnosti riešenia vnútorného LED osvetlenia  
     prepravnej kabíny a spoločného napájania holubov. 
      T  :  do 31.01.2014                                             Zodp.: Gajdúšek 
 
 
- schvaľuje : 

      a/   Zakúpenie video kamery, statívu a pamäťovej karty z finančných prostriedkov OZ. 
            Hlasovanie :  za : 5              proti : 0                zdržal sa : 0 
 
      b/  Zakúpenie druhej rezervnej pamäťovej karty do video kamery. 
           Hlasovanie :   za : 5              proti : 0                zdržal sa : 0 
 
      c/  Sprievodcov na CV Nitra 2014 -  Michal Gajdúšek a Pavol Korbaš s úhradou  
           cestovných náhrad, ubytovania, vstupenky na výstavu a spoločenský večierok. 
           Hlasovanie :  za : 5              proti : 0                zdržal sa : 0  
 

 
   
 

 
 
 

                                                                        
            Alojz Barbírik                                                       Ing. Pavol Korbaš 
       predseda SZ CHPH OZ                                        tajomník SZ CHPH OZ 
               Bratislava                                                               Bratislava  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
Rozdeľovník : - členovia výboru OZ, predseda KRK, predsedovia ZO, sekretariát SZ           
 
 
 


