SLOVENSKÝ ZVAZ CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
OBLASTNÉ ZDRUŽENIE BRATISLAVA
=====================================================
Zápisnica č. 3/13
zo zasadnutia výboru konaného
dňa 11.04.2013
Prítomní : p. Barbírik. Gajdúšek, Hromkovič, Konečný, Korbaš, Pelech, Varga
Prizvaný : predseda KRK p. Kazimír
Program rokovania :
1/ Závery zjazdu SZ CHPH zo dňa 06.04.2013
2/ Zmena pretekového plánu r. 2013
3/ Rôzne
Zasadnutie výboru zahájila rokovanie riadil predseda OZ p. Barbírik
K bodu 1/
Predseda stručne informoval o priebehu zjazdu SZ CHPH v Nitre, konaného 06.04.2013,
ktorého sa ako delegát OZ osobne zúčastnil. Informoval o priebehu volieb do orgánov
prezídia SZ, schválených úpravách Stanov SZ CHPH a schválených úpravách pretekového
poriadku. Schválené úpravy je nevyhnutne potrebné pre informovanosť členov OZ
zapracovať do interných predpisov.
K bodu 2/
Z dôvodu nepriaznivého počasia bolo na zjazde dohodnuté, že je možné urobiť zmeny
v pretekovom pláne ˇOZ a posunúť termín prvých pretekov z 28.04. na 01.05. 2013
a z 05.05. na 08.05.2013. Výbory OZ musia takúto prípadnú zmenu pretekového plánu
zaslať na sekretariát SZ najneskôr do 28.04.2013.
K bodu 3/
a/ Podľa schválenej úpravy Stanov SZ môže byť organizačné zloženie OZ pre
vyhodnocovanie pretekovej činnosti , ak o tom rozhodne výbor OZ nasledovné :
- základná organizácia
- športové pásmo
- výcvikové stredisko
- oblastné združenie
b/ Za rok 2012 nebola vykonaná inventúra majetku reprezentujúca dve malé prepravné
kabíny a príslušné koše uložené u p. Géhryho.
Uznesenie č. 3/2013
Výbor oblastného združenia
- nesúhlasí
a/ S ponúknutou možnosťou zmeny pretekového plánu na r. 2013. Pretekový plán na
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r. 2013 zostáva v podobe ako bol schválený delegátmi oblastnej konferencie.
Hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
b/ Z technických a organizačných dôvodov pre r. 2013 so zriadením športových pásiem
v pôsobnosti OZ CHPH Bratislava sa nepočíta.
Hlasovanie : za 7
proti : 0
zdržal sa : 0
- ukladá
a/ Pre zabezpečenie pretekovej sezóny poštových holubov v r. 2013 na základe
schválených zväzových predpisov vydať interný Obežník č. 1/2013
T : ihneď
Zodp.: Ing. Korbaš
b/ Vypracovať propozície súťaží pre sezónu 2013 prostredníctvom Obežníka č. 2/2013
T : ihneď
Zodp. : Ing. Korbaš
c/ Vykonať inventúru počtu pretekových košov v dvoch malých prepravných kabínach.
Zabezpečiť prepravu oboch kabín a košov na miesto dohodnuté so zmluvným
prepravcom.
T : do 25.04.2013
Zodp.: Hromkovič a Géhry

Alojz Barbírik
predseda SZ CHPH OZ
Bratislava

Ing. Pavol Korbaš
tajomník SZ CHPH OZ
Bratislava

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