Zápisnica č. 1./ 2021
zo schôdze oblastného výboru SZ CHPH OZ Bratislava

Schôdza oblastného výboru sa uskutočnila so zabezpečením protipandemických opatrení
na základe požiadavky členov výboru z dôvodu nevyhnutnosti riešenia a zabezpečenia potrieb
a funkčnosti oblastného združenia po odstúpení troch členov výboru vrátane štatutára.
Prítomní členovia výboru : p. Jozef Hromkovič, Michal Gajdušek a Pavol Korbaš
Predseda KRK : Michal Sadloň
Neprítomný : tajomník Ľubomír Cigánik
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie schôdze
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o finančnej inventarizácii za r. 2020 / predseda KRK p. Sadloň /
Správa o inventarizácii hmotného hnuteľného majetku / hospodár OZ Hromkovič /
Správa o hospodárení-čerpanie rozpočtu za r. 2020 / ekonóm OZ p. Gajdušek /
Návrh rozpočtu na r. 2021 / ekonóm OZ p. Gajdušek a člen výboru OZ p. Korbaš /
Návrh rozdelenia košov v aute a prívese na r. 2021 / člen výboru OZ p. Korbaš /
Voľba administrátorov pretekových výsledkov
- Oblastného združenia
- Základných organizácií
- Členov štartovacej komisie
- Voľba osoby zodpovednej za zasielanie štartovacích protokolov na SZ CHPH a
archivovanie pretekovej dokumentácie NS za r. 2021
9. Majstrovstvo OZ - vyhodnocovanie súťaží v r. 2021
10. Návrh reorganizácie VS oblastného združenia .
11. Predpreteková dokumentácia OZ na r. 2021
12. Doriešenie dokumentácie zmluvného prepravcu.
13 Návrh riešenia / plán B / pretekového plánu, ak nebude možné uskutočniť prvé
preteky v schválenom termíne. / členovia výboru a predseda KRK /
14. Rôzne
15. Návrh uznesenia

K bodu 1.
Členovia výboru boli riadne písomne pozvaní na rokovanie. Nikto písomnú pozvánku
neodmietol. Rokovania sa nezúčastnil tajomník OZ. V čase začiatku rokovania telefonicky
oznámil, že rokovania sa nezúčastní , že on pozvánky neposlal a nebude porušovať
pandemické opatrena.Všetci pozvaní členovia obdržali k prerokovávaným bodom
v elektronickej forme podrobne písomne spracované dokumenty. Rokovanie prebehlo vo
veľmi príjemnej priateľskej atmosfére a vzájomnom porozumení, s dodržaním hygienických
opatrení.

K bodu 2.
Za zapisovateľa bol navrhnutý p. Korbaš. Overovateľmi zápisnice boli navrhnutí a schválení
p. Hromkovič a Sadloň.

K bodu 3.
Predložená písomná správa o finančnej inventarizácii bez pripomienok.

K bodu 4.
Predložená písomná správa o inventarizácii hmotného investičného majetku bez
pripomienok.

K bodu 5.
Tabuľkovo precízne a podrobne spracované čerpanie rozpočtu s miernym prebytkom.
Prebytok vznikol z dôvodu nečerpania výdavkov za neuskutočnené akcie oblastnej
a celoštátnej výstavy. Prebytok rozpočtu bude predmetom čerpania finančných výdavkov
v budúcich obdobiach.

K bodu 6.
Vypracovaný rozpočet kryje potrebu najnutnejších výdavkov očakávaných v roku 2021
Rátame s malým prebytkom na vopred nepredvídateľné výdavky ako rezervu.

K bodu 7.
Rozdelenie košov v aute a prívese v zásade vychádza z nahláseného počtu holubov zo ZO.
Nedá sa však na 100% vyhovieť každej požiadavke. Presuny počtu pridelených košov podľa
pridelených čísiel si ZO medzi sebou usporiadajú vo vlastnej réžii pred začiatkom sezóny.
Rozdelenie košov v aute, prívese a podľa čísiel tvoria samostatné prílohy tejto zápisnice
a predpretekovej dokumentácie OZ.

K bodu 8.
Do funkcií zabezpečujúcich bezproblémové fungovanie pretekovej sezóny boli navrhnutí
členovia , ktorí sú ochotní a bez výhrad prijať úlohu.
Návrh :
a/ administrátori pretekových výsledkov OZ : p. Dušan Konečný, Michal Gajdušek, Pavol
Korbaš.
b/ zástupcovia OZ do Západoslovenského regionu : p. Michal Gajdušek a Pavol Korbaš
c/ člen štartovacej komisie Západoslovenského regionu : p. Michal Gajdušek
d/ členovia štartovacej komisie : predseda p. Michal Gajdušek, členovia Ľubomír Vidiščák,
Pavol Korbaš.
e/ osoby zodpovedné za zasielanie štartovacích protokolov na SZ CHPH : p. Michal
Gajdušek, Pavol Korbaš.
f/ osoba zodpovedná za archivovanie pretekovej dokumentácie NS za r. 2021 : p. Jozef
Hromkovič.

K bodu 9.
Vyhodnocovanie súťaže majstrovstva OZ tzv. Americký systém bol schválený konferenciou
len na obdobie pretekovej sezóny r. 2020. V r. 2021 sa bude MOZ vyhodnocovať tradičným
spôsobom, bez podávania evidencie holubov.

K bodu 10.
Návrh požiadavky na reorganizáciu VS neodporúčame bez prítomnosti zainteresovaných
zástupcov riešiť v súčasnej oklieštenej zostave . Návrh oblastný výbor posúva na riešenie do
najbližšej oblastnej konferencii.

K bodu 11.
Predpreteková dokumentácia bude v textovej časti upravená podľa pripomienok p.
Hromkoviča. Na základe pripomienky p. Gajduška treba dokumentáciu doplniť aj o Protokoly
z kontroly o používaných mechanických konštatovacích hodinách a EKS.

K bodu 12.
M. Sadloň predložil návrh na možnosť riešenia prepravy holubov na preteky prostredníctvom
certifikovaného medzinárodného prepravcu.

K bodu 13.
Núdzový stav v SR je schválený do 28.4.2021. Platí zákaz vychádzania po 20,00 hodine
a problém s košovaním a zberom holubov. Ak nenastane zmena je problém s vyvážaním
a tréningom holubov. Výbor odporúča prijať tzv. plán B, keď sa opatrenia neuvoľnia, posunúť
začiatok pretekovej sezóny z 29.4.2021 na 2.5.2021. To znamená posunúť prvé tri preteky
o týždeň a zrušiť pretek Louny I.

K bodu 14.
a/ Prítomní slovne vyjadrili nespokojnosť členov ZO so slabou organizačnou činnosťou
ohľadne prípravy pretekovej sezóny a riadenia činnosti výboru zo strany zastupujúceho
štatutára. Tlmočili požiadavku zo súčasného personálneho obsadenia štyroch členov
oblastného výboru, zvoliť predsedu združenia, ktorý za ich podpory spoločnými silami
dovedú združenie do termínu konania oblastnej konferencie. Prítomní navrhli
a jednomyseľne za predsedu združenia zvolili p. Pavla Korbaša.
b/ Predseda KRK vyjadril požiadavku na efektívnejšiu spoluprácu s predsedami KRK zo
základných organizácií. Problém je , že nemá na nich kontakty.
c/ Tlačivo-súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov. Zo strany sekretariátu
vzišla požiadavka vyplniť a podpísať tlačivo každým evidovaným členom. Tlačivo je
k dispozícii na stiahnutie na titulnej webovej strane SZ CHPH.

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA VÝBORU :
-

berie na vedomie

1. Správu z inventarizácie finančných prostriedkov
2. Správu z inventarizácie hmotného investičného majetku
- Ukladá
1. Sledovať vývoj pandemickej situácie. V prípade, že nenastane zlepšenie oznámiť
emailom štatutárom ZO uplatnenie plánu B o posunutí začiatku pretekovej sezóny.

T : 21. apríl 2021

Zodp.: členovia štartovacej
komisie

2. Predpretekovú dokumentáciu OZ zaslať v tlačenej forme na sekretariát SZ CHPH
a v elektronickej forme na sekretariát a predsedovi ŠK

T : 21 apríl 2021

Zodp.: tajomník OZ

3. Protokol o kontrole KH a evidencii EKS zaslať v tlačenej forme 1x tajomníkovi OZ,
a v elektronickej forme tajomníkovi OZ a J. Hromkovičovi.

T : 15.apríl 2021

Zodp.: predsedovia OZ

4. Zaslať predsedovi KRK na email

kontakty na predsedov KRK v ZO.

T : 30.apríl 2021

Zodp.: tajomník OZ

5. Prerokovať ponuku a v rámci možností uzatvoriť zmluvu s potenciálnym
certifikovaným prepravcom, za účelom spolupráce pri preprave holubov na preteky
z ČR a Nemecka.

T : 20.apríl 2021

Zodp.: predseda OZ a
predseda KRK

6. Zabezpečiť podpisy členov ZO - Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných
údajov doručiť 2 x v tlačenej forme tajomníkovi OZ

T : 20. máj 2021

Zodp.: predsedovia ZO

1 x v tlačenej forme zaslať na sekretariát za celé OZ.

T : 31. máj 2021

Zodp.: tajomník OZ

7. Zaslať vyplnený formulár harmonogramu košovania holubov a otvárania KH 1x
v tlačenej forme tajomníkovi OZ a 1x v elektronickej forme tajomníkovi OZ a 1x J.
Hromkovičovi.

T : 21. apríl 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zodp.: predsedovia ZO

- Schvaľuje
Čerpanie rozpočtu za rok 2020.
Návrh rozpočtu na rok 2021.
Členov do funkcií navrhnutých podľa bodu 8 a/, 8b/, 8c/, 8d/, 8e/ a 8f/.
Rozdelenie pretekových košov pre NS v aute a prívese.
Poplatky za pridelené koše a SDT.
NS na SDT v Dunajskej Lužnej a Pezinku, bez zmeny zloženia ZO.

-

volí

1. Z radov členov výboru predsedu oblastného výboru podľa bodu 14a/
V Zálesí 6.4.2021
Zapísal : Pavol Korbaš v. r.
Overovatelia zápisnice : zápisnica overená elektronicky 7.4.2021 o 12,46 hodine
Michal Sadloň v.r.
Zápisnica overená elektronicky 7.4.2021 o 13,12 hodine.
Jozef Hromkovič v.r.
Príloha : - harmonogram košovania a otvárania KH, rozdelenie košov v aute, rozdelenie
košov v prívese, platby ZO, harmonogram zberu, čísla pridelených košov,
interné Pokyny predpretekovej dokumentácie OZ.
Rozdeľovník : - členovia výboru OZ, predseda KRK, predsedovia ZO, sekretariát SZ

