Ahoj priatelia (moji voliči),
včera som bol na rokovaní rady ZZHV, tak Vám prinášam aktuálna informácie. Konečne mám prístup
na stránku ZZHV, preto som ju aktualizoval a informácie z rokovania rady sú tam tiež. Pre Vás ale aj
to, čo nie je zverejnené v plnom rozsahu: Pomaly sa rozbiehajú TK zvláštne a ten kto predloží
protokol, bude mať zľavu v cene, ktorú zaplatil na STK. Juraj Porázik doniesol zo Ženevy 30 preukazov
HV FIVA pre tých, ktorí pôjdu na podujatia do zahraničia. Dali sme tlačiť 500 preukazov HV aj s
novými údajmi, postupne sa prirodzene obmenia. Spracovali sme podpisový vzor p. Hrehovčíka
s odtlačkom pečiatky a dnes bol odovzdaný na MV. Odtiaľ pôjde na všetky DI PZ a pre vydanie ZEČ (H)
bude platiť už len tento. HTK začnú 22. apríla v BA, ďalšie budú asi až po výstave v Inchebe. Zámer je
taký, aby boli vytvorené dve linky, po ktorých sa budú pohybovať vozidlá a jednotliví komisári budú
mať na starosti čiastkové úkony. 1 - identifikácia, 2 svetlá, 3 brzdy ... a každý zapíše do protokolu
vozidla zistený stav. Na konci sa urobí záver. Zásadná informácia je, že z HTK odíde človek buď s
preukazom, alebo s protokolom, že nevyhovel a dôvodmi prečo nevyhovel. Môže sa stať, že všetko
bude akože OK, ale ak budú pochybnosti, dostane protokol s tým, že až po preverení a zistení
reálnosti mu preukaz bude poslaný. V polovici apríla začne školenie komisárov, kde som presadil za
stredné Slovensko 5-7 vyškolených komisárov, zatiaľ môžeme počítať fakticky len s Vladom Žuffom.
Noví by mali byť: Burger, Unger, Jatiel, Šolc, Dlhopolček a Piliar. K týmto menám rada nemá výhrady a
naplní sa tak moja predstava o dostatočnom počte komisárov. Samozrejme, že nebudú vždy všetci
všade, ale podľa potreby vždy minimálne traja. Pre zaujímavosť, zo súčasných členov ešte 6 klubov
nezaplatilo členské, takže nás je 66 klubov s 1034 členmi, ale reálne má zaplatené a preukazy dostane
62 klubov s 921 členmi. Nový preukaz som už videl, schválili sme výrobu a distribúciu do konca apríla.
Kto nezaplatí, nedostane!!! Zatiaľ sa nepodarilo získať všetky databázy z pivnice domu v Šintave, ale v
priebehu pár rokov pri opakovaných HTK bude všetko elektronicky zabezpečené. A ešte info k AHV:
Včera bola aj rada AHV, kde sa rokovalo o budúcnosti tejto organizácie a vyskytli sa aj rôzne záujmy a
špekulácie. Niektoré kluby vraj avizujú vystúpenie z AHV, ale zatiaľ sme stále riadnymi členmi (okrem
TR) až do konca apríla, lebo nám platí členstvo z roku 2016. Určite sa netreba unáhliť s nejakým
vystúpením z AHV, o jej osude by malo rozhodnúť valné zhromaždenie a ten kto vystúpi nebude už
môcť rozhodovať. Treba teda počkať, v najhoršom prípade si zaplatíme nejaký udržiavací poplatok,
ale práva rozhodovať by sme sa nemali vzdať. Istá skupina ľudí vraj len čaká na to, kedy bude bude
mať dostatok hlasov na presadenie svojich záujmov - ponechanie AHV ako alternatíva ZZHV...
S pozdravom Miro Dolník

