
Zápisnica zo zasadnutia Výboru OZ CHPH Bratislava 

konaného 16.12.2021 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo formou videokonferencie. 

Prítomní za výbor OZ : Pavol Korbaš, Daniel Krajčík, Michal Gajdušek, Jozef Detári 

Prítomný za kontrolnú komisiu OZ: Michal Sadloň 

Ospravedlnený: Ľudovít Filkasz 

 

Program: 

 

1.Informácia o výsledku hlasovania týkajúceho sa zakúpenia prepravnej kabíny na príves a 

otázky návrhu zmluvy s dodávateľom kabíny na príves 

2. Mimoriadna konferencia OZ – reorganizácia VS 

3. Termínovník úloh ZO a OZ - distribúcia 

4. Výber štandardnej kolekcie 

 

5. Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1: 

 

Dňa 4.12.2021 (13:22) bol štatutárom ZO adresovaný elektronicky dotazník  s požiadavkou 

vyjadrenia sa k otázke zakúpenia novej prepravnej kapacity pre OZ Bratislava, s 3 otázkami, 

a to:  

Otázka č. 1. 

Vyjadrite svoj názor na zabezpečenie kabíny pre potreby OZ s kapacitou 1500 ks holubov 

Odpoveď: A/  súhlasím                           B/ nesúhlasím 

Otázka č. 2 

Financovanie kabíny zabezpečiť v plnej miere len z prostriedkov OZ 

Odpoveď: A/  súhlasím                          B/ nesúhlasím 

Otázka č. 3 

Financovanie kabíny zabezpečiť združením 50 % z finančných prostriedkov OZ 

a 50 % finančných prostriedkov z pôžičky zo SZ CHPH. 

Odpoveď: A/  súhlasím                          B/  nesúhlasím 

Výbor OZ ďakuje všetkým štatutárom OZ, že v časovom termíne poskytli spätnú väzbu 

k uvedeným otázkam. 

 

Boli prezentované výsledky ankety štatutárov OZ Bratislava, kde sa štatutári ZO vyjadrili takto: 

 

ZO Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3 

Rusovce súhlasím nevyjadril sa nevyjadril sa 

Dunajská Lužná súhlasím nesúhlasím súhlasím 

Lehnice súhlasím nesúhlasím súhlasím 

BA-Trnávka súhlasím nesúhlasím súhlasím 



BA- Mier. Kolónia súhlasím nesúhlasím súhlasím 

Senec súhlasím nesúhlasím súhlasím 

Kráľová pri Senci* súhlasím nevyjadril sa nevyjadril sa 

Šenkvice - Cerové súhlasím nesúhlasím súhlasím 

Pezinok súhlasím nesúhlasím súhlasím 

* telefonické vyjadrenie 

 

 

Z uvedeného vyplýva, že všetci štatutári vyjadrili súhlas na zaúpenie kabíny so 60 ks košov.  

 

Výbor OZ odsúhlasil nasledovný postup: 

1. Zaslanie žiadosti na SZCHPH o pôžičku vo výške 6000 EUR, s navrhnutým splátkovým 

kalendárom splátok 2000 EUR v rokoch 2022, 2023 a 2024. 

2. Zaslanie záväznej objednávky na výrobu kabíny poľskej firme Kucharski, s týmito 

špecifikami: 

a. Ložná plocha kabíny: 2150 x 4000 x 2300 mm 

b. Hmotnosť kabíny + košov + holubov (pri plnej obsadenosti): 2100 kg 

c. T.j. tak, aby celková hmotnosť prívesu neprekročila 3500 kg.  

d. Sada 60 ks košov  

e. Mechanické otváranie  

f. Termín dodávky: do 10.4.2022 

 

2a) Preveriť: 

g. Či je súčasťou ponuky aj napájačky 

h. Či je súčasťou aj nádoba na vodu 

i. Čo v zaslanej ponuke znamená „vyhrievanie 12 V“ 

 

K bodu 2: 

Reorganizácia výcvikových stredísk (VS).  
Info zo zápisnice z dňa .... : Výbor OZ obdržal zápisnicu z členskej schôdze ZO Senec zo dňa 

13.11.2021, v ktorej žiada výbor OZ Bratislava o prehodnotenie rozdelenia ZO do jednotlivých 

VS, nakoľko VS1 (kde sú zaradené ZO Senec a ZO Kráľová), pri väčšine pretekov nespĺňa 

podmienku minimálneho počtu chovateľov (20). V posledných rokoch niekoľko chovateľov 

zomrelo, príp. zanechalo svoju činnosť, preto členovia žiadajú o nové prerozdelenie ZO v rámci 

vytvorených VS.  

Výbor OZ sa uzniesol, že vzhľadom na aktuálny počet aktívnych chovateľov a aktuálne platné 

pravidlá SZCHPH pri vytváraní VS, bude pravdepodobne nutné rozdeliť ZO len do dvoch VS. 

Riešením je zvolanie mimoriadnej konferencie OZCHPH Bratislava, keďže podľa platnej 

legislatívy  SZCHPH o tomto má právo rozhodnúť len oblastná konferencia.  

 

Členovia výboru OZ Bratislava na zasadnutí predložili 2 písomné návrhy – návrh A (príloha 1) 

a návrh B (príloha 2). 

Rozhodlo sa, že obidva budú zaslané štatutárom ZO a členskej základni na verejnú diskusiu, 

pričom žiadame, ak sa nestotožnia ani s jedným z  návrhov, aby svoje návrhy zaslali v termíne 

do 31.1.2022 v písomnej podobe na e-mail d.krajcik@gmail.com.  

Následne bude možné  zvolať mimoriadnu konferenciu, na ktorej delegáti rozhodnú o začlenení 

ZO je jednotlivých VS.  

 

  

mailto:d.krajcik@gmail.com


K bodu 3: 

V najbližšej dobe bude pripravený termínovník úloh pre ZO/OZ, ktorý bude následne 

distribuovaný. 

 

K bodu 4: 

Pôvodný termín výberu štandardných holubov v OZCHPH Bratislava sa z dôvodu aktuálnych 

pandemických opatrení a rovnako posunu termínu národného výberu resp. celoštátnej výstavy 

posúva.  

Výbor OZ vyzval členov nahlásiť záujem do 11. decembra 2021, v prípade posunu výberu do 

31.12.2021. Po uvoľnení pandemických opatrení budú títo chovatelia kontaktovaní a bude 

dohodnutý termín posúdenia holubov pre kolekciu štandard.  

Limity splnených  kilometrov pre najbližšiu olympiádu sa u starých holubov počítajú zo sezón 

2019, 2020, 2021 – viď. „Obežník č. 2/2021: Výber štandardných holubov na CV Trenčín 

08.01.2022“. 

 

K bodu 5: 

Bolo dohodnuté, že budú oslovené okolité OZ pre potencionálnu regionálnu spoluprácu pre 

sezónu 2022.  

Z dôvodu prácnosti a problémov s distribúciou sa rezervné rodové obrúčky („0111“) pre sezónu 

2023 už nebudú objednávať. Novým chovateľom sa odporúča využiť rezervné obrúčky 

SZCHPH.  

 

 

Uznesenie z rokovania výboru OZCHPH Bratislava: 

Výbor OZCHPH Bratislava 

 

- ukladá: 

1. Vypracovať termínovník úloh pre ZO/OZ a distribuovať na jednotlivé ZO. 

T : do 30.01.2022    Zodp.: Korbaš, Krajčík 

 

2. Zorganizovať výber štandardných holubov do kolekcie OZ. 

T : do 15.1.2022    Zodp.: Korbaš, Krajčík 

 

3. Osloviť okolité OZ a dohodnúť možnosti budúcej regionálnej spolupráce na pretekoch 

v sezóne 2022  

T : do 15.12.2021    Zodp.: Korbaš, Gajdušek 

 

- berie na vedomie: 

1. žiadosť ZO CHPH Mierová Kolónia 0110 zo dňa 29.10.2021, prijatej 30.11.2021 v ktorej 

informuje o zániku ZO CHPH Mierová Kolónia k 31.12.2021 

 

2. žiadosť ZO CHPH Senec o prehodnotenie rozdelenia ZO do jednotlivých VS 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 21.12.2021 

Zapísal : Daniel Krajčík 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 1 

Návrh A 

na usporiadanie ZO do VS od sezóny 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza-vzorka k preteku Louny z 24.7.2021 pre návrh posúdenia rozdelenia ZO do VS 

 

ZO Poč. chovat. Nasad. holubov Rozpätie km v ZO Rozpätie km vo VS 

BA       18        318       332 -  358     

PK         8        209       338 -  345  

ŠE         9        112       338 -  363  

MK         8        155       340  -  348      332  -  363 

RU         7        173       318  -  387  

DL       10        268       349  -  363  

KpS         9        183         352  -  367  

LE         6        148       359  -  378  

SC         9        232       350  -  361      318  -  387 

Spolu       84      1798       318  -  387      318  -  387 

 

Aktuálny stav VS : 

Na pretekových výsledkoch r. 2021 ale i minulých rokoch možno sledovať ako pretek po 

preteku klesá počet účastníkov. Výrazne to možno posúdiť na pretekoch ku koncu sezóny. 

Z preteku Louny 24.7.2021 je možné posúdiť a porovnať tieto údaje. 

VS             Počet chov.     Nasadené holuby   Rozpätie v km -----------------------------------------

--------------------------------------   

VS 1            18 chov.         415 holubov           350  -  367 km 

VS 2            43 chov.         794 holubov           332  -  363 km 

VS 3            23 chov.         589 holubov           318  -  387 km 

Pozn. :   Skutočné rozpätie km vo VS 3 minimálne  318 km Žužič, maximálne 387 km Varga.              

Objektívne rozpätie km bez Žužiča a Vargu je však 342 km Vačok a 357 km Barbírik. 

Posúdenie analýzy : 

VS 1 nespĺňa pre vyhodnotenie a posúdenie do MS podmienku počtu účastníkov v preteku a VS 

3 túto hranicu pomerne blízo atakuje. Najoptimálnejšie riešenie nedostatku splnenia podmienky 

počtu účastníkov preteku pre vyhodnocovanie súťaží koeficientov FCI a MS spočíva v zlúčení 

a znížení počtu VS v OZ. Pri dnešnej značne vysokej vekovej štruktúre členskej základne nie 

je rozumné udržiavať za každú cenu tri VS. Šancu na prežitie a dlhodobejšie fungovanie majú 

iba početnejšie organizačné štruktúry. Objektívnym riešením nie je vytvárať pri pravidelnom 

poklese počtu členov malé celky, ale spojiť do spoločného VS strediská VS 1 a VS 3 . V takom 

prípade by bol stav z preteku Louny 4 čo sa týka vyhodnotenia účastníkov nasledovný. 

VS 2          43 chov.             794 holubov          332  -  363 km 

VS 1+3      41 chov.           1004 holubov          342  -  357 km / bez Žužiča a Vargu /    

                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 2 

Návrh B 

na usporiadanie ZO do VS od sezóny 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh: rekonštrukcia zaradenia ZO do VS 

Pretekový poriadok: 

HLAVA I. 

4. a) Výcvikové stredisko (VS) je združenie najmenej dvoch a viacerých ZO CHPH jedného 

OZ CHPH. Konferencia OZ CHPH má právomoc rozdeliť chovateľov do VS podľa súradníc 

holubníkov, alebo podľa príslušnosti k ZO. Rozhodnutie konferencie OZ CHPH o ustanovení 

výcvikových stredísk je záväzné na celú pretekovú sezónu (minimálne na jeden rok) a platí pre 

preteky starých i mladých holubov. 

Možnosti: 

Variant 1 - rozdeliť chovateľov do VS podľa súradníc holubníkov (t.j. podľa vzdialenosti 

z preteku) 

Tento systém sa využíva v západnej Európe, najmä pri superdlhých tratiach, kde doletové pole 

má väčšiu hĺbku ako šírku. Najmä pri superdlhých tratiach to má svoj význam – zvyšujúca sa 

náročnosť trate v súvislosti s dĺžkou, mŕtva doba, apod. Tento systém pri porovnávaní pretekov 

v OZ, ktorá má rozpätie – hlĺbku doletového poľa (bez 2 excentricky položených chovateľov) 

30 km nemá zmysel brať do úvahy. 

Variant 2:  - rozdeliť chovateľov do VS podľa príslušnosti k ZO. Tento variant by mal byť pri 

kreovaní VS v OZ Bratislava využitý.  

Návrh: 

Návrh: 

VS “A”: ZO Pezinok, ZO Šenkvice-Cerové, ZO Senec (Blatné) a ZO Kráľová pri Senci  

VS “B”: ZO Rusovce, ZO Trnávka, ZO Dunajská Lužná a ZO Lehnice  

Odôvodnenie: 

- Vytvorenie VS vychádza z logiky, ktorá umožňuje vytváranie menších súťažných celkov 

v rámci OZ. 

- Vytvorenie 2 VS, ktoré budú s relatívnou istotou garantovať min. povinný počet (20 

chovateľov a 150 holubov) a zároveň budú predpokladom „športovej spravodlivosti“.  

- Mohli by sme si dať za cieľ splniť aj štatistický cieľ – t.j. rovnaký počet chovateľov vo VS 

A aj vo VS2, ale prvoradá by mala byť športová férovosť.  

- Všetky štartovacie miesta sú voči chovateľom OZ Bratislava postavené smerom 

severozápadným.  

- Holub je kŕdľový vták a najmä pri pretekoch na kratších tratiach sú dolety často 

ovplyvňované aktuálnym prúdením vetra (severné/južné) a holuby buď nalietavajú do OZ 

zo severu alebo z juhu.  

- Pri regionálnej spolupráci je tiež predpoklad, že dolety budú ovplyvňované aktuálnou 

„masou“.  

 

Realizácia návrhu: 



 Preto by športové rozdelenie OZ malo byť usporiadané geograficky v smere SEVER-JUH, 

resp. severovýchod - juhozápad (viď. priložená mapka – Obrázok 1): 

▪ ZO Pezinok, Šenkvice-Cerové, Senec (Blatné) a Kŕaľová pri Senci by boli zaradené 

do VS “A” 

▪ ZO Rusovce, Trnávka, Dunajská Lužná a Lehnice by boli zaradené do VS “B” 

o T.j. OZ by bola rozdelená na základe červenej prerušovanej čiary na 2 celky (viď. 

Obrázok 1). 

o T.j. ak by sme si nakreslili rovnoramenný trojuholník, ktorý má svoje vrcholy v týchto 

bodoch: Rusovce, Reca a Praha a následne by sme ho rozdelili na 2 približne rovnako veľké 

časti, s tým, že deliaca čiara by prechádzala cez Prahu a v druhom bode cez približný stred 

OZ (čiara prechádza cez stred obce Ivánka pri Dunaji), dostávame sa k navrhnutému 

rozdeleniu OZ na 2 VS (viď. Obrázok 1)). 

Odôvodnenie: 

Príklad: vezmime si 2 špičkových chovateľov v OZ, jeden býva v Senci (VS „A“) a druhý 

v Rusovciach (VS „B“).  

• Čo sa stane ak by boli VS zorganizované tak ako je uvedené v Návrhu „A“ (príloha 1)? 

- Severné prúdenie ... chovateľ vo VS „B“  umiestni holuby na top pozíciách v OZ i vo VS. 

Chovateľ v Senci – pravdepodobne zlý výsledok v OZ a jediná záchrana je preňho VS. Lenže 

sú spolu v tom istom pásme, takže zlý výsledok aj vo VS. Rovnako to platí aj opačne. 

- Spojenie najsevernejších a najjužnejších chovateľov do jedného VS nepovažujeme za 

spravodlivé. 

 

• Čo sa stane ak by boli VS zorganizované tak ako sme navrhli v Návrhu „B“ (príloha 

2)? 

- Severný prúdenie, chovateľ vo VS „B“ umiestni top v OZ i VS. Chovateľ v Senci – zlý 

výsledok v OZ ale má šancu urobiť výsledok vo VS „A“. 

- Južné prúdenie, chovateľ vo VS „A“ umiestni top v OZ i VS. Chovateľ v Rusovciach – 

mizerný výsledok v OZ ale má šancu urobiť výsledok vo VS „B“. 

  



   Obrázok 1: 

 

Farebné body = označujú jednotlivé ZO, resp. ich sídla 

Plná červená čiara = trojuholník, ktorého vrcholy sú v bodoch:  Rusovce, Reca a Praha. 

Prerušovaná červená čiara = vedie z Prahy a je smerovaná na +/- geografický stred OZ (podľa 

postavenia jednotlivých ZO), čo v grafickom vyjadrení je polovičná vzdialenosť medzi 

Rusovcami a Recou (vedie +/- cez obec Ivánka pri Dunaji). 

 

Trojuholník *Praha*Rusovce*Reca sme tak prerušovanou červenou čiarou rozdelili na +/- 2 

rovnako veľké trojuholníky. Táto čiara by rozdelila OZ do 2 približne rovnako veľkých celkov, 

t.j. “VS A” a “VS B”.  

 


