
Zápisnica zo zasadnutia Výboru OZ CHPH Bratislava 

konaného 11.3.2023 v Limbachu 

 

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

Prítomný za ÚKK: Michal Sadloň 

 

Program: 

1. Kontrola podanej evidencie 

2. Vzdanie sa funkcie výcvikára OZCHPH – Jozef Detári 

3. Dodatok zmluvy s prepravcom 

4. Počty holubov podľa nahlášok na sezónu 2023 

5. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 a schválenie rozpočtu na rok 2023, cena 

prepravy holubov pre sezónu 2023 

6. Pretekový plán 2023, deklarácia spoločných štartov a výsledkov 

7. NP Hamburg, Velké Meziříčí/Šlapanice 

8. Voľná kapacita v aute a vozíku pre sezónu 2023 

9. Informácia o vytvorení športového pásma: ZOCHPH Dunajská Lužná a ZOCPH Lehnice 

10. Otázka regionálnej spolupráce 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1: 

OZCHPH Bratislava eviduje pre sezónu 2023 (k dňu 26.2.2023) 157 členov. Členské a platba 

za časopis Poštový holub bude odvedená na účet SZCHPH v nasledujúci týždeň. 

 

K bodu 2: 

Jozef Detári sa zo zdravotných a pracovných dôvodov vzdal funkcie výcvikára OZ. Výbor 

rozhodnutie akceptoval, predseda OZ mu poďakoval za doterajšiu vykonanú prácu. Následne 

Jozef Detári opustil rokovanie.  

Bolo rozhodnuté o doplnení výboru OZ o ďalších 2 členov – výcvikára a hospodára OZ. Výbor 

OZCHPH vyzýva ZOCHPH o navrhnutie členov, ktorí by pracovali v OZ Bratislava na týchto 

pozíciách. Voľby prebehnú na najbližšej konferencii OZCHPH.  

 

K bodu 3: 

Vzhľadom na nárast cien pohonných hmôt, diaľničných a mýtnych poplatkov požiadal 

prepravca o úpravu cien za prepravu holubov. Tejto požiadavke bolo vyhovené.  

 

K bodu 4:  

Informácia o stave nahlášok záujmu holubov pre sezónu 2023 podľa navrhnutého pretekového 

plánu: 

➢ auto: 2992 ks 

➢ príves: 990 ks 

➢ preteky 500+: 2668 ks 

➢ preteky NP Hille: 626 ks 

➢ pretek NP Hamburg (mimo MOZ): 90 ks 

 

Pre sezónu 2023 je obsadených 120 košov v aute a 40 košov v prívese.  

 



Rovnako sa dohodlo, že vzhľadom na novú súťaž RETRO SÚŤAŽ (družstvá 12/7) si môžu 

chovatelia dohlásiť holuby, tak, aby mali možnosť nasadiť holuby na každý pretek. (Napríklad 

pri pretekoch kat. „E“ je v majstrovstve OZ súťažná séria 10/4, v RETRO súťaži je 12/7, čo 

môže byť u niektorých chovateľov motiváciou pre navýšenie požadovaného počtu holubov.) 

 

Výbor OZ žiada funkcionárov ZO prehodnotiť a upresniť požiadavky  nahlásených  počtov 

holubov  do termínu konania konferencie. Podľa upresnených údajov sa definitívne koše v 

aute a prívese rozdelia a vypočítajú platby pre NS. 

 

K bodu 5:  

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 – bolo konštatované, že finančné prostriedky sa 

v roku 2022 čerpali podľa schváleného návrhu rozpočtu na rok 2022. 

 

Schválenie rozpočtu na rok 2023 – predseda OZCHPH predložil rozpočet na rok 2023, ktorý 

počíta s vyrovnaným hospodárením. Cena za prepravu holubov v aute i kabíne zostáva oproti 

roku 2022 nezmenená.  

➢ Návrh platieb za koše: 

a. XXX EUR/ koš v aute 

b. XXX EUR/ koš v prívese – prvých 5 pretekov sezóny starých holubov a prvé 4 

preteky mláďat 

c. XXX EUR/ príves – dobrovoľné preteky mimo MOZ pri prvej a druhej 

päťstovke (Weimar 1 a Gotha) 

➢ Koš počas sezóny v prívese XXX EUR/koš a pretek (tie preteky kde je naplánovaný 

príves) – bude sa platiť pri zbere vodičovi po nakošovaní holubov. 

➢ XXX  EUR/ holub pre pretek Hille – cena bude upresnená po ukončení nahlášok 

➢ XXX EUR/holub pre pretek Hamburg – tu cena nie je ešte známa, keďže OZ Bratislava 

nemá ešte zabezpečenú prepravu holubov na tento pretek 

 

K bodu 6: 

Pretekový plán bol oproti pôvodnej verzii zaslanej v januári 2023 mierne upravený. Korekcie 

boli vynútené zánikom štartovacích miest v Českej republike a nevhodnosťou štartovacích 

miest (úzka ulica na mieste štartu) po konzultácii s vodičom a samotným štartérom. Pretek 

Halle bol zmenený na pretek Weimar kvôli možnej regionálnej spolupráci.  

Z dôvodu zvýšených požiadaviek zo strany dopravcu bolo nutné v pôvodnom pláne zrušiť 

plánovaný spoločný nácvik OZ. 

Deklarácie pretekov sú uvedené priamo v pretekovom pláne, finálna podoba deklarácií bude 

odobrené po regionálnej schôdzi. 

OZCHPH má záujem o regionálnu spoluprácu pri pretekoch: 

➢ Chomutov 1 

➢ Weimar 1 

➢ Hille 1 

➢ Gotha VCSMJK 

➢ Hille2 

➢ Hamburg 

➢ Weimar 2 

 

K bodu 7: 

V pôvodom návrhu pretekového plánu je NP Hamburg uvedený ako pretek na koeficient (t.j. 

bez započítania do majstrovstva OZ).  Pretek je organizovaný pri príležitosti 100. výročia 



založenia SZCHPH niektoré ZO vyjadrili záujem ho z tohto dôvodu podporiť aspoň s nízkou  

sériou (3/1, 5/2) a zaradiť ho do pretekového plánu OZ.  

Prebral sa návrh spolu s prvým a druhým pretekom cez 500 km (11.6. a 2.7.) zaradiť do 

pretekového plánu pretek Šlapanice alebo Velké Meziříčí. Tieto 2 preteky by neboli zaradené 

do majstrovstva OZ a koše by si zaplatili len tí chovatelia, ktorí by mali záujem ho letieť. 

Predpokladaná cena: 10 EUR/koš.  

 

K bodu 8: 

Voľná kapacita v aute a vozíku pre sezónu 2023 bude riešená alikvótnym rozdelením košov 

medzi jednotlivé ZO. Počas sezóny bude možné si zakúpiť pretekový koš v cene 15 EUR/koš.  

 

K bodu 9: 

Výbor OZCHPH Bratislava berie na vedomie vytvorenie športového pásma ZOCHPH 

Dunajská Lužná a ZOCPH Lehnice pre sezónu 2023.  

 

K bodu 10: 

Bol prerokovaný záujem o spoločnú deklaráciu pretekov s okolitými OZ. Do úvahy prichádza 

regionálna deklarácia s týmito OZ: OZ Pezinok, OZ Komárno, OZ Trnava, OZ Senica, OZ 

Trenčín a OZ Považská Bystrica. 

Finálna podoba deklarácií bude dohodnutá na regionálnom stretnutí zástupcov OZ.  

 

K bodu 11: 

➢ Výbor OZ súhlasí, aby sa p. Peter Horváth od 01.01.2023 stal členom ZO CHPH Blatné 

na základe schválených písomných dokumentov (prestup z OZCHPH Pezinok). 

➢ Informácia o záujme oblastného združenia Kisalföld PV letieť spoločný pretek v sezóne 

2023, ktorý by bol spoločne vyhodnotený. Do úvahy by prichádzal pretek Slaný - termín 

21.5.2023. Chovatelia tohto oblastného združenia sú našimi južnými susedmi - 

geograficky lokalizovaní medzi mestami Mosonmagyaróvár – Győr – Ács.  

➢ Návrh ZOCHPH Dunajská Lužná - z dôvodu zhoršujúcej sa ekonomickej situácie návrh 

rozdeliť nahlášky a platby za sezónu starých a mladých holubov týmto spôsobom: 

- Staré holuby – termín nahlášky a platby – tak ako doteraz 

- Mladé holuby – termín záväznej nahlášky 15.7., termín platby: 30.7. 

o  Výhody /argumenty ZOCHPH Dunajská Lužná/: 

▪ Sezónu starých mláďat a sezónu starých holubov vnímame ako 2 rôzne 

súťaže. Umožní sa špecializácia chovateľov (tí, ktorí o ňu majú záujem) 

a zároveň sa OZ môže podľa aktuálneho stavu holubov rozhodnúť či na 

sezónu využije auto+vozík alebo len jedno z týchto prepravných kapacít. 

▪ Platby v 2 termínoch – apríl a júl, čo by umožnilo najmä dôchodcom 

rozložiť finančnú záťaž na 2 splátky. 

 

 

11.3.2023 

Zapísal : Daniel Krajčík 

 

 

Prílohy: 

1. Návrh pretekového plánu OZCHPH Bratislava 2023 (k 11.3.2023) 

  

https://mypigeons.benzing.live/hungary/en/results/2023/o-11-11-kisalf-ld-postagalamb-versenykerulet/


Príloha 1: Návrh pretekového plánu OZCHPH Bratislava 2023 (k 11.3.2023) 

 

 


