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Zápisnica z konferencie OZ CHPH Trnava konanej dňa 25.2.2023 v Bučanoch 

 

Delegáti zúčastnení na konferencií:  

 

ZO Hlohovec:  Tatarko Fr., Daniš M. 

ZO Šintava:  Lupták D., Štefánik M., Čmarada R. 

ZO Bučany:  Hutta V., Ševečka J. 

ZO Brestovany:  Chlebík J., Šmondrk J. 

ZO Opoj – Vlčkovce: Matúš Ľ., Antal A. 

ZO Sereď:  Navrátil Fr., Jasovský L. 

ZO Chtelnica:  Hlavatovič J., Ševčovič P. 

ZO Piešťany:  Michalica J., Šebo P. 

ZO Zeleneč:  Kankara A., Bartovič J., Kankara I.

 

Konferenciu zahájil predseda OZ p. Ažaltovič A, privítal prítomných a oboznámil ich s programom, 

následne odovzdal slovo tajomníkovi OZ, ktorý viedol rokovanie konferencie. Prítomnými bol schválený 

program konferencie, ako aj zapisovateľ (Kankara A.) a overovatelia zápisnice a uznesenia (Ševečka J. 

a Čmarada R.).  

Všetky body uznesenia z predošlej konferencie OZ konanej 30.10. 2021 boli splnené. 

Ako vyhodnotenie uplynulej pretekovej sezóny predniesli svoje správy výcvikár OZ, predseda OZ. 

Predseda KRK bol pre chorobu ospravedlnený. Pokladník OZ informoval prítomných o stave financií. 

Členské na rok 2023 bude rovnaké ako minulý rok, a to 10 € lietajúci člen a 5 € nelietajúci. Cestovné 

náklady budú v hodnote 0,30 € / 1 kilometer. Na ocenenie a výstavu bude vyhradených 1000 €.  

Na výbor OZ boli doručené 3 návrhy pretekového plánu na sezónu r. 2023 zo ZO Šintava, ZO Sereď 

a výboru OZ. Preteky z návrhov zo ZO boli orientované na juh a juhozápad ČR. Po krátkej diskusii sa 

pristúpilo k hlasovaniu o každom preteku (štartovacom mieste) samostatne. Schválený pretekový plán 

sezóny r. 2023 tvorí prílohu tejto zápisnice. Naša OZ podporuje zúčastňovanie sa na pretekoch 

regiónov, predovšetkým na pretekoch nad 500 km, a to v regióne OZ Trnava + OZ Pezinok + OZ 

Bratislava, ako aj veľkom regióne OZ Trnava + OZ Pezinok + OZ Bratislava + OZ Trenčín + OZ Považská 

Bystrica + OZ Senica. Zástupcovia OZ za región sú tajomník OZ – Kankara A., a výcvikár OZ – Šmondrk 

J. Majstrovstvo OZ bude rovnako, ako minulý rok, majster KST, DT, SDT a generálny majster. 

V rámci OZ budú po novom vytvorené dve VS rozdelené podľa vzdialenosti v km jednotlivých 

holubníkov od konkrétneho štartovacieho miesta. VS 1 bude od najkratších km po stredné km a VS 2 

bude od stredných km po dlhé km. Na bodovanie pretekov kat. „A“,“B“,“C“  boli dva návrhy, 30/7 

a 30/5. Hlasovaním vyhral návrh 30/5 (12 za, 8 proti). Kategória „E“ bude 10/3. Pri rovnosti bodov 

v konečnom poradí bude rozhodovať percentuálna úspešnosť. Nasádzanie na preteky kat. „E“ bude 

v priestoroch ZO Zeleneč. Počet holubov na jeden koš na preteky do 500 km = max. 35 holubov, preteky 

nad 500 = max. 30 holubov. Povinná evidencia holubov bola zrušená.  

Návrh p. Michalicu, odviezť na pretek Gotha aj OZ Šurany (cca 750 nasadených holubov), delegáti 

konferencie schválili.    

Noví žiadatelia o prijatie za členov OZ CHPH Trnava, konkrétne do ZO Chtelnica, neboli prijatí z dôvodu 

platnosti paragrafu č. 8 stanov SZ CHPH, na základe ktorého sa na žiadateľov vzťahuje 4 ročná ochranná 
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doba. Zvyšní žiadatelia o prijatie, do ZO Sereď (p. Horn, Bakyta, Sahaydanchna) neboli prijatí delegáti 

konferencie (9 za, 10 proti, 1 sa zdržal).  

Jednotlivé ZO nahlásili počty košov na preteky: 

ZO Hlohovec:  11 ks 

ZO Šintava:  16,5 ks 

ZO Bučany:  9 ks 

ZO Brestovany:  7 ks 

ZO Opoj – Vlčkovce: 7 ks 

ZO Sereď:  8 ks 

ZO Chtelnica:  7 ks 

ZO Piešťany:  2,5 ks 

ZO Zeleneč:  12 ks 

spolu:   80 ks 

Cena jedného koša = 210 €. Každý koš naviac bude spoplatnený sumou 20 € / pretek. Na preteky kat. 

„E“ si ZO dokopy nahlásili 349 holubov (ZO Sereď nenahlásila).  

Zbere holubov na preteky bude v opačnom poradí vzhľadom na minulý rok. Začiatok bude v ZO 

Chtelnica > ZO Bučany > ZO Brestovany > ZO Opoj – Vlčkovce > ZO Zeleneč > ZO Sereď > ZO Šintava > 

ZO Hlohovec > ZO Piešťany.   

V apríli 2023 urobiť školenie výcvikárov ZO, zodpovedný výcvikár OZ. 

Finančné odmeny pre funkcionárov OZ a správcu oblastnej web stránky sa nemenia.  

Jednotlivé ZO si objednali u pokladníka OZ materiálne potreby na rok 2024 v podobe rodových krúžkov, 

gumičiek, kontrolných listov a obálok. Do konca februára je potrebné odoslať objednávku na SZ CHPH 

a zaplatiť členské poplatky.  

Delegáti konferencie sa dohodli na spolupráci s OZ Pezinok pri preprave holubov na preteky: Weimar 

2 (16.7.), Louny 5 (23.7.), Weimar 3 (30.7.) a preteky mladých holubov, v prípade, že klesne počet 

nasadených holubov na kapacitu jedného auta.  

Počas diskusnej časti informoval p. Čmarada o možnosti nasádzania holubov na preteky Maratón 

klubu, pretože sú zahrnuté v rámci SZ CHPH ako národné preteky, ďalej oznámil, že v Druhej lige budú 

vyhodnotení najvýkonnejší holub a holubica za rok. P. Hutta spomenul výstavu OZ v súvislosti s 

neochotou chovateľov vystavovať holubov (ZO Hlohovec, ZO Šintava, ZO Zeleneč, ZO Piešťany) 

a problémami so zasielaním výstavných zoznamom zo strany ZO. P. Štefánik poukázal, že pri 

vyhodnotení štandardu neboli k dispozícii bodovacie lístky, ďalej položil otázku, prečo nebol na výstave 

vyhodnotený región, na ktorú reagoval tajomník OZ, ktorý vysvetlil, že ocenenie regiónu (OZ Trnava + 

OZ Pezinok + OZ Bratislava) nebolo vopred dohodnuté. Ocenenie víťazov pretekov nad 700 km v rámci 

spomenutého regiónu zabezpečilo OZ Trenčín a bolo vyhodnotené na ich oblastnej výstave v Hornej 

Súči. 

P. Jasovský z dôvodu neprijatia nových členov do ZO Sereď odstúpil z funkcie oblastného výpočtára 

výsledkov. 

Zápisnicu z konferencie nahrať na oblastnú web stránku.  

Navrhnúť ocenenie v rámci regiónu OZ Trnava + OZ Pezinok + OZ Bratislava na všetky spoločné preteky 

a majstrovstvo regiónu 1. až 3. miesto. 
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Zvýšiť kontrolnú činnosť pri nasádzaní holubov, prípadne vykonať kontrolu nasadených holubov 

priamo v aute.  

Záujemcovia o výstavu OZ musia podať oficiálnu žiadosť na výbor OZ CHPH. 

Predseda OZ poďakoval p. Huttovi a členom OZ Bučany za zabezpečenie miestnosti a občerstvenia pre 

konferenciu, následne schôdzu ukončil, poďakoval prítomným za účasť a do novej sezóny zaželal 

všetko dobré.   

 

Prílohy: 

Prezenčná listina, program konferencie, pretekový plán. 

 

 

Zapísal tajomník OZ          25.02.2023 

Kankara Anton          Bučany 
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Uznesenie z konferencie OZ CHPH Trnava konanej 25.02.2023 v Bučanoch

 

 

Uznesenie schvaľuje: 

- Program konferencie 

- Zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

- Cestovné náklady na 0,30 € / 1 km 

- Spoluprácu s OZ Šurany na preprave na preteky Gotha 

- Stanovený počet holubov na 1 koš 

- Pretekový plán sezóny r. 2023 

- Dve VS podľa km 

- Spoluprácu na preprave s OZ Pezinok 

- Cenu jedného koša na 210 € 

- Ocenenie v rámci regiónu OZ Trnava + OZ Pezinok + OZ Bratislava 

Uznesenie berie na vedomie: 

- Správu výcvikára OZ 

- Pokladničnú správu 

 

 

Zapísal tajomník OZ          25.02.2023 

Kankara Anton          Bučany 

 

 

Zápisnicu a uznesenie overili: 

Čmarada R.:  

Ševečka J.: 


