
Zápis návrhov z jednotlivých VČS ZO CHPH OZ CHPH Topoľčany 
 
ZO CHPH Partizánske:  

• závody na 500 km samostatne – nie dvojzávody  a bodovanie 25/5 

• platenie KT, ST A DT samostatne 
 
ZO CHPH Topoľčany:  

• samostatne platiť KT ST DLT 

• výsledky platiť za umiestneného holuba 

• rošty do košov 

• lietať s regiónom Nitra 

• závody letieť na sever 

• hura systém KT ST a 500 /5DL/ 3Gotha /3 

• pri zrušení preteku okamžite vrátiť peniaze 

• do štartovacej komisie nemali byť chovatelia, kt. skončili do 10.miesta OZ /ovplyvňovanie 
závodov/ 

• zmenu závodu pripadá do stredy 

• závody letieť v nedeľu  

• preteky v regióne platiť zálohovo 

• pri neodletení preteku v regióne z dôvodu zrušenia preteku štartovacou komisiou alebo 
výborom OZ  a pritom sa pretek uskutoční v reg. Zaplatí prepravu štartovacia komisia alebo 
výbor  /platí ten čo je za zrušenie preteku / 

• zverejniť hlasovanie štartovacej komisie 

• 500 km preteky a Gotha letieť ako jednozávody  
 
ZO CHPH Bánovce nad Bebravou :  

• evidencia holubov  v počte 60 kusov 

• zber holubov na závody z Bánoviec nad Bebravou 

• vypúšťacie miesta severnejšie ako pôvodné 

• Za výpočet platiť iba za konštatované holuby /zosnímané/ 

• Zaviesť jednotný systém nasadzovania holubov vo všetkých strediskách  OZ – rozmiestnenie 
holubov v každom koši /miešanie holubov/ 

 
ZO CHPH Chynorany:  

• SDT bodovať samostatne- nezarátavať do majstrovstva OZ  

• znížiť počet závodov 
 
ZO CHPH Solčany:  

• Aby si chovatelia zo ZO CHPH Čereňany od nasledujúcej sezóny platili za zber holubov viac, 
nakoľko je sezóna predražená pre zvyšok OZ CHPH  z dôvodu navýšenia km(obec Čereňany sa 
nachádza mimo územia bývalého okresu Topoľčany, ktoré vytvorilo OZ CHPH Topoľčany , auto 
má tým pádom ďalekú zachádzku a zvoz je predĺžený o 30km na jednom zbere. Pri celej sezóne 
to ovplyvní cenu za prepravu. ZO CHPH Solčany odmieta neustále doplácať na túto ZO).  

• Aby sa celý pretekový plán na rok 2022 riešil až na jar 2022 , z dôvodu , že nie je dohodnutý 
prepravca  a preto je teraz zbytočné riešiť PP na rok 2022, nakoľko nie je ešte jasné ako a s kým 
pôjdeme.  

• Aby sa nevyhodnocoval samostatne majster OZ CHPH  starých holubov a samostatne majster 
OZ CHPH mladých holubov, ale iba generálny majster OZ CHPH , kde by boli zarátané preteky 
mladých aj starých holubov , aby sa predišlo situácií z tohto roku, kedy sa jedna ZO CHPH + 
niektorí členovia OZ TO nezúčastnili sezóny mladých holubov, ale si objednali druhého 



prepravcu na súkromné nácviky a tým sa predražila sezóna chovateľom OZ CHPH Topoľčany , 
ktorí sa zúčastnili sezóny mladých holubov v rámci OZ CHPH Topoľčany.  

 
ZO CHPH Nemčice:  

• prvé dva závody Opava 

• trate 500 km letieť samostatne , bodovanie 30/7 

• trate 700 km letieť ako dvojzávod 

• pretek Gotha letieť samostatne 
 
 
ZO CHPH Žabokreky nad Nitrou:  

• preteky mladých letieť v sobotu  
 

ZO CHPH Dvorany nad Nitrou :  

• v sezóne 2022 nelietať žiadne dvojzávody  

• zmeny termínov preteku riešiť obozretnejšie  
 
ZO CHPH Čereňany : 
Výbor OZ  aby mal 9 členov -zástupca každej ZO po jednom  
Predložiť PP na r. 2022 pred konferenciou spolu s bodmi konferencie 
Preteky nad 500 km letieť samostatne ako jednopretek 
Preteky nad 700 km deklarovať všetky možné regióny TN,NR /nie ako v r. 21/ 
Preteky ST-stredné trate  deklarovať s OZ Trenčín 
Nasadzovanie holubov na SDT /nad 700km/ nasadzovať v NS Čereňany /NS OZ / 
Žiadame preškolenie výcvikárov ZO CHPH /školenie nebolo už min. 4 roky/ 
 
 
 
Delegáti na konferenciu OZ TO:  
Čereňany: Gogora Jaroslav , náhr. Samuel Súlovský 
Partizánske : Jozef Hudec  
Žabokreky nad Nitrou : Jozef Konš 
Topoľčany: František Pišťanský  náhr. Filipeje Anton 
Nemčice: Belák Milan  
Dvorany nad Nitrou : Jozef Lysičan , náhr. Ioan Smolen  
Bánovce nad Bebravou : Igaz Jozef  
Chynorany : Miroslav Révay 
Solčany: Peter Borcha , náhr. Radovan Klačanský 
 

Kandidáti : 
 
Výbor OZ CHPH  
Súlovský Samuel 
Gogora Jaroslav 
Duchovič Jozef st.  
Konš Jozef 
Poništiak Rudolf 
Pietrik Jozef 
Klačanský Radovan 
Révay Miroslav 
 



KRK OZ  
Mlátko Július -predseda 
Duchovič Jozef ml. 
Miloš Mikula 
Mokoš Marek  
Klačanský Vojtech 
Kreml František 
 
Štartovacia komisia OZ  
Súlovský Samuel  
Konš Jozef 
Poništiak Rudolf 
Pišťanský František 
 
VZSZCHPH  
Nasledujúci predseda OZ  
Radovan Klačanský 
 
UKK SZCHPH   
Mlátko Július – predseda 
Klačanský Radovan 
 
Prezídium SZCHPH  
Mlátko Július 
Poništiak Jakub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrhy za jednotlivé ZO CHPH /poradie ako bude na konferencii/ 
 

• Výbor OZ  aby mal 9 členov -zástupca každej ZO po jednom 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 

• do štartovacej komisie nemali byť chovatelia, kt. skončili do 10.miesta OZ /ovplyvňovanie 
závodov/ 

Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• evidencia holubov  v počte 60 kusov 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• Predložiť PP na r. 2022 pred konferenciou spolu s bodmi konferencie 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• Aby sa celý pretekový plán na rok 2022 riešil až na jar 2022 , z dôvodu , že nie je dohodnutý 
prepravca  a preto je teraz zbytočné riešiť PP na rok 2022, nakoľko nie je ešte jasné ako a s kým 
pôjdeme. 

Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
  

• Aby si chovatelia zo ZO CHPH Čereňany od nasledujúcej sezóny platili za zber holubov viac, 
nakoľko je sezóna predražená pre zvyšok OZ CHPH  z dôvodu navýšenia km(obec Čereňany sa 
nachádza mimo územia bývalého okresu Topoľčany, ktoré vytvorilo OZ CHPH Topoľčany , auto 
má tým pádom ďalekú zachádzku a zvoz je predĺžený o 30km na jednom zbere. Pri celej sezóne 
to ovplyvní cenu za prepravu. ZO CHPH Solčany odmieta neustále doplácať na túto ZO).  

Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• pri neodletení preteku v regióne z dôvodu zrušenia preteku štartovacou komisiou alebo 
výborom OZ  a pritom sa pretek uskutoční v reg. Zaplatí prepravu štartovacia komisia alebo 
výbor  /platí ten čo je za zrušenie preteku / 

Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• zverejniť hlasovanie štartovacej komisie 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• Zaviesť jednotný systém nasadzovania holubov vo všetkých strediskách  OZ – rozmiestnenie 
holubov v každom koši /miešanie holubov/ 

Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• Aby sa nevyhodnocoval samostatne majster OZ CHPH  starých holubov a samostatne majster 
OZ CHPH mladých holubov, ale iba generálny majster OZ CHPH , kde by boli zarátané preteky 
mladých aj starých holubov , aby sa predišlo situácií z tohto roku, kedy sa jedna ZO CHPH + 
niektorí členovia OZ TO nezúčastnili sezóny mladých holubov, ale si objednali druhého 
prepravcu na súkromné nácviky a tým sa predražila sezóna chovateľom OZ CHPH Topoľčany , 
ktorí sa zúčastnili sezóny mladých holubov v rámci OZ CHPH Topoľčany.  

Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• výsledky platiť za umiestneného holuba 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• Za výpočet platiť iba za konštatované holuby /zosnímané/ 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 



• Výsledky platiť tak ako doteraz /za nasadené holuby/ 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 
 

• platenie KT, ST A DT samostatne 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• závody na 500 km samostatne –bodovanie 25/5 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• trate 500 km letieť samostatne , bodovanie 30/7 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• hura systém KT ST a 500 /5DL/ 3Gotha /3 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• SDT bodovať samostatne- nezarátavať do majstrovstva OZ 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• v sezóne 2022 nelietať žiadne dvojzávody  
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 
 

• Gotha letieť ako jednozávody  
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• trate 700 km letieť ako dvojzávod 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• Preteky nad 700 km deklarovať všetky možné regióny TN,NR /nie ako v r. 21/ 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• lietať s regiónom Nitra 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• Preteky ST-stredné trate  deklarovať s OZ Trenčín 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 

 

• závody letieť na sever 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• vypúšťacie miesta severnejšie ako pôvodné 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• pri zrušení preteku okamžite vrátiť peniaze 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• zmenu závodu pripadá do stredy 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

 



• závody letieť v nedeľu  
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 

 

• preteky v regióne platiť zálohovo  
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• prvé dva závody Opava 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• rošty do košov 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• znížiť počet závodov 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 

 

• preteky mladých letieť v sobotu  
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• zber holubov na závody z Bánoviec nad Bebravou 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 

• zmeny termínov preteku riešiť obozretnejšie  
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 

 

• Nasadzovanie holubov na SDT /nad 700km/ nasadzovať v NS Čereňany /NS OZ / 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 

 

• Žiadame preškolenie výcvikárov ZO CHPH /školenie nebolo už min. 4 roky/ 
Za:     Proti:    Zdržal sa :   Nehl: 
 
 
 


