
Výborová schôdza OZ CHPH Topoľčany      

30.5.2017 v Žabokrekoch nad Nitrou 

Prítomní: Jakub Poništiak, Radovan Klačanský, Rudolf Poništiak, Jozef Pietrik, Jozef Duchovič st., 

Marek Mokoš, Jozef Duchovič ml., Ľubomír Kolíbka, Anton Mordáčik. 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou.  

Na úvod všetkých prítomných privítal predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak. 

V prvom bode sa prejednávalo umytie a dezinfekcia prepravnej nadstavby, nakoľko sa toto od 

začiatku sezóny ešte neuskutočnilo. Majiteľ firmy, ktorá zabezpečuje prepravu  p. Anton Mordáčik,  

bol prizvaný na výborovú schôdzu a prisľúbil, že do konca týždňa bude tento problém odstránený.  

p. Jozef Duchovič st. mal požiadavku, aby sa videozáznam robil dôkladnejšie. Odpovedal predseda OZ 

CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak, že šoféri boli poučení a už posledný videozáznam spĺňa dané 

požiadavky.  

Tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský prečítal došlú poštu - žiadosť o prestup do OZ 

Prievidza od chovateľov : Ing. Ľubomír Šuniar a Rudolf Malík. Výbor OZ CHPH Topoľčany sa zhodol, že 

chovateľom nebude brániť v prestupovom období prejsť do OZ CHPH Prievidza, avšak musia byť 

najskôr vysporiadané všetky majetkové povinnosti v bývalej základnej organizácii Nováky do termínu 

uvedenom na zápisnici z mimoriadnej(poslednej) členskej schôdze ZO CHPH Nováky konanej dňa 

3.3.2017, o čom bude spísaná zápisnica.  

Predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak pripomenul, že za pretek Brussel je potrebné 

vyzbierať príspevok 1 euro za nahláseného holuba do 10.6.2017 výcvikárovi OZ CHPH p. Rudolfovi 

Poništiakovi. 

Prítomným zástupcom základných organizácií boli odovzdané príspevky za krátených holubov 

a takisto aj 0,03 eura za krúžok ako náhrada od SZCHPH. 

Predseda KRK OZ CHPH Topoľčany p. Marek Mokoš prečítal sťažnosť  chovateľa  ZO CHPH Topoľčany 

Antona Filipejeho ohľadne vyradeného preteku Opava. Vyjadril sa výcvikár OZ CHPH Topoľčany p. 

Rudolf Poništiak, ktorý ukázal vyhodnocovací protokol z vyradeného  preteku  Opava. A.Filipeje 

v ňom nasadil  69 holubov, pričom mal zaplatených iba 68. Závod bol na základe rozhodnutia výboru 

zo dňa 26.3.2017 vyradený správne. 

Predseda KRK OZ CHPH Topoľčany p. Marek Mokoš sa informoval na členstvo Lenky Borchovej v ZO 

CHPH Žabokreky nad Nitrou. Odpovedal výcvikár OZ CHPH Topoľčany p. Rudolf Poništiak, že 

členstvom Lenky Borchovej nie je porušený PP SZCHP. Počet členov na nasádzaní holubov je 

postačujúci. Uviedol na správnu mieru, že Lenka Borchová a Poništiak Rudolf + Jakub sa rátajú ako 

jeden chovateľ na nasádzaní holubov a aj pri otváraní hodín. Z jedných súradníc je povolené lietať 

viacerým chovateľom, pokiaľ je splnený počet min. 5 chovateľov na nasádzaní.  

Člen KRK p. Ľubomír Kolíbka sa informoval ohľadne chovateľa ZO CHPH Bánovce nad Bebravou p. 

Mariána Guniša, kde má holuby , kde nasadzuje. Odpovedal výcvikár OZ CHPH Topoľčany p. Rudolf 

Poništiak, že holuby má umiestnené v Žabokrekoch nad Nitrou. Ako dlhoročný člen ZO CHPH Bánovce 



nad Bebravou tam chodí nasadzovať aj naďalej. V Bánovciach nad Bebravou má už iba chovný 

holubník, z ktorého nezávodí. 

Výcvikár OZ CHPH Topoľčany p. Rudolf Poništiak ďalej uviedol, že holuby na všetky DT a SDT je 

potrebné hlásiť do 15 min. na stránku www.mypigeons.eu k danému preteku medzi hlásené holuby. 

Je potrebné hlásiť aspoň prvé tri holuby z každej ZO CHPH.  

Na závody DT  je možné si dohlásiť počty holubov  za cenu 1,10 eura.  

Výbor OZ CHPH Topoľčany dal členom p. Jakubovi Poništiakovi a p. Radovanovi Klačanskému ako 

zástupcom OZ CHPH Topoľčany v Západoslovenskom regióne za úlohu požiadať o vrátenie 

vyzbieraného členského v regióne, nakoľko peniaze boli určené na cestovné náklady na schôdze. 

Tieto náklady sú ale hradené z pokladne OZ CHPH.  

Výbor OZ CHPH rozhodol o písomnom napomenutí chovateľa z ZO CHPH Solčany p. Františka Kremla 

za vulgarizmy uvedené na diskusnom fóre OZ CHPH Topoľčany.  

Na záver predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak poďakoval prítomným za účasť 

a konštruktívny prístup a poprial im šťastnú cestu domov.  

 

Zapísal tajomník OZ CHPH Topoľčany  Radovan Klačanský 5.6.2017 v Solčanoch  

 

Overil : Predseda OZ CHPH Topoľčany Jakub Poništiak 

http://www.mypigeons.eu/

