
Návrhová schôdza OZ CHPH Topoľčany konaná 4.1.2018 v Žabokrekoch nad Nitrou 

Prítomní: Jakub Poništiak, Rudolf Poništiak, Radovan Klačanský, Jozef Duchovič, Marek Mokoš, Jozef 

Švec, Anton Filipeje, Marián Guniš, Miroslav Révay, Milan Belák, Miloš Mikula, Július Mlátko, Anton 

Žitňanský, Ján Vavro 

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

Za zapisovateľa bol zvolený Tajomník OZCHPH p.Radovan Klačanský a za overovateľa bol zvolený 

predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak. 

Všetkých prítomných oboznámil o schôdzi Západoslovenského regiónu konanej 16.12.2017 

v Močenku:   

-      Zmena vypúšťacieho miesta na SDT namiesto Nienburg bude BadNenndorf 
-  Krátenie bodovo najhoršieho preteku v rámci ZSR 
- Zmena bodovania na jednotlivé preteky   ST 20/6, DT 20/4, SDT 10/3 (zmena je 

z dôvodu vyrovnania bodov na každom preteku) 
- Spoločný pretekChomutov 10.6.2018   

 

p. Július Mlátko sa informoval na otázku zberu na SDT , uviedol, že podľa dohody mal byť zber 

v nasledujúcej sezóny opačne t.j. z Bratislavy smerom na Topoľčany. p. Jakub Poništiak uviedol, že sa 

prejednával aj tento bod a zástupcovia sa dohodli, že zber zostane taký istý ako v sezóne 2017 

z dôvodu, že by sa predĺžil zber a tým aj cena za prepravu.  

Ďalej p. Mlátko uviedol, aby sa nezabudlo na to, že podľa dohody s ZSR je potrebné aby zástupcovia 

OZ CHPH TO apelovali na to, aby bol k dispozícii čistý papier do boxov a takisto aj čistota v prepravnej 

kabíne.  

 

Výcvikár OZ CHPH Topoľčany dal návrh PP na rok 2018:  

22.4. nácvik 

28.4. nácvik 

1.5.  pretek na koef.   Šlapanice/Opava 

5.5. Opava 

8.5. pretek na koef.  Šlapanice/Opava 

13.5. Svitavy 

20.5. Humpolec 

27.5. Slivenec 

3.6. Halle 

10.6. Slivenec / Chomutov 

17.6.Bad Nenndorf, Blatná 

24.6.Halle 

1.7.Bad Nenndorf, Blatná 

8.7.Gotha, Slivenec 

15.7.Bad Nenndorf, Mělník 

22.7.Halle 

29.7.Blatná 

 

 

 



 

Mláďata : 

Jastrabie 

Drietoma 

Uh. Hradište 

 

Tišnov 

Tišnov 

Vel. Biteš 

Humpolec 

Kolín 

 

Tento PP spĺňa podmienky na MS r.2018  

 

 

Návrhy v rámci PP :  

1. Na prvé tri preteky  by išli dve autá pri minimálnom počte 4800 holubov (Opava, Svitavy , 

Humpolec) 

2. Nahlasovať a platiť spoločneST a DT(od Slivenec 27.5.2018) 

3. Krátiť percentuálne holubov tak ako v poslednom roku 

 

Krátiť a dodržať počty holubov v rámci ZO   

 

Do konferencie nahlásiť viaceré (3) varianty na sezónu 2018  

1.varianta ako v minulej sezóne 

2.Varianta 3 KT (Opava , Svitavy, Humpolec) zvlášť, ST zvlášť, DT zvlášť 

3. varianta , že sa bude nahlasovať KT zvlášť a  ST, DT spolu – t.j. Halle) 

Ku každej z týchto variant je potrebne nahlásiť aj SDT a Gothu. 

 

Do konferencie vyzbierať zálohu 30 € na pretekajúce družstvo. Pokiaľ nebude v danom družstve 

zmena počtu holubov na sezónu záloha mu bude odrátaná z celkového príspevku , pokiaľ budú 

zmeny v nahlásených počtoch záloha prepadne v prospech OZ CHPH TO.  

 

Jednotlivé návrhy ZO CHPH : 

Diviacka Nová Ves: 

Zmeniť pretek Opava na pretek Znojmo 

Jeden pretekSlivenec zmeniť na pretek Slaný 

Blatnú zmeniť na Klatovy 

Mělník zmeniť na Louny 

Humpolec zmeniť na pretek s min 285 km. 

Sezónu začať o týždeň neskôr 

Aby sa bojovalo nejakým spôsobom proti pernatým dravcom  

Závody na SDT púšťať spolu s OZ CHPH TN  (už v r.2017 sa SDT vypúšťali spoločne a mali by sa aj v r. 

2018) 

Vyjadril nespokojnosť za ZO CHPH Diviacka Nová Ves s tým, že dve osoby vo výbore sú z jednej 

rodiny.  

 



 

Dvorany nad Nitrou :  

Zachovať PP ako bol v roku 2017 

Aby v prípade hlasovania na Valnej Hromade zástupcovia OZ CHPH TO hlasovali za jej znovu 

schválenie športového pásma. 

Čereňany: 

V prípade hlasovania na Valnej hromade ohľadne športových pásiem aby boli do nich zaradené 

všetko ZO CHPH .  

Znovu zaviesť TOP tipovacieho majstra OZ CHPH Topoľčany KT,ST a DT 5/3 ,  SDT 3/1  mladé holuby 

5/3 

Pretek Opava zmeniť na iný pretek ( na jar je tam sneh ) 

Zmeniť a doplniť štartovaciu komisiu 

Doplniť KRK v OZ CHPH TO. 

Pri zmene preteku dodržať platnosť z konferencie – aby do utorku bolo nahlásené plánovanie zmeny 

a do štvrtku rozhodnúť .  

Spojiť platenie a nahlásenie  ST a DT   a KT samostatne 

Žabokreky nad Nitrou:  

V prípade, že prejde nahlasovanie a platenie ST a DT zmeniť aj bodovanie z 20/5 na 30/7 

V prípade ak nebudú na  pretek splnené podmienky FCI aby bol pretek uznaný do Majstrovstva OZ 

CHPH .  

Nemčice bez návrhu 

Solčany :  

Zaradiť pretekChomutov do PP OZ CHPH TO na .2018 

Chynorany:  

Platiť za umiestnené holuby a nie za nasadené 

V prípade krátenia holubov chovateľom, dodržať počty pri nasadení za danú ZO a nie na každého 

chovateľa samostatne. 

Zaradiť pretek Opava aspoň 2x do PP  

Zmeniť poradie nasadzovacích stredísk ( keď auto vychádza zo Žabokriek , aby Žabokreky aj prvé 

nasadzovali ) 

Bánovce nad Bebravou:  

Zaradiť pretek Opava aspoň 3x do PP 

Predĺžiť preteky mladých holubov 

Topoľčany bez návrhu 

Partizánske bez návrhu 

 

PP pre sezónu mladých navrhnúť tak, aby sme spĺňali podmienku MS : z 3 pretekov spolu minimálne 

450 km  

 

Tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský prečítal prítomným list od p. Šuniara . Stanovisko 

výboru OZ CHPH Topoľčany je nasledovné: p.ĽubomírŠuniar nebol zatiaľ uvoľnený do OZ CHPH 

Prievidza. Neboli v danom termíne splnené požiadavky dané OZ CHPH Topoľčany. Chýba zápisnica 

o vysporiadaní majetku. Daný list od p. Šuniara nie je zápisnica podpísaná likvidačnou komisiou.  

 

Výbor OZ CHPH Topoľčany prijal nasledovné rozhodnutia:  

Na konferencii sa nebudú prijímať nové návrhy. (okrem doplňujúcich bodov jednotlivých návrhov ) 

 



 

 

Výročné členské schôdze v každej ZOCHPH sa uskutočnia do 4.2.2018 

Každá ZO CHPH určí delegáta s hlasom rozhodujúcim . Pokiaľ v zápisnici nie je určený delegát, tak hlas 

je iba poradný .  

Do 5.2. odošle každá ZO CHPH evidenčné listy + zápisnice z VČS.  Evidenčné listy je potrebné zaslať 

aj v elektronickej podobe !!! 

Toto pošle tajomníkovi OZ CHPH Topoľčany (Radovan Klačanský, Parková 13, 95617 Solčany. Email: 

slizar13@gmail.com   ) 

Na konferenciu je ďalej potrebné doniesť objednávku materiálu na r. 2019 + jednotlivé počty holubov 

na r. 2018 podľa všetkých variant.  Tieto počty je potrebné do 5.2. telefonicky nahlásiť výcvikárovi 

OZ CHPH Topoľčany. p. Rudolfovi Poništiakovi. 

 

Konferencia sa bude konať 11.2. 2018 o 9:00 hod v reštaurácii Turek v Solčanoch( oproti kult.domu ). 

 

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

nápady a poprial im šťastnú cestu domov.  

 

 

Zapísal tajomník OZ CHPH Topoľčany Radovan Klačanský 

 

Overil  predseda OZ CHPH Topoľčany Jakub Poništiak 

mailto:slizar13@gmail.com

