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Zápisnica z konferencie OZ CHPH Topoľčany zo dňa 17.2.2019 konanej v Solčanoch 
 

1. Na úvod privítal všetkých prítomných (prezenčná listina – príloha č.1 )  predseda OZ CHPH 
Topoľčany p. Jakub Poništiak  
 

2. V ďalšom bode predseda predložil návrh programu (príloha č.2 )  oblastnej konferencie na 
schválenie.  

Tento návrh bol jednohlasne schválený.  
 

3. Predseda predložil návrh pracovných komisií v nasledovnom zložení:  
Mandátová a návrhová komisia : Ivan Ladický, Samuel Súlovský a Miroslav Révay.  
Zapisovateľ zápisnice : Radovan Klačanský 
Overovatelia zápisnice: Ing. Daniel Krajčík PhD., Peter Stručka, Samuel Súlovský 
 

4. Správu o činnosti za rok 2018 predniesli:  
 
Predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak 
V roku 2018 bola zlepšená funkčnosť jednotlivých ZO CHPH . Neodletel sa jeden pretek starých 
holubov Halle. V decembri usporiadali chovatelia ZO CHPH Solčany regionálnu výstavu spojenú 
s oblastnou výstavou OZ CHPH Topoľčany na výbornej úrovni. Výstava mala ale jednu chybu a to, že 
bolo vystavených málo holubov v rámci Západoslovenského regiónu.  
 
Tajomník OZCHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský 
V roku 2018 bolo evidovaných 170 chovateľov v desiatich kluboch. V roku 2019 máme 172 
chovateľov. Príchody v ZO sú nasledovné: Čereňany- Ján Tokoly, Diviacka Nová Ves – Šutinský Pavol, 
Dvorany nad Nitrou: Košta Celestín, Košta Michal, Petrík Ján, Vyrostek Erik, Chynorany – Hudok Jozef, 
Bačíková Natália, Solčany: Klačanská Lenka, Žabokreky nad Nitrou – Konšová Bianca, Nemčice- 
Bachratý Ján 
 
Výcvikár OZCHPH Topoľčany p. Rudolf Poništiak 
Sezóna 2018 bola celkom dobrá, neodletel sa jeden pretek starých holubov. Holuby boli stiahnuté 
domov z poveternostných podmienok. V sezóne mladých sa neodletel posledný pretek pre nízky 
záujem chovateľov.  Štartovacia komisia pracovala na slušnej úrovni a bez problémov v zložení 
Poništiak Rudolf, Guniš Marián, Marek Mokoš.  Veterinárne preukazy jednotlivé organizácie 
odovzdávali v ucelených zásielkach v stanovenom termíne. Čo sa prepravnej nadstavby týka, tak je 
z môjho pohľadu bez problémov.  
 
Pokladník OZ CHPH Topoľčany p. Jozef Duchovič 
Vyjadril sa k väčším položkám a k aktuálnemu stavu pokladne. OZ CHPH Topoľčany má vyplatené 
všetky pohľadávky k dnešnému termínu.  
 
Predseda KRK OZ CHPH Topoľčany p. Marek Mokoš 
Oboznámil prítomných o vykonaných kontrolách v uplynulej sezóne. Odporučil, aby sa v nasledujúcej 
sezóne nemenili závody zo dňa na deň a nechali to na verdikt štartovacej komisie. Kontrola pokladne 
bola bez závad.   
 

 Predseda mandátovej  a návrhovej komisie p. Ivan Ladický uviedol, že konferencia je 
uznášaniaschopná  v plnom počte hlasujúcich zástupcov ZO CHPH. 
 

5. Kontrolu a vyhodnotenie uznesení z konferencie zo dňa 11.2.2018 predložil predseda 
OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak  
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Bod prestupu bývalých dvoch chovateľov do OZ CHPH Prievidza  je splnený.  
Nie je doriešený bod podpísanie zmluvy s ZO CHPH Topoľčany o nájme holubárskeho domu.  
Nie je splnený bod o prerábke nadstavby.  Majiteľ  nadstavby a prepravca zároveň sa vyjadril, že 
prerábku umožní spraviť až po odkúpení nadstavby a prejdení do majetku OZ CHPH Topoľčany. 
K tomuto bodu sa vyjadril bývalý predseda OZ CHPH Topoľčany p. Július Mlátko , ktorý povedal, že 
nadstavba je v majetku OZ CHPH Topoľčany a prepravca ju má v dlhodobom prenájme, čiže máme 
právo prerobiť nadstavbu.  
 
Konferencia OZ CHPH Topoľčany následne jednohlasne schválila a poverila p. Miroslava Vojtka bytom 
Clementisova 2005, Topoľčany 95501, nar. 15.12.1945 na zastupovanie Slovenského zväzu poštových 
holubov – Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Topoľčany – ďalej iba OZ CHPH 
Topoľčany v komunikácii s katastrálnym úradom. (vo veci zmeny v  LV, a v Katastrálnej mape údaje 
z kúpnopredajnej zmluvy uzatvorenej dňa 6.mája 1989 ) . V LV č. 2265 je neúplný názov a dané 
parcely na kúpnopredajnej zmluve nie sú zmenené z pôvodného majiteľa.  
Žiadame o zmenu na právoplatného majiteľa, ktorým je Slovenský zväz chovateľov poštových 
holubov – Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Topoľčany 
 
Prerokovanie bodov podľa zápisnice z návrhovej schôdze zo dňa 13.1.2019  
Skratky : TO-Topoľčany  PE-Partizánske  BN-Bánovce n. Bebr.  
  CHY-Chynorany  SO-Solčany  ZA-Žabokreky n. Nitoru  
  CE-Čereňany  NE-Nemčice  DV-Dvorany n. Nitrou  
  DI-Diviacka Nová Ves 
(Schálila sa verzia, kt. je vyznačená hrubším písmom)  
 
Dodržať preteky z minuloročného PP   
ÁNO: nikto           NIE: všetci     
 
Zrušiť preteky 1.a 8.mája na koeficient  a letieť preteky na body 
ÁNO: CHY,ZA,DV,SO,TO,    1759 bodov  NIE: PE,CE, BN, DI,NE   2715 bodov 
 
Vymeniť pretek Opava 
NIE: NE,DV,SO,ZA,CHY  1990bodov ÁNO za pr.  Šterneberk Sever :CE,BN,DI,PE,TO   2484 bodov 
 
Letieť aspoň jeden pretek z Poľska  
ZA : SO, DV  PROTI : NE,ZA,CHY,CE,BN,DI,PE,TO 
 
Aby už tretí pretek v OZ bol v pláne od 285 km s 5% - 300km 
ZA: CE,DI,BN  PROTI: SO,DV,NE,ZA,CHY,PE,TO 
 
V roku 2019 spolupracovať s akým regiónom ?  
ZSR: NE,DV,SO,ZA,CHY   183 bodov  reg. TN :  TO,PE,DI,BN,CE  258 bodov 
Prešla spolupráca s Trenčianskym regiónom 
 
DT letieť samostatne  
ZA: všetci okrem  NE ( tie sa zdržali hlasovania) 
 
S prvým pretekom na 700 km letieť trať na cca 130 -180 km  
ZA: SO,DV,TO  PROTI:  ZA,NE,CHY,DI,CE,BN,PE 
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Bodovanie MOZ  
Majstra KT letieť  30/7   ZA : všetci  
Majstra ST letieť 30/7   ZA : všetci  
Majstra DT letieť 30/7   ZA: TO,CHY,CE,PE,ZA 582 bodov    20/5  ZA: BN,DI,NE,SO,DV   862 bodov 
Majstra SDT letieť 10/3  ZA: všetci okrem ZA             15/5    ZA : ZA 
Aby sa medzi KT počítali prvé 4 preteky  (Šternberk sever, Svitavy, Humpolec, Slivenec)  ZA: všetci 
 
Bodovanie na Gothu  10/3   TO,BN,CHY,SO,DV,DI,NE,PE  20/5     CE, ZA 
 
Znížiť bodovanie zo 180 bodov na 150 bodov na SDT.  
180- DV,SO,TO,NE,ZA    231 bodov  150- CHY,BN,PE,DI  122 bodov   zdržal sa CE  88 bodov 
 
Preteky mladých holubov letieť v sobotu ZA:  PE    letieť v nedeľu : všetci okrem PE 
 
Skrátiť prvý pretek mladých z 170 km na cca 120 km (Šlapanice) ZA : všetci  
 
Viac nácvikov po kotline PD – NR   ZA: NE  PROTI: SO,DV,ZA,CHY,BN,PE,CE,DI     zdržal sa : TO  
 
Nácvik pre každé VS samostatne – tento bod neprešiel nadpolovičnou väčšinou 
 
Vypracovať plán (manuál) napájania a zmluvne zaviazať vodičov napájať a kamerovať napájanie 
a štart holubov. V prípade nesplnenia vyvodiť sankcie.  
ZA: NE,TO,BN,CE,DI, PE             Proti: DV, SO       zdržal sa : ZA , CHY 
Manuál vypracuje zvolená komisia v zložení : Július Mlátko, Daniel Krajčík, Jakub Poništiak 
 
Zvýšiť  finančnú odmenu na 40 euro posádke vozidla na vykonanie daných pokynov a budú mu 
vyplácané týždeň pozadu.  
ZA : všetci okrem ZA       proti: ZA  
 
Dezinfekcia nadstavby 1x mesačne   
Proti : všetci         
Dohodlo sa, že každý klub si dezinfekciu prepravných boxv zabezpečuje samostatne 
 
Preplatiť min. 3x cestu komisii, kt. pôjde vykonať kontrolu na miesto plnenia úloh šoférov  
ZA: nikto  Proti : všetci  
 
Pri napájaní vždy vytiahnuť rolety  
ZA: všetci  
 
Vytiahnuť rolety po príchode na miesto štartu  
ZA: CE,DI,BN         Proti: NE,PE,CHY,DV,SO,TO,ZA 
 
Výsledky platiť za:  
Umiestnené holuby : BN,DV,SO 
Za nasadené holuby : CE,PE,DI,CHY,NE 
V réžii pred sezónou :  ZA, TO  
 
Platiť KT,ST,DT,SDT – každé samostatne       ZA: všetci okrem CE    zdržal sa : CE 
 
Zmeniť štartovaciu komisiu  
ZA: CE,BN,DI  proti:  SO,TO,DV,NE,ZA,PE,CHY 
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Konanie dvoch návrhových schôdzí pred konferenciou  
ZA: CE,DI,BN  proti: SO,TO,DV,NE,ZA,CHY,PE 
 
Chovatelia, kt. majú systém Benzing Live aby neplatili za výpočtára- výbor dá na vedomie podľa 
vyjadrenia výpočtára. 
Namiesto preteku Chomutov odletieť pretek Mělník  
ZA: Všetci mimo NE,DV 
 

6. V ďalšom bode predseda predniesol návrh rozpočtu na rok 2019 , ktorý bol po 
menších úpravách schválený jednohlasne.  
 

7. Diskusia 
 

 
Auto na KT sa bude platiť systémom kto sa v akom vezie to si aj zaplatí.  
Nasadzovacie strediská na SDT sa dohodnú časom.  
Krátenie holubov a rozdelenie prepravných boxov  dorieši výbor OZ CHPH podľa nahlásených počtov.  
ZO CHPH Topoľčany požiadali o vystúpenie zo ŠP .  Následne vznikla nová dohoda na vytvorenie 
nového ŠP (Solčany, Dvorany nad Nitrou, Nemčice) - výbor berie na vedomie.  
Objednané gumičky pokladník OZ CHPH Topoľčany zaokrúhli na celú tisícku a budú k dispozícii u neho 
na odkúpenie (prípadne sa budúci rok objedná menej ).  
 

8. Tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský prečítal návrh uznesenia :  
 
Nedodržať preteky z minuloročného PP   
Preteky 1.a 8. Mája sa odletia na koeficient 
Pretek Opavasa mení za pretek Šternberk Sever 
Preteky z Poľska sa letieť nebudú 
Tretí pretek v OZ nebude v pláne od 285 km s 5% - 300km 
V roku 2019 budeme spolupracovať s Trenčianskym regiónom 
DT letíme samostatne  
S prvým pretekom na 700 km nebudeme letieť trať na cca 130 -180 km  
 
Bodovanie MOZ  
Majstra KT letieť  30/7     
Majstra ST letieť  30/7    
Majstra DT letieť  20/5   
Majstra SDT letieť  10/3   
 
Medzi KT sa počítajú prvé 4 preteky  (Šternberk sever, Svitavy, Humpolec, Slivenec)   
Bodovanie na Gothu  10/3    
Bodovanie na SDT zostáva na 180 bodov 
Preteky mladých holubov letíme v nedeľu 
Skrátiť prvý pretek mladých z 170 km na cca 120 km (Šlapanice)  
Viac nácvikov po kotline PD – NR   nebude  
Nácvik pre každé VS samostatne nebude 
 
Vypracovať plán (manuál) napájania a zmluvne zaviazať vodičov napájať a kamerovať napájanie 
a štart holubov. V prípade nesplnenia vyvodiť sankcie.  
Manuál vypracuje zvolená komisia v zložení : Július Mlátko, Daniel Krajčík, Jakub Poništiak 
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Zvýšiť  finančnú odmenu na 40 euro posádke vozidla na vykonanie daných pokynov a budú mu 
vyplácané týždeň pozadu.  
 
Dezinfekcia nadstavby 1x mesačne  je iba na ZO CHPH 
Nepreplatiť min. 3x cestu komisii, kt. pôjde vykonať kontrolu na miesto plnenia úloh šoférov  
Pri napájaní vždy vytiahnuť rolety  
Po príchode na miesto štartu sa rolety vyťahovať nebudú 
Výsledky sa budú  platiť za nasadené holuby  
Platiť KT,ST,DT,SDT – každé samostatne        
Štartovacia komisia zostáva v pôvodnom stave 
Bude iba jedna návrhová predkonferenčná schôdza 
Chovatelia, kt. majú systém Benzing Live aby neplatili za výpočtára- výbor dá na vedomie podľa 
vyjadrenia výpočtára. 
Namiesto preteku Chomutov odletieť pretek Mělník  
Auto na KT sa bude platiť systémom kto sa v akom vezie to si aj zaplatí.  
Nasadzovacie strediská na SDT sa dohodnú časom.  
Krátenie holubov a rozdelenie prepravných boxov  dorieši výbor OZ CHPH podľa nahlásených počtov.  
ZO CHPH Topoľčany požiadali o vystúpenie zo ŠP .  Následne vznikla nová dohoda na vytvorenie 
nového ŠP (Solčany, Dvorany nad Nitrou, Nemčice) - výbor berie na vedomie.  
Objednané gumičky pokladník OZ CHPH Topoľčany zaokrúhli na celú tisícku a budú k dispozícii u neho 
na odkúpenie (prípadne sa budúci rok objedná menej ).  
 

 
Konferencia OZ CHPH Topoľčany následne jednohlasne schválila a poverila p. Miroslava Vojtka bytom 
Clementisova 2005, Topoľčany 95501, nar. 15.12.1945 na zastupovanie Slovenského zväzu poštových 
holubov – Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Topoľčany – ďalej iba OZ CHPH 
Topoľčany v komunikácii s katastrálnym úradom. (vo veci zmeny v  LV, a v Katastrálnej mape údaje 
z kúpnopredajnej zmluvy uzatvorenej dňa 6.mája 1989 ) . V LV č. 2265 je neúplný názov a dané 
parcely na kúpnopredajnej zmluve nie sú zmenené z pôvodného majiteľa.  
Žiadame o zmenu na právoplatného majiteľa, ktorým je Slovenský zväz chovateľov poštových 
holubov – Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Topoľčany 
 
ZA: všetci       Proti : nikto   Zdržal sa : nikto 
 
Toto uznesenie bolo jednohlasne schválené a prijaté.  
  
Termín nahlásenia počtov holubov je do 10.3.2019 
Každé súťažné družstvo zaplatí zálohu 20 euro za nahlásený počet.  
 
 
Zapísal Radovan Klačanský  v Solčanoch 20.2.2019 
 
 
 
Overili  Samuel Súlovský   .................... 
 Peter Stručka   .................... 
 Ing.Daniel Krajčík PhD.   .................... 


