
Schôdza výboru OZ CHPH Topoľčany   

konaná dňa 5.8.2020 v Chynoranoch 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1) 

Na úvod všetkých prítomných privítal predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jozef Pietrik.  

Bol predložený program schôdze:  

 Privítanie predsedom 

 Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Spáva pokladníka OZ CHPH Topoľčany 

 Informácia výcvikára OZ CHPH Topoľčany ohľadne sezóny ml. holubov 

 Došlá pošta – odvolanie p. Samuela Súlovského 

 Vyjadrenie sa ku kontrole konanej 24.7.2020  

 Diskusia 

 Záver 

Program bol jednohlasne schválený.  

 

Na úvod prebehla voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

Za zapisovateľa bol navrhnutý tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský a za overovateľov 

boli navrhnutí p. Marek Mokoš a p. Miroslav Révay.  

Hlasovanie bolo jednohlasné, všetci hlasovali ZA 

Pokladník p. Jozef Duchovič oboznámil prítomných, že je nahlásených cez 4000 holubov. Ďalej 

oboznámil prítomných s možnosťami nasledovania sezóny (varianty s 1 autom a varianty s 2 autami). 

Výcvikár p. Rudolf Poništiak sa vyjadril, že je tu ešte aj možnosť , že sa druhé auto nepodarí vybaviť . 

Zber nácvikov bude v sobotu večer . Presný čas bude zverejnený na diskusii OZ CHPH Topoľčany.  

Tajomníkovi OZ CHPH Topoľčany bol doručený list - odvolanie p. Samuela Súlovského 

Výbor následne jednohlasne odsúhlasil, že trest p. Samuelovi Súlovskému nebude dodatočne udelený 

žiadny. 

V ďalšom bode sa prejednávala kontrola z 24.7.2020 , kde bolo zistené, že na kontrolných listoch, 

ktoré boli v obálke v aute chýbali pečiatky ZO CHPH . Jednalo sa o chovateľov: Gogora Jaroslav, 

Gogora Milan, Súlovský Samuel + Timea, Mlátko Július + Alena, Macho Rudolf, Miroslav Flimel, Novák 

Matej, Kolibka Ľubomír.          

Predseda KRK OZ CHPH Topoľčany p. Marek Mokoš sa vyjadril, že v sobotu 1.8.2020 bola schôdza KRK 

OZ CHPH, kde boli donesené obálky zo ZO CHPH Čereňany a ZO CHPH Diviacka Nová Ves. Následne 

boli obálky skontrolované s výsledkom, že na KL v obálkach sa pečiatky nachádzali.  



Ďalej sa vyjadril, že postup vyradenia daných chovateľov bol z pohľadu KRK OZ CHPH Topoľčany 

neadekvátny. KRK OZ CHPH Topoľčany navrhla potrestať iba p. Jána Vavra.  

K danej téme sa vyjadril aj predseda ZO CHPH Čereňany  p. Jaroslav Gogora. Uviedol, že táto chyba 

nie je na vyradenie chovateľov z preteku. Oboznámil prítomných , že zápis zo zasadnutia KRK OZ 

CHPH Topoľčany bude odovzdaný predsedovi OZ CHPH p. Jozefovi Pietrikovi.  

Na hlasovanie boli predložené dva návrhy :  

1. Vyradenie vyššie menovaných  chovateľov z preteku Hille konaného 25.7.2020  

2. Potrestanie p. Jána Vavra a dodatočné zaradenie vyššie menovaných chovateľov do 

výsledkovej listiny.  

Následne sa hlasovalo za návrh č. 1 – Vyradenie vyššie menovaných chovateľov z preteku Hille 

konaného 25.7.2020 

Za: Radovan Klačanský, Rudolf Poništiak, Miroslav Révay     

proti : Duchovič Jozef, Pietrik Jozef   

zdržal sa : nikto 

Výbor OZ CHPH Topoľčany potvrdil vyradenie hore menovaných chovateľov z preteku Hille 25.7.2020 

O ďalšom návrhu sa už nehlasovalo, nakoľko bolo vyradenie potvrdené.  

V diskusii sa pýtal p. Jakub Poništiak predsedu KRK OZ CHPH Topoľčany p. Mareka Mokoša ako sa 

kontrolujú členovia KRK OZ CHPH Topoľčany z nahlasovania resp. nenahlasovania holubov na NP do 

web systému.  p. Mokoš Marek sa vyjadril, že pokiaľ je to tak, je potrebné body dodatočne odobrať.  

Ďalej v diskusii sa chovatelia zhodli, že tento bod bude potrebné na najbližšej konferencii upraviť.  

Tajomník OZ CHPH p. Radovan Klačanský následne prečítal uznesenie z dnešnej schôdze:  

-za Zapisovateľa bol zvolený p. Radovan Klačanský a za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Miroslav 

Révay a p. Makek Mokoš.  

- jednohlasne bol schválený program schôdze  

 Privítanie predsedom 

 Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Spáva pokladníka OZ CHPH Topoľčany 

 Informácia výcvikára OZ CHPH Topoľčany ohľadne sezóny ml. holubov 

 Došlá pošta – odvolanie p. Samuela Súlovského 

 Vyjadrenie sa ku kontrole konanej 24.7.2020  

 Diskusia 

 Záver 

- výbor zobral na vedomie správu pokladníka OZ CHPH Topoľčany p. Jozefa Duchoviča 

- výbor zobral na vedomie správu výcvikára OZ CHPH Topoľčany ohľadne sezóny mladých holubov 



- výbor OZ CHPH rozhodol že p. Samuelovi Súlovskému nebude dodatočne udelený trest  

- výbor potvrdil vyradenie chovateľov: Gogora Jaroslav, Gogora Milan, Súlovský Samuel + Timea, 

Mlátko Július + Alena, Macho Rudolf, Miroslav Flimel, Novák Matej, Kolibka Ľubomír z preteku Hille 

25.7.2020 

Výbor zobral na vedomie dodatočné odobratie bodov chovateľovi Ľubomír Kolibka za neskoré 

hlásenie holuba.  

Toto uznesenie bolo jednohlasne schválené . 

 všetci hlasovali . ZA 

Na záver predseda OZ CHPH p. Jozef Pietrik poďakoval prítomným za účasť a poprial im šťastnú cestu 

domov.  

 

Zapísal tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský 

 

Overil:  p. Marek Mokoš     11.8. 2020 

 p. Miroslav Révay     11.8.2020 

 

v Solčanoch 11.8.2020 

 

 

 


