
Schôdza výboru OZ CHPH Topoľčany konaná 10.12.2020 v Chynoranoch 

Prítomní: Jozef Pietrik, Radovan Klačanský, Miroslav Révay, Jozef Duchovič, Rudolf Poništiak, Marek Mokoš 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou ( príloha č.1)  

 

Program schôdze :   privítanie 

   voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   zhodnotenie pretekovej sezóny 2020 

   ocenenie za sezónu 2020 

   návrh spolupráce na SDT  

   príprava na konferenciu  

   finančné náležitosti 

   preprava 

   diskusia  

   ukončenie 

 

 

Na úvod privítal všetkých prítomných predseda p. Jozef Pietrik.  

 

Za zapisovateľa bol navrhnutý a zvolený p. Radovan Klačanský.  

Za overovateľov boli navrhnutí a zvolení p. Rudolf Poništiak a p. Miroslav Révay.  

 

Výcvikár OZ CHPH Topoľčany p. Rudolf Poništiak zhodnotil pretekovú sezónu 2020. Sezóna starých holubov 

sa s miernymi zmenami odletela celá a v sezóne mladých holubov sa neodletel posledný pretek.  

 

Výbor OZ CHPH Topoľčany sa rozhodol , že ocenení chovatelia za pretekovú sezónu 2020 budú vyhodnotení 

a ocenení na najbližšej oblastnej výstave v roku 2021.  

 

Z OZ CHPH Nitra prišiel Návrh spolupráce  na rozšírenie Západoslovenského a Podunajského regiónu.  

Výbor OZ CHPH Topoľčany sa týmto návrhom zaoberal a rozhodol sa zaslať mu stanovisko o spresnenie 

informácií a nevylúčil ďalšiu spoluprácu s OZ CHPH Nitra .  

Výbor OZ CHPH Topoľčany sa ďalej rozhodol  kontaktovať OZ CHPH Levice ohľadne možnej spolupráce na 

SDT.  

 

V prípade ukončenia karanténnych opatrení na jar 2021 sa konferencia OZ CHPH Topoľčany uskutoční 

v Solčanoch- termín by bol výborom oboznámený dodatočne podľa aktuálnych pandemických  opatrení Vlády 

SR. V prípade uskutočnenia konferencie sa určí termín, dokedy pošlú svoje návrhy jednotlivé ZO CHPH  

tajomníkovi OZ CHPH p. Klačanskému, ktorý dané návrhy spracuje a následne zverejní na web. stránke OZ 

CHPH Topoľčany. Podľa týchto bodov sa následne bude hlasovať na konferencii  OZ CHPH Topoľčany.  

V prípade, že sa konferencia OZ CHPH Topoľčany nebude dať z pandemických opatrení proti Covid 19 

uskutočniť v jarnom termíne , výbor a všetky terajšie komisie OZ CHPH Topoľčany zostávajú v pôvodných 

zostavách na nastávajúcu sezónu 2021. 

 

Pokladník OZ CHPH Topoľčany p. Jozef Duchovič oboznámil prítomných o vrátení príspevku za sezónu 

mladých holubov.  

 

Výbor v ďalšom bode prejednával zmluvu s terajším prepravcom a následne rozhodol o doplatení dlžnej sumy 

prepravcovi.  

 

Tajomník OZ CHPH oznámil prítomným , že ZO CHPH Diviacka Nová Ves splnila všetky náležitosti a bola 

uvoľnená do OZ CHPH Prievidza. 

 

Na záver poďakoval predseda p. Jozef Pietrik všetkým  zúčastneným za účasť, a poprial im pevné zdravie v tejto 

ťažkej situácii poznačenej pandémiou Covid 19 .  

 

 

Zapísal : Radovan Klačanský  

 

Overil :  Miroslav Révay  

 Rudolf Poništiak 


