
Schôdza výboru OZ CHPH Topoľčany + zástupcovia ZO CHPH  1.8.2021 

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

Mokoš, Jaroslav Gogora, Jozef Igaz, Jakub Poništiak, Jozef Hudec, Ivan Ladický( prítomnosť overená 

prezenčnou listinou) 

Na úvod všetkých prítomných privítal predseda p. Jozef Pietrik  

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

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p . Rudolf Poništiak a p. Miroslav Révay.  

Program schôdze:  správa výcvikára OZ CHPH Topoľčany 

   Správa pokladníka OZ CHPH Topoľčany 

   Správa tajomníka OZ CHPH Topoľčany 

   Diskusia – rôzne 

   Ukončenie schôdze 

Za:  všetci prítomní okrem J. Gogoru   zdržal sa:  J. Gogora      proti : nikto 

 

Správa výcvikára:  sezóna 2021 bola jedna z najťažších sezón za posledné roky. V OZ CHPH  nie sú 

ideálne medziľudské vzťahy. Štartovanie holubov  nebolo z môjho hľadiska vždy správne , čo sa týka 

skorých ranných hodín. Preteková dokumentácia v ZO CHPH Čereňany nie je v tejto sezóne ideálna, 

mala viacero nedostatkov, na ktoré bola ZO CHPH Čereňany  upozornená. Preto som požiadal KRK OZ 

TO aby mi dala svoje stanovisko. Ku kontrole som im vydal všetky potrebné podklady, ktoré si 

predseda KRK osobne vyžiadal.  Stanovisko KRK OZ CHPH Topoľčany je iba ku KT s ST a nie na DT 

A SDT, kde chýba daný kód preteku na protokole. ZO CHPH Čereňany na posledný pretek už má 

všetko v poriadku a nie je schopné vysvetliť, prečo to tak nerobili počas celej sezóny... 

Výbor OZ CHPH Topoľčany berie stanovisko KRK na vedomie.  Nakoľko je pravdepodobné, že dané 

dokumenty budú predmetom kontroly na SZCHPH , preto výbor OZ CHPH Topoľčany sa týmto viacej 

nezaoberal  a počká na konečné rozhodnutie od SZCHPH.  

Správa pokladníka : Počas celej svojej pôsobnosti som sa snažil vyrátať najrozumnejšiu sumu na 

holuba pred sezónou. Inak tomu nie je ani teraz. Ďalej som prítomných oboznámil o stave pokladne 

OZ CHPH Topoľčany  

Správa tajomníka : Tajomník OZ CHPH Topoľčany upovedomil prítomných na nezodpovednosť 

niektorých funkcionárov ZO CHPH  a nevymáhateľnosť písomností pre potreby SZCHPH .  

Diskusia – rôzne:   

Gogora Jaroslav  : podľa môjho názoru výbor OZ CHPH Topoľčany nemá nárok zvyšovať ceny 

z rozpočtu OZ CHPH. Čo sa týka kontroly na ZO CHPH Čereňany, tak KRK sa vyjadrila na to na čo bola 

vyzvaná ,“ tak mi bolo povedané ako predsedovi ZO CHPH Čereňany.“ Podotkol , že nebolo pred 



sezónou vykonané školenie výcvikára .“ Protokol nevieme spraviť , pokiaľ nevieme nasadzovať ako ZO 

CHPH.“  Ďalej upozornil na chyby  v NS Chynorany počas nasadzovania na DT .  

Výcvikár OZ CHPH Topoľčany žiadal o vyjadrenie prítomných členov KRK OZ CHPH Topoľčany k danej 

kontrole ZO CHPH Čereňany. Tí sa vyjadrili iba k KT A ST a nie k DT a SDT .  

Hudec Jozef : Oblať je rozbitá , takéto zlé medziľudské vzťahy tu neboli za cca 40 rokov čo závodím 

s holubami.  

Ladický Ivan : ZO Čereňany idú závody mladých samostatne mimo OZ . Chovatelia nechcú platiť 

všetky poplatky aj za ZO CHPH Čereňany.  

Prítomní sa nakoniec dohodli  na sezóne mladých holubov , na príspevku za holuba , na tom, že po 

sezóne mladých holubov sa uskutoční konferencia OZ CHPH Topoľčany. Termín a miesto upresní 

výbor OZ CHPH Topoľčany.  Termín vyberania príspevku na mladé holuby bude 9.8.2021 o 18-00 hod 

v Chynoranoch.  

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

šťastnú cestu domov.  

Zapísal Radovan Klačanský  

Overil:  Rudolf Ponišiak -   .................. 

 Miroslav Révay -   ................... 

 


