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Konferencia OZ CHPH Topoľčany 6.2.2022 v KD Nemčice 
 

Prítomní : Radovan Klačanský, Jozef Pietrik, Rudolf Poništiak, Miroslav Révay, Jozef Duchovič st., 
Peter Kristiňák, Marek Mokoš, Milan Belák, Jozef Lysičan, Jozef Konš, Jozef Igaz, Jaroslav Gogora, 
František Pišťanský, Jakub Poništiak, Jozef Duchovič ml. , Samuel Súlovský (prítomnosť overená 
prezenčnou listinou  príloha č.1) 
 

 Na úvod všetkých prítomných privítal predseda OZ CHPH Topoľčany  pán Jozef Pietrik a odovzdal 
slovo delegátovi Prezídia SZCHPH pánovi Petrovi Kristiňákovi.  Ten prítomných privítal a požiadal 
prítomných členov, aby nevyvolávali zbytočné hádky a konferencia prebehla v slušnom jednaní.  
 
Slovo si následne zobral tajomník OZ CHPH Topoľčany pán Radovan Klačanský, ktorý bol poverený 
aby viedol konferenciu OZ CHPH Topoľčany.  
 

 Tajomník OZ CHPH Topoľčany pán Radovan Klačanský následne prečítal program konferencie , ktorý 
bol schválený jednohlasne – všetci  prítomní delegáti hlasovali ZA (113 bodov). 
 

 Voľba pracovných komisií: 
Do mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí : Rudolf Poništiak, Miroslav Révay, Milan Belák.  
všetci prítomní delegáti hlasovali ZA  (113 bodov) . 
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý Radovan Klačanský 
všetci  prítomní delegáti hlasovali ZA (113 bodov). 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Miroslav Révay a Milan Belák 
všetci  prítomní delegáti hlasovali ZA (113 bodov). 
Do volebnej komisie boli navrhnutí : Milan Belák, František Pišťanský a Jozef Lysičan 
všetci  prítomní delegáti hlasovali ZA (113 bodov). 

 Správu za mandátovú a návrhovú komisiu predložil Rudolf Poništiak, ktorý konštatoval, že 
konferencia OZ CHPH Topoľčany je uznášania schopná. Prítomných je 8 kandidátov z 9 možných ( 
delegát za ZO CHPH Partizánske sa asi hodinu pred začiatkom ospravedlnil zo zdravotných dôvodov) 

 Správu o činnosti postupne predniesli :  
Predseda OZ CHPH Topoľčany uviedol, že v poslednej dobe bolo veľa schôdzí na úrovniach výboru 
a ZO CHPH . Apeloval na chovateľov aby sa zlepšili medziľudské vzťahy v oblasti. 
Tajomník OZ CHPH Topoľčany uviedol, že žiadosť o uvoľnenie do inej oblasti podali dvaja chovatelia 
zo ZO CHPH Čereňany , jeden prestúpil a jeden zostal členom naďalej, nakoľko ho OZ CHPH Prievidza 
nevzala. Náš počet mal v poslednom období klesajúcu tendenciu aj z toho dôvodu, že niektorí 
chovatelia bohužiaľ zomreli. Uviedol, že vidí malé svetielko nádeje v podobe pár nových členov 
v niektorých ZO CHPH.  
Výcvikár OZ CHPH Topoľčany podotkol, že začiatok sezóny bol znovu poznačený opatreniami voči 
Covid 19, nakoniec sme ale sezónu začali v stanovenom termíne. Niektoré preteky st. holubov boli 
z dôvodu zlých poveternostných podmienok preložené. Sezóna mkladých holubov bola odletená 
v počte štyroch závodov. Piaty, ktorý bol naplánovaný v spolupráci OZ Trenčín sa neodletel, nakoľko 
OZ Trenčín pretek zrušil.  Štartovacia komisia pracovala zodpovedne počas celej sezóny. Takisto 
vyzdvihol umiestnenie chovateľov z OZ CHPH Topoľčany na národnej úrovni.  
Pokladník OZ CHPH Topoľčany oboznámil prítomných o stave pokladne ako aj o väčších pohyboch. 
Pripomenul, že nie sú vyplatené ocenenia chovateľom za sezóny 2020 a 2021 nakoľko neboli 
uskutočnené výstavy.  
Predseda KRK OZ CHPH Topoľčany oboznámil prítomných o kontrole pokladne, ktorej sa zúčastnili 
dvaja členovia KRK OZ CHPH Topoľčany a uviedol, že pokladničná kniha bola v poriadku a neboli 
zistené žiadne nedostatky.  
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 Kontrola uznesenia z poslednej konferencie :  
Tajomník OZ CHPH Topoľčany uviedol, že nie je splnený bod o symbolickom prenájme holubiarskeho 
domu v Topoľčanoch chovateľom, ktorí ho využívajú, aby sa preniesla zodpovednosť na chovateľov , 
ktorí ho využívajú. Povedal, že snáď sa nám tento rok už podarí sa s týmto bodom vysporiadať.  

 Hlasovanie do štruktúr OZ CHPH Topoľčany a SZCHPH 
Nakoľko bola zo ZO CHPH Čereňany daná žiadosť o zvýšenie počtu členov výboru OZ CHPH na 9 , tak 
sa ešte pred voľbami hlasovalo , či bude nasledujúci výbor pracovať v 5-člennom alebo 9-člennom 
zložení.  
Za 9 –členný výbor  hlasovali 3x ZO v súčte 43 bodov 
za 5 – členný výbor hlasovalo 5 ZO v súčte 70 bodov 
 
Po schálení 5 členného výboru tajomník Radovan Klačanský rozdal prítomným delegátom hlasovacie 
lístky, na ktorých boli uvedení všetci kandidáti.  Delegáti následne vypísali hlasovací lístok, ktorí 
členovia volebnej komisie zozbierali a odobrali sa do bočnej časti zrátať jednotlivé hlasovanie.  
 
Po zrátaní hlasov predseda volebnej komisie p. Milan Belák prečítal výsledky volieb .  
kandidáti do výboru OZ CHPH Topoľčany : 
Duchovič Jozef ml.  13 bodov 
Gogora Jaroslav  13 bodov 
Klačanský Radovan  100 bodov 
Konš Jozef   113 bodov 
Pietrik Jozef   100 bodov 
Poništiak Rudolf  70 bodov 
Révay Miroslav   100 bodov 
Súlovský Samuel  43 bodov 
 
kandidáti do KRK OZ CHPH Topoľčany  
Duchovič jozef st.   27 bodov 
Klačanský Vojtech   73 bodov 
Kreml František   29 bodov 
Miloš Mikula   100 bodov 
Mlátko Július – Predseda 29 bodov 
Mokoš Marek    99 bodov 
 
štartovacia komisia OZ CHPH Topoľčany 
Konš Jozef   113 bodov 
Pišťanský František  113 bodov 
Poništiak Rudolf  70 bodov 
Súlovský Samuel  43 bodov 
 
Delegát za OZ CHPH Topoľčany na VZ SZCHPH  
nasledujúci predseda OZ CHPH Topoľčany 13 bodov 
Radovan Klačanský     86 bodov 
 
Kandidát do UKK SZCHPH  
Klačanský Radovan   84 bodov 
Mlátko Július- predseda 13 bodov 
 
Kandidát do Prezídia SZCHPH  
Mlátko Július  13 bodov 
Poništiak Jakub  86 bodov 
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Maximálne bolo možné dosiahnuť 113 bodov (Topoľčany 14, Bánovce nad Bebravou 16, Chynorany 
12, Solčany 18, Nemčice 18, Žabokreky nad Nitrou 11, Čereňany 13, Dvorany nad Nitrou 11) 
Nadpolovičná väčšina hlasov je 57 bodov.  
Na zvolenie do funkcie, resp. kandidáta bolo potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov.  
 
Výbor OZ CHPH Topoľčany bude v nasledujúcom volebnom období pracovať v zložení:  
Klačanský Radovan ,Konš Jozef, Pietrik Jozef, Poništiak Rudolf a  Révay Miroslav. Títo kandidáti dostali 
nadpolovičný počet hlasov.  
Do KRK OZ CHPH Topoľčany boli zvolení :  
Klačanský Vojtech, Miloš Mikula a Marek Mokoš.  
Nakoľko ale KRK OZ CHPH Topoľčany musí byť 5 členná, bolo potrebné zorganizovať druhé kolo 
volieb zo zvyšných troch kandidátov, pričom dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov budú 
doplnení do KRK OZ CHPH Topoľčany.  
 
Delegáti dostali hlasovacie lístky , na ktorých bolo možné uviesť max. dve mená zvyšných troch 
kandidátov. Členovia volebnej komisie po hlasovaní zozbierali hlasovacie lístky a vyhodnotili druhé 
kolo volieb. To skočilo nasledovne :  
Duchovič Jozef st.   86 bodov 
Kreml František   70 bodov 
Mlátko Július – predseda  43 hlasov 
 
Do KRK OZ CHPH Topoľčany boli v druhom kole zvolení: Duchovič Jozef st. a Kreml František. 
Štartovacia komisia OZ CHPH Topoľčany bude bude od nasledujúceho volebného obdobia pracovať 
v zložení : Konš Jozef, Pišťanský František a Poništiak Rudolf 
Delegát na VZ SZCHPH za OZ CHPH Topoľčany bol zvolený Radovan Klačanský. 
Kandidát do UKK SZ CHPH za OZ CHPH Topoľčany bol zvolený Radovan Klačanský. 
Kandidát do Prezídia SZCHPH za OZ CHPH Topoľčany bol zvolený Jakub Poništiak.  
 

 V ďalšom bode sa prejednávali jednotlivé návrhy zo zápisníc VČS nasledovne :  
Skratky pri hlasovaní (Topoľčany TO, Bánovce nad Bebravou BN, Chynorany CHY, Solčany SO, 
Nemčice NE, Žabokreky nad Nitrou ZA, Čereňany CE, Dvorany nad Nitrou DV). 
 

 evidencia holubov  v počte 60 kusov 
Za: BN -16 bodov Proti:TO,CHY,SO,NE,ZA,CE,DV – 97 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 Aby sa celý pretekový plán na rok 2022 riešil až na jar 2022 , z dôvodu , že nie je dohodnutý 
prepravca  a preto je teraz zbytočné riešiť PP na rok 2022, nakoľko nie je ešte jasné ako 
a s kým pôjdeme. 

Za:SO,NE,BN,ZA,DV,CHY -86 bodov Proti: TO,CE – 27 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 pri neodletení preteku v regióne z dôvodu zrušenia preteku štartovacou komisiou alebo 
výborom OZ  a pritom sa pretek uskutoční v reg. Zaplatí prepravu štartovacia komisia alebo 
výbor  /platí ten čo je za zrušenie preteku / 

Za: TO,CE – 27 bodov Proti: SO,NE,BN,ZA,DV,CHY -86 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 zverejniť hlasovanie štartovacej komisie 
Za: BN,TO,CE -43bodov  Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY – 70 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 Zaviesť jednotný systém nasadzovania holubov vo všetkých strediskách  OZ – rozmiestnenie 
holubov v každom koši /miešanie holubov/ 

Za: TO,BN – 30 bodov Proti:SO,NE,DV,ZA,CHY – 70 bodov  Zdržal sa : CE-13 bodov  Nehl:nikto 
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 Aby sa nevyhodnocoval samostatne majster OZ CHPH  starých holubov a samostatne majster 
OZ CHPH mladých holubov, ale iba generálny majster OZ CHPH , kde by boli zarátané preteky 
mladých aj starých holubov , aby sa predišlo situácií z tohto roku, kedy sa jedna ZO CHPH + 
niektorí členovia OZ TO nezúčastnili sezóny mladých holubov, ale si objednali druhého 
prepravcu na súkromné nácviky a tým sa predražila sezóna chovateľom OZ CHPH Topoľčany , 
ktorí sa zúčastnili sezóny mladých holubov v rámci OZ CHPH Topoľčany.  

Za: nikto  Proti: všetci -113 bodov    Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 výsledky platiť za umiestneného holuba 
Za: TO-14 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,BN,CE – 99 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 Za výpočet platiť iba za konštatované holuby /zosnímané/ 
Za: BN-16 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,TO,CE -97 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 Výsledky platiť tak ako doteraz /za nasadené holuby/ 
Za: SO,NE,DV,ZA,CHY,CE – 83 bodov Proti:TO,BN – 30 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 platenie KT, ST A DT samostatne 
Za: BN,TO,CE -43bodov  Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY – 70 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 závody na 500 km samostatne –bodovanie 25/5 
Za: BN- 16 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,TO,CE -97 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 trate 500 km letieť samostatne , bodovanie 30/7 
Za: SO,NE,DV,ZA,CHY,CE– 83 bodov Proti: BN,TO -30 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 hura systém KT ST a 500 /5DL/ 3Gotha /3 
Za: TO – 14 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,BN,CE -99 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 SDT bodovať samostatne- nezarátavať do majstrovstva OZ 
Za: nikto   Proti: všetci 113 bodov   Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 v sezóne 2022 nelietať žiadne dvojzávody  
Za: BN- 16 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,TO,CE -97 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 Gotha letieť ako jednozávody  
Za: všetci 113 bodov   Proti: nikto    Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 trate 700 km letieť ako dvojzávod 
Za: všetci 113 bodov   Proti: nikto    Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 Preteky nad 700 km deklarovať všetky možné regióny TN,NR /nie ako v r. 21/ 
Za: BN,TO,CE -43bodov  Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY – 70 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 lietať s regiónom Nitra 
Za: TO,SO,NE,DV,ZA,CHY – 84 bodov Proti: BN,CE – 29 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 Preteky ST-stredné trate  deklarovať s OZ Trenčín 
Za: BN,CE – 29 bodov Proti: TO,SO,NE,DV,ZA,CHY – 84 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
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 závody letieť na sever 
Za: TO,BN – 30 bodov  Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,CE – 83 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 vypúšťacie miesta severnejšie ako pôvodné 
Za: TO,BN – 30 bodov  Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,CE – 83 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 pri zrušení preteku okamžite vrátiť peniaze 
Za: TO,CE – 27 bodov Proti: SO,NE,BN,ZA,DV,CHY -86 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 zmenu závodu pripadá do stredy 
Za: BN,TO,CE -43bodov  Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY – 70 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 závody letieť v nedeľu  
Za: BN,TO – 30 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY – 70 bodov  Zdržal sa : CE – 13 bodov Nehl: nikto 

 

 preteky v regióne platiť zálohovo  
Za: TO,CE – 27 bodov Proti: SO,NE,BN,ZA,DV,CHY -86 bodov  Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 prvé dva závody Opava 
Za: TO,BN,SO,CHY,NE,DV,ZA – 100 bodov Proti: CE – 13 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 rošty do košov 
Za: TO – 14 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,BN -86 bodov Zdržal sa : CE – 13 bodov Nehl: nikto 
 

 znížiť počet závodov 
Za: TO,BN,SO,CHY,NE,DV,ZA – 100 bodov Proti: CE – 13 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 

 

 preteky mladých letieť v sobotu  
Za: SO,DV,NE,ZA,CHY – 70 bodov Proti: CE,BN,TO – 43 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 zber holubov na závody z Bánoviec nad Bebravou 
Za: BN- 16 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,TO,CE -97 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 zmeny termínov preteku riešiť obozretnejšie  
Za: všetci 113 bodov   Proti: nikto    Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 

 

 Nasadzovanie holubov na SDT /nad 700km/ nasadzovať v NS Čereňany /NS OZ / 
Za: CE – 13 bodov Proti: SO,NE,DV,ZA,CHY,TO - 84 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: BN -16bodov 

 

 Žiadame preškolenie výcvikárov ZO CHPH /školenie nebolo už min. 4 roky/ 
Za: všetci 113 bodov   Proti: nikto    Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 V ďalšom bode sa prejednával návrh rozpočtu na rok 2022.  
Delegátom boli prednesené plánované režijné náklady na sezónu 2022.  
Za: všetci 113 bodov   Proti: nikto    Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 
Predseda p. Jozef Pietrik navrhol tajomníkovi mimoriadnu odmenu.  
Za: TO,BN,SO,CHY,NE,DV,ZA – 100 bodov Proti: CE – 13 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
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 Diskusia : 
Tajomník predložil na základe došlej pošty návrh na vrátenie príspevku za letovú sezónu 2021  
Ján Kolárik – ZO CHPH Dvorany nad Nitrou – st. holuby 
Miroslav Révay – ZO CHPH Chynorany – ml. holuby 
Obaja chovatelia si zaplatili príspevok za letovú sezónu no zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnili ani 
nácvikov a ani pretekovej sezóny. Delegáti sa zhodli, že príspevky budú chovateľom vrátené.  
Za: všetci 113 bodov   Proti: nikto    Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 
Duchovič Jozef st.- vyjadril sa , že schválením pretekovej sezóny mladých holubov na sobotu – bude 
zmenšený záujem zo strany chovateľov 
Pišťanský František – pýtal sa , či nie je  možné korigovať maďarský zväz ohľadne vypúšťania na 
Slovensku príp. na Morave . ( aby mali chovatelia prehľad o maďarských štartoch) 
Duchovič Jozef st. – sa informoval z akého dôvodu nie je pripravený PP na nasledujúcu sezónu 
Gogora Jaroslav- Tešia ho úspechy chovateľov OZ CHPH Topoľčany (Súlovský Samuel + Timea , 
Poništiak Rudolf + Jakub), nemá radosť z toho, že sa robia krivdy a neprávosti. V OZ CHPH Topoľčany 
sú zlé  medziľudské vzťahy – príčinu vidí vo výbore OZ CHPH Topoľčany. Výbor spravil veľa prešlapov. 
Stanovy by mali byť „písme sväté „ pre všetkých členov SZCHPH. Vyjadril nespokojnosť na uvoľnenie  
ZO Diviacka Nová Ves. Mal byť aspoň načrtnutý PP. Navrhol , že je možné nasadzovať holuby na SDT 
v Čereňanoch. Čo sa týka závodov mladých , tam sme len ukázali, že to ide aj ináč. Kvalitná sezóna 
bude iba pri veľkom počte chovateľov a nasadených holubov. Vyzdvihol kvality prepravnej kabíny OZ 
CHPH Topoľčany. ZO CHPH Čereňany je ochotné odísť z OZ CHPH Topoľčany po majetkovoprávnom 
vysporiadaní. Apeloval na výbor OZ CHPH Topoľčany aby dodržiava predpisy SZCHPH v nasledujúcej 
sezóne a aby veci riešil objektívne.  
Révay Miroslav – páčilo sa mu ako práve vychválil nadstavbu ale nerozumie potom prečo ZO 
Čereňany neodletelo sezónu mladých holubov v tomto aute.  
Gogora Jaroslav – keď sa tratia holuby , každý hľadá chybu všade , preto chceli skúsiť rozdiel medzi 
autami . Ďalej uviedol, že je potrebné spraviť školenie výcvikárov ZO CHPH .  
Súlovský Samuel – prečo sa hlasovalo že nechceme ísť severnejšie a následne sme schválil prvé dva 
preteky Opava.  
Poništiak Rudolf – PP je pripravený , ale je potrebné doladiť región a deklarácie. Výbor doteraz nemal 
mandát na rokovanie, nakoľko voľby boli až teraz. Podal predbežné informácie ohľadne možnosti 
letieť DT.  
Gogora Jaroslav - pýtal sa, prečo nie je možné vytvoriť 2 NS na SDT a jedno z toho by bolo 
v Čereňanoch.  
  
Konferencia OZ CHPH Topoľčany schvaľuje delegátov Radovana Klačanského a Jakuba Poništiaka na 
Zjazd za OZ CHPH Topoľčany .  
Za: TO,BN,SO,CHY,NE,DV,ZA – 100 bodov Proti: CE – 13 bodov Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 
Prebratie pokladne prebehne max. do dvoch týždňov od zverejnenia zápisnice z konferencie. 
Za: všetci 113 bodov   Proti: nikto    Zdržal sa : nikto Nehl: nikto 
 

 Tajomník následne prečítal návrh z uznesenia konferencie OZ CHPH Topoľčany konanej 6.2.2022 :  
Bol schválený program konferencie OZ CHPH Topoľčany. 
Mandátová a návrhová komisia bola zvolená v zložení : Milan Belák, Miroslav Révay a Rudolf 
Poništiak 
Za zapisovateľa bol zvolený Radovan Klačanský 
Za overovateľov boli zvolení Miroslav Révay a Milan Belák 
Do volebnej komisie boli zvolení : Milan Belák, František Pišťanský, Jozef Lysičan 
Konferencia berie na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie 
Konferencia berie na vedomie správy o činnosti, ktoré predniesli predseda, pokladník, tajomník 
výcvikár a predseda KRK OZ CHPH Topoľčany.  
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Konferencia berie na vedomie nesplnený bod z poslednej  konferencie.  
Konferencia schvaľuje výsledky volieb na nasledujúce funkčné obdobie.  
Výbor OZ CHPH Topoľčany bude pracovať v nasledovnom zložení:  
Jozef Pietrik, Jozef Konš, Radovan Klačanský, Miroslav Révay a Rudolf Poništiak 
KRK OZ CHPH Topoľčany bude v zložení: Marek Mokoš, Klačanský Vojtech, Miloš Mikula, František 
Kreml, Jozef Duchovič st.  
Štartovacia komisia bude pracovať v zložení : Jozef Konš, Rudolf Poništiak a František Pišťanský 
Delegát za OZ CHPH Topoľčany  na VZ SZCHPH je Radovan Klačanský  
Kandidát za OZ CHPH Topoľčany na UKK SZCHPH je Radovan Klačanský 
Kandidát za OZ CHPH Topoľčany na člena prezídia SZCHPH je Jakub Poništiak  
Konferencia OZ CHPH Topoľčany schvaľuje nasledovné body z návrhov VČS:  

 evidencia holubov  v počte 60 kusov - neschválené 

 Aby sa celý pretekový plán na rok 2022 riešil až na jar 2022 , z dôvodu , že nie je dohodnutý 
prepravca  a preto je teraz zbytočné riešiť PP na rok 2022, nakoľko nie je ešte jasné ako 
a s kým pôjdeme. - schválené 

 pri neodletení preteku v regióne z dôvodu zrušenia preteku štartovacou komisiou alebo 
výborom OZ  a pritom sa pretek uskutoční v reg. Zaplatí prepravu štartovacia komisia alebo 
výbor  /platí ten čo je za zrušenie preteku / - neschválené 

 zverejniť hlasovanie štartovacej komisie - neschválené 

 Zaviesť jednotný systém nasadzovania holubov vo všetkých strediskách  OZ – rozmiestnenie 
holubov v každom koši /miešanie holubov/ - neschválené 

 Aby sa nevyhodnocoval samostatne majster OZ CHPH  starých holubov a samostatne majster 
OZ CHPH mladých holubov, ale iba generálny majster OZ CHPH , kde by boli zarátané preteky 
mladých aj starých holubov , aby sa predišlo situácií z tohto roku, kedy sa jedna ZO CHPH + 
niektorí členovia OZ TO nezúčastnili sezóny mladých holubov, ale si objednali druhého 
prepravcu na súkromné nácviky a tým sa predražila sezóna chovateľom OZ CHPH Topoľčany , 
ktorí sa zúčastnili sezóny mladých holubov v rámci OZ CHPH Topoľčany. - neschválené 

 výsledky platiť za umiestneného holuba - neschválené 

 Za výpočet platiť iba za konštatované holuby /zosnímané/ - neschválené 

 Výsledky platiť tak ako doteraz /za nasadené holuby/ - schválené 

 platenie KT, ST A DT samostatne - neschválené 

 závody na 500 km samostatne –bodovanie 25/5 - neschválené 

 trate 500 km letieť samostatne , bodovanie 30/7 - schválené 

 hura systém KT ST a 500 /5DL/ 3Gotha /3 - neschválené 

 SDT bodovať samostatne- nezarátavať do majstrovstva OZ - neschválené 

 v sezóne 2022 nelietať žiadne dvojzávody  - neschválené 

 Gotha letieť ako jednozávody - schválené 

 trate 700 km letieť ako dvojzávod - schválené 

 Preteky nad 700 km deklarovať všetky možné regióny TN,NR /nie ako v r. 21/ - neschválené 

 lietať s regiónom Nitra - schválené 

 Preteky ST-stredné trate  deklarovať s OZ Trenčín - neschválené 

 závody letieť na sever - neschválené 

 vypúšťacie miesta severnejšie ako pôvodné - neschválené 

 pri zrušení preteku okamžite vrátiť peniaze - neschválené 

 zmenu závodu pripadá do stredy - neschválené 

 závody letieť v nedeľu  - neschválené 

 preteky v regióne platiť zálohovo - neschválené 

 prvé dva závody Opava - schválené 

 rošty do košov - neschválené 

 znížiť počet závodov - schválené 
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 preteky mladých letieť v sobotu - schválené 

 zber holubov na závody z Bánoviec nad Bebravou - neschválené 

 zmeny termínov preteku riešiť obozretnejšie  - schválené 

 Nasadzovanie holubov na SDT /nad 700km/ nasadzovať v NS Čereňany /NS OZ / - 
neschválené 

 Žiadame preškolenie výcvikárov ZO CHPH /školenie nebolo už min. 4 roky/ - schválené 
  
Konferencia schválila plánované režijné náklady na sezónu 2022.  
Konferencia schválila Jednorázovú mimoriadnu odmenu tajomníkovi OZ CHPH Topoľčany.  
Konferencia schválila vrátenie príspevkov pre chovateľov Ján Kolárik a Miroslav Révay.  
Konferencia berie na vedomie diskusné príspevky všetkých diskutujúcich .  
Konferencia OZ CHPH Topoľčany schvaľuje delegátov Radovana Klačanského a Jakuba Poništiaka na 
Zjazd za OZ CHPH Topoľčany .  
Konferencia OZ CHPH Topoľčany schvaľuje prebratie pokladne od bývalého pokladníka OZ CHPH 
Topoľčany  do max dvoch týždňov. 
 Po prečítaní uznesenia delegáti hlasovali nasledovne :  
Za: všetci 113 bodov   Proti: nikto   Zdržal sa : nikto  Nehl: nikto 
 
Na záver predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jozef Pietrik poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a konštruktívne riešenia a ukončil konferenciu .  
 
Po ukončení konferencie sa v priestoroch KD Nemčice konala schôdza novozvoleného výboru OZ 
CHPH Topoľčany . Prišli za nami predseda volebnej komisie p. Milan Belák a člen volebnej komisie p. 
Jozef Lysičan , ktorí nám oznámili, že pri zrátaní hlasov ihneď po voľbách do štruktúr OZ CHPH 
a SZCHPH došlo ku drobnej chybe, zle sa  zrátali body za ZO Topoľčany. Po novom sčítaní sa výsledky 
volieb nijako nezmenili. Jednalo sa o preklep pri sčítani bodov ZO Topoľčany  namiesto 14 bodov sa 
im počítalo iba 12.  Takisto sa zistil omyl pri sčítaní delegáta za OZ Topoľčany na VZ SZCHPH, a takisto 
pri kandidátovi na UKK SZCHPH. Hore uvedené výsledky v zápisnici z konferencie sú tak ako majú byť. 
Hlasovacie lístky budú uložené u tajomníka OZ CHPH Topoľčany.  
 
Zapísal Radovan Klačanský 8.2.2022 
 
Overili :  
Milan Belák ............súhlasím....................................................... 
Miroslav Révay ............súhlasím....................................................... 


