
Schôdza výboru OZ CHPH Topoľčany konaná 31.5.2022 v Chynoranoch 

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

Mokoš, Jaroslav Gogora a Július Mlátko 

Pred schôdzou výboru OZ CHPH Topoľčany boli pozvaní zástupcovia ZO CHPH Čereňany, aby nás 

oboznámili o situácii vzniknutej 28.5.2022 v NS Čereňany.  

Najskôr ich predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jozef Pietrik privítal a odovzdal im slovo.  

Predseda ZO CHPH Čereňany uviedol, že v danom dni bola počas nakladania holubov privolaná Polícia 

SR a Záchranná zdravotná služba členom posádky auta p. Ivanom Ladickým do NS v Čereňanoch .  

Predseda ďalej uviedol, že nevidel vznik danej situácie, nakoľko sa venoval nasadzovaniu holubov vo 

vnútorných priestoroch NS Čereňany.  Keď vyšiel von videl už iba jednu facku , ktorú adresoval Jozef 

Duchovič ml. členovi posádky prepravného auta  Ivanovi Ladickému.  

Následne sa vyjadril aj p. Mlátko, ktorý celú situáciu videl. Podľa jeho slov tomuto konfliktu 

predchádzala slovná provokácia od Ivana Ladického už v minulých pretekoch, a teraz sa to vyhrotilo. 

Ďalej uviedol, že Jozef Duchovič ml. dal Ivanovi Ladickému najskôr jednu facku a asi o 5 minút po 

ďalšej slovnej výmene druhú facku. Následne sa Ivan Ladický vzdialil a volal Políciu SR a Záchrannú 

zdravotnú službu.  

Predseda ZO CHPH Čereňany p. Jaroslav Gogora oboznámil prítomných členov výboru OZ CHPH 

Topoľčany, že nemôžu riešiť p. Jozefa Duchoviča ml., nakoľko ZO CHPH Čereňany už začala 

disciplinárne konanie voči svojmu členovi ZO CHPH Čereňany Jozefovi Duchovičovi ml., a následne 

odovzdal tajomníkovi OZ CHPH Topoľčany p. Radovanovi Klačanskému zápis o začatí disciplinárneho 

konania voči členovi ZO CHPH Čereňany .  

Následne predseda OZ CHPH p. Jozef Pietrik poďakoval členom ZO CHPH Čereňany za oboznámenie 

o danej situácii a poprial im šťastnú cestu domov.  

 

Po odchode členov ZO CHPH Čereňany predseda ešte raz privítal členov výboru OZ CHPH Topoľčany 

a predsedu KRK OZ CHPH Topoľčany a zahájil schôdzu výboru OZ CHPH Topoľčany.  

Za zapisovateľa bol navrhnutý a schválený p. Radovan Klačanský 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a zvolení p. Rudolf Poništiak a p. Jozef Konš.  

Členovia výboru OZ CHPH Topoľčany a predseda KRK OZ CHPH Topoľčany sa po rozsiahlej diskusii 

jednohlasne zhodli na nasledovných rozhodnutiach:  

 minimálne do vyriešenia začatého disciplinárneho konania voči členovi ZO CHPH Čereňany p. 

Jozefovi Duchovičovi ml. ruší NS Čereňany pre preteky z ČR. (NS v Čereňanoch sa neruší pre 

preteky Meerane a Gotha, nakoľko tam nasadzujú aj chovatelia z iných ZO CHPH) 

 chovatelia ZO CHPH Čereňany budú počas zrušenia NS Čereňany nasadzovať holuby v NS 

v Bánovciach nad Bebravou. Je potrebné, aby sa vopred telefonicky dohodli s predsedom OZ 

CHPH Topoľčany a zároveň predsedom ZO CHPH Bánovce nad Bebravou p. Jozefom Pietrikom 

za akých podmienok môžu prísť nasadzovať holuby do NS Bánovce nad Bebravou.  

 NS Čereňany je dočasne zrušené pre všetky preteky z ČR až do úplného vyriešenia celej 

vzniknutej situácie ktorá sa stala dňa 28.5.2022 v NS Čereňany 



 

Všetci prítomní hlasovali jednohlasne ZA  hore uvedené opatrenia.  

 

Následne tajomník OZ CHPH p. Radovan Klačanský prečítal návrh uznesenia zo schôdze výboru OZ 

CHPH Topoľčany konanej dňa 31.5.2022 v Chynoranoch:  

Výbor OZ CHPH Topoľčany : 

 minimálne do vyriešenia začatého disciplinárneho konania voči členovi ZO CHPH Čereňany p. 

Jozefovi Duchovičovi ml. ruší NS Čereňany pre preteky z ČR. (NS v Čereňanoch sa neruší pre 

preteky Meerane a Gotha, nakoľko tam nasadzujú aj chovatelia z iných ZO CHPH) 

 chovatelia ZO CHPH Čereňany budú počas zrušenia NS Čereňany nasadzovať holuby v NS 

v Bánovciach nad Bebravou a riadiť sa pokynmi predsedu ZO CHPH Bánovce nad Bebravou p. 

Jozefa Pietrika. Je potrebné, aby sa vopred telefonicky dohodli s predsedom OZ CHPH 

Topoľčany a zároveň predsedom ZO CHPH Bánovce nad Bebravou p. Jozefom Pietrikom za 

akých podmienok môžu prísť nasadzovať holuby do NS Bánovce nad Bebravou.  

 NS Čereňany je dočasne zrušené pre všetky preteky z ČR až do úplného vyriešenia celej 

vzniknutej situácie zo dňa 28.5.2022 v NS Čereňany 

 

Výbor OZ CHPH Topoľčany berie na vedomie : 

 vyjadrenia členov ZO CHPH Čereňany p. Jaroslava Gogoru a p. Júliusa Mlátka  

 doručený zápis o začatí disciplinárneho konania voči členovi ZO CHPH Čereňany p. Jozefovi 

Duchovičovi ml.  

 Výbor OZ CHPH Topoľčany berie na vedomie, že ZO CHPH Čereňany začal disciplinárne 

konanie voči svojmu chovateľovi p. Jozefovi Duchovičovi ml. Na základe rozhodnutia 

disciplinárnej komisie vytvorenej v ZO CHPH Čereňany voči svojmu chovateľovi a písomnom 

informovaní výboru OZ CHPH Topoľčany bude tento skutok posúdený aj výborom OZ CHPH 

Topoľčany nakoľko sa jedná o konflikt medzi členmi dvoch ZO CHPH . 

 

Všetci prítomní hlasovali ZA dané uznesenie.  

 

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

šťastnú cestu domov.  

 

 

Zapísal Radovan Klačanský   3.6.2022 

Overovatelia :  

Jozef Konš 

Rudolf Poništiak  



 


