
Zápisnica zo schôdze výboru OZ CHPH Topoľčany konanej dňa 

28.6.2022 v Chynoranoch 

 

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

Mokoš, Ivan Ladický (prítomnosť overená prezenčnou listinou) 

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

Za zapisovateľa bol navrhnutý a schválený p. Radovan Klačanský 

Za overovateľov boli navrhnutí a schválení p. Jozef Konš a p. Rudolf Poništiak 

Výbor OZ CHPH Topoľčany požiadal p. Ivana Ladického - predsedu ZO CHPH Topoľčany a zároveň 

člena posádky prepravného auta,  aby sa vyjadril k udalostiam zo dňa 28.5.2022, ktoré sa stali v NS 

Čereňany. 

Vyjadrenie p. Ivana Ladického:  

- Celý konflikt začal už počas zberu holubov na tretí závod, Duchovič ml. sa vyjadril o tom 

ako napadne výcvikára a pokladníka  OZ CHPH Topoľčany, vulgárne nadával šoférovi. Celý 

tento incident bol po odchode z NS Čereňany hlásený predsedovi OZ CHPH p. Jozefovi 

Pietrikovi.  

- Počas zberu na štvrtý závod bol v NS Čereňany kľud 

- Po príchode do NS Čereňany na zber piateho závodu 28.5.2022 na mňa začal Duchovič 

Jozef ml. kričať, že či som si už sťažoval , prečo napájame všetky holuby okrem 

Čereňanskych, ako je možné že počas zberu holubov je rozliata voda v aute a vyčítal mi, 

že doteraz som bol s nimi ale akonáhle mi dali dve Opavy zostal som ticho.  Odpovedal 

som mu „Jožko myslel som, že si rozumnejší „  a v tom sa po mne rozbehol a napadol ma. 

Niekoľko krát ma udrel do tváre.  Samuel Súlovský sa po tomto všetkom vyjadril „ uderil 

si toho nepravého!“  Následne som sa vzdialil a volal som Políciu SR , že som bol fyzicky 

napadnutý. Pracovník na operačnom stredisku vyhodnotil situáciu a s políciou poslal aj 

záchrannú zdravotnú službu. Po príchode polície im Duchovič Jozef st. a Duchovič 

Jaroslav ( otec a strýko Duchoviča ml. ktorý ma napadol) povedali svoju verziu, že som 

mu nadával, čo nie je pravda. Jozef Duchovič ml. sa chcel aj pred policajtami na mňa 

vrhnúť a vyhrážal sa mi ďalším fyzickým útokom so slovami „ Mám ti najebať aj pred 

policajtmi?“  

- „ Prisahám na svoje deti, že to bolo takto  ako som uviedol ! “  

 

p. Ivan Ladický pokračoval napriek všetkým okolnostiam v zbere holubov a ceste na závod do 

Slaného, aby sa mohol pretek odletieť, aby netrpela celá oblasť s tým, že pokiaľ sa mu po ceste zhorší 

zdravotný stav pôjde na vyšetrenie do najbližšej nemocnice v Českej republike. 

Počas jazdy sa k danej téme vyjadril aj druhý šofér, ktorý povedal, že do Čerenian už viac nepôjde, 

nakoľko sa bojí o svoje zdravie.  

Po vyjadrení p. Ivana Ladického mu poďakoval predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jozef Pietrik za účasť 

a vyjadrenie sa k danej veci a požiadal ho o opustenie schôdze.  



Tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský oboznámil prítomných o došlej pošte – zápisnica 

z disciplinárneho konania voči členovi ZO CHPH Čereňany 

Po jeho vzhliadnutí výbor OZ CHPH Topoľčany zistil, že v  ZO CHPH Čereňany porušili predbežné 

opatrenie vydané disciplinárnou komisiou v ZO Čereňany zo dňa 31.5.2022 v ktorom je uvedené : 

„Jozef Duchovič ml.  má dočasne obmedzený osobný vstup do NS Čereňany na nasádzanie holubov 

na preteky a to do konca sezóny alebo do uzatvorenia prípadu.“ 

p.Jozef Duchovič ml. sa následne zúčastnil košovania v NS Čereňany 4.6.2022 

 

Výbor OZ CHPH Topoľčany sa nakoniec dohodol na začatí disciplinárneho konania voči chovateľovi 

Duchovičovi Jozefovi ml. za fyzické napadnutie predsedu ZO CHPH Topoľčany p. Ivana Ladického . 

Pozvánka a dátum konania mu bude písomne zaslaná poštou.  

Následne tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský prečítal návrh uznesenia:  

Výbor OZ CHPH Topoľčany berie na vedomie vyjadrenie predsedu ZO CHPH Topoľčany p. Ivana 

Ladického k udalostiam zo dňa 28.5.2022 

Výbor OZ CHPH Topoľčany berie na vedomie zápisnicu z disciplinárneho konania voči členovi ZO 

CHPH Čereňany. 

Výbor OZ CHPH Topoľčany začal disciplinárne konanie voči chovateľovi Duchovičovi Jozefovi ml. za 

fyzické napadnutie predsedu ZO CHPH Topoľčany p. Ivana Ladického .  

Výbor OZ CHPH Topoľčany ukladá tajomníkovi OZ CHPH Topoľčany zaslať pozvánku p. Jozefovi 

Duchovičovi ml. na disciplinárne konanie.  

 

Výbor OZ CHPH Topoľčany jednohlasne schválil dané uznesenie. 

 

 

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

šťastnú cestu domov.  

 

Zapísal : Radovan Klačanský  

 

Overili : Jozef Konš        súhlasím 

 Rudolf Poništiak  súhlasím 

 

 

 

 


