Zápisnica z konferencie OZ CHPH Topoľčany, konane dňa 11.2.2018
v Solčanoch

Delegáti konferencie OZCHPH Topoľčany podľa zápisníc z VČS ZO CHPH :
p. Stručka Peter -------ZOCHPH Partizánske
p. Ladický Ivan----------ZOCHPH Topoľčany
p. Guniš Marián--------ZOCHPH Bánovce nad Bebravou
p. Révay Miroslav -----ZOCHPH Chynorany
p. Borcha Peter---------ZOCHPH Solčany
p. Belák Milan----------ZOCHPH Nemčice
p. Kujaník Jozef---------ZOCHPH Žabokreky nad Nitrou
p. Mlátko Július---------ZOCHPH Čereňany
p. Žitňanský Anton-----ZOCHPH Dvorany nad Nitrou
p. Vavro Ján-------------ZOCHPH Diviacka n.Ves
Prítomnosť overená prezenčnou listinou (príloha č.1)
Na úvod všetkých prítomných privítal predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak a oboznámil
prítomných o programe konferencie, ktorý mali delegáti k dispozícii. (príloha č.2).
Následne prebehlo hlasovanie delegátov o predloženom programe : všetci ZA
Predseda OZ CHPH Topoľčany predložil návrh na zloženie pracovných komisií nasledovne:
a) mandátová a návrhová komisia : Marek Mokoš, Július Mlátko, Miroslav Révay
b) zapisovateľ zápisnice : Radovan Klačanský
c) overovatelia zápisnice: Július Mlátko, Marián Guniš, Jakub Poništiak
Následne delegáti odsúhlasili pracovné komisie a zapisovateľa zápisnice.
Správu o činnosti za r. 2017 predniesli :
Predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak: Sezóna 2017 bola bez väčších problémov. Vyjadril
spokojnosť s prácou výboru. Horšie je to už s dodržaním termínov niektorých ZO CHPH. Takisto sa
vyjadril , že koeficienty tento rok nemali chovatelia nalietané na špičkovej úrovni v rámci SZCHPH.
Tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský : Od poslednej konferencie konanej 4.2.2017 boli
4 schôdze výboru OZ CHPH Topoľčany . Všetky zápisnice boli zverejnené na web stránke OZ CHPH
Topoľčany. Takisto vyjadril nespokojnosť nad plnením termínov pri zasielaní dokumentov od
niektorých ZO CHPH Topoľčany.
Výcvikár OZ CHPH Topoľčany p.Rudolf Poništiak: Sezóna starých holubov bola kompletne odletená.
Sezóna mladých holubov bola skrátená o posledný pretek . V rámci Západoslovenského regiónu
vyzdvihol umiestnenia našich chovateľov na popredných miestach. Vyjadril sa na adresu štartovacej
komisie, že je postačujúca trojčlenná komisia. V celkovom hodnotení považuje za odletenú sezónu
2017 ako úspešnú.

Pokladník OZ CHPH Topoľčany p. Jozef Duchovič st. : Uviedol prítomným jednotlivé väčšie príjmové
a výdavkové položky a uviedol stav v pokladni OZ CHPH Topoľčany. Pokladničná kniha bola
prekontrolovaná KRK OZ CHOH Topoľčany.
Predseda KRK OZ CHPH Topoľčany p. Marek Mokoš: Vyjadril sa ku kontrole pokladničnej knihy, ktorú
vykonal predseda KRK p. Marek Mokoš spolu s členom KRK Ľubomírom Kolíbkom za prítomnosti
pokladníka OZ CHPH Topoľčany p. Jozefom Duchovičom st. Pri kontrole neboli zistené nedostatky
a pokladničná kniha je prehľadne vedená. Ďalej oboznámil prítomných o vykonaných kontrolách v OZ
CHPH Topoľčany.
Predseda mandátovej a návrhovej komisie p. Marek Mokoš uviedol, že konferencia OZ CHPH
Topoľčany konaná dňa 11.2.2017 v Solčanoch je uznášaniaschopná – prítomných 10 z 10 delegátov
s hlasom rozhodujúcim.
Kontrola z uznesenia konferencie zo dňa 4.2.2017 – vyjadril sa predseda OZ CHPH
Topoľčany, že nebol splnený bod – zabezpečiť dezinfekciu prepravnej kabíny pred
pretekovou sezónou. Táto dezinfekcia sa uskutočnila až po cca 4. preteku. Delegáti na
konferencii sa následne zhodli na zakúpení dezinfekčného prostriedku Virkon na vykonanie
dezinfekcie pred nasledujúcou sezónou. Takisto nie je splnený bod - Majetkové vyrovnanie
bývalej a zánik ZO CHPH Nováky. Dvaja jej bývalí členovia neboli oficiálne uvolnení do
vedľajšej OZ CHPH Prievidza. Takisto nie je doriešená zmluva o nájme priestorov pre
chovateľov, ktorí majú holubník na „ranči“ v Topoľčanoch.

Prerokovanie bodov podľa zápisnice z návrhovej schôdze OZ CHPH Topoľčany zo dňa 4.1.2018
K prvému bodu sa vyjadrili spoločne p. Rudolf Poništiak s p. Jozefom Duchovičom st.
a oboznámili prítomných o nahlásených počtoch a predbežných výdavkov na všetky tri
varianty, takisto o možnom dopade na pretekovú sezónu 2018.
Delegáti následne jednohlasne odsúhlasili variantu č.2 – samostatne KT(2 prepravné autá),
samostatne ST a samostatne DT(500km)
V ďalšom bode boli postupne odhlasované prípadné zmeny v PP pre r.2018
1.5.
Opava za: Solčany (SO), Nemčice (NE), Topoľčany (TO), Dvorany n. Nitr.(DV), Žabokreky n.
Nitr.(ZA), Chynorany(CH), Bánovce n. Bebr.(BN)
Šlapanice za: Partizánske (PE), Čereňany (CE), Diviacka N.Ves (DI)
Prešiel pretek Opava
5.5.
Opava za: Solčany (SO), Nemčice (NE), Topoľčany (TO), Dvorany n. Nitr.(DV), Žabokreky n.
Nitr.(ZA), Chynorany(CH), Bánovce n. Bebr.(BN)
Mikulov za: Partizánske (PE), Čereňany (CE), Diviacka N.Ves (DI)
Prešiel pretek Opava

8.5.
Opava za: Solčany (SO), Nemčice (NE), Topoľčany (TO), Dvorany n. Nitr.(DV), Žabokreky n.
Nitr.(ZA), Chynorany(CH), Bánovce n. Bebr.(BN)
Šlapanice za: Partizánske (PE), Čereňany (CE), Diviacka N.Ves (DI)
Prešiel pretek Opava
10.6.

Slivenec za: PE,CH,BN
Chomutov za: SO,NE,TO,DV,CE,DI,ZA

Prešiel pretek Chomutov
17.6.

Blatná za : SO,TO,DV,NE,BN,PE,CH,ZA
Klatovy za: DI, CE

Prešiel pretek Blatná
1.7.

Blatná za : SO,TO,DV,NE,BN,PE,CH,ZA
Klatovy za: DI, CE

Prešiel pretek Blatná
8.7.

Slivenec za : SO,TO,DV,NE,BN,PE,CH,ZA
Slaný za: DI, CE

Prešiel pretek Slivenec
15.7.

Mělník za : SO,TO,DV,NE,BN,PE,CH,ZA
Louny za: DI, CE

Prešiel pretek Mělník
29.7.

Blatná za : SO,TO,DV,NE,BN,PE,CH,ZA
Klatovy za: DI, CE

Prešiel pretek Blatná
Preteková sezóna mladých holubov : nácviky- Tr.Jastrabie, Drietoma, Uh. Hradište.
Preteky: Tišnov, Tišnov, Vel. Bíteš, Humpolec, Kolín
Za: SO, DV, CE, DI, BN, CH, ZA

proti: PE, NE

zdržal sa : TO

Prešiel predložený návrh
Aby v prípade hlasovania na VZ zástupcovia OZ CHPH Topoľčany hlasovali za opätovné
vytvorenie ŠP.

Za: TO,DV,DI,BN,ZA

proti: SO,PE,CE,NE

zdržal sa : CH

Návrh prešiel
Ak budú opätovne schválené ŠP, tak aby v nich boli zaradené všetky ZO v rámci OZ.
Za: NE, TO, CE

proti: SO, DI, ZA,CH,BN

zdržal sa : PE, DV

Návrh neprešiel
Znovu zaviesť TOP tipovacie majstrovstvo (KT,ST a DT 5/3, SDT 3/1, mladé holuby 5/3
z výsledkov OZ)
Za: SO, NE,DV,DI,CE,ZA,CH,BN

proti: TO

zdržal sa : PE

Návrh prešiel.
Zmena štartovacej komisie. Bola navrhnutá zmena štartovacej komisie, aby v nasledujúcej
sezóne pracovala v novom zložení: Poništiak Rudolf, Marián Guniš, Marek Mokoš
Za: SO, TO,DV,DI,CE,ZA,CH,BN proti: nikto zdržal sa: NE, PE
Nové zloženie štartovacej komisie prešlo.
Doplnenie KRK OZ CHPH Topoľčany. Do existujúcej trojčlennej KRK boli navrhnutí traja
kandidáti: Fratišek Kreml, Mlátko Július, Ladický Ivan.
Delegáti následne odsúhlasili dvoch kandidátov a to p. Ivana Ladického a p. Júliusa Mlátku.
Pravdepodobnú zmenu preteku nahlásiť na web stránku OZ CHPH Topoľčany do utorku, vo
štvrtok do 18:00 hod zverejniť a potvrdiť zmenu, prípadne ponechať pôvodný termín.
Za: SO,DV,CH,TO,NE,ZA,CE,DI,BN

proti : PE

zdržal sa : nikto

Návrh prešiel.
V prípade ak nebude pretek spĺňať podmienky FCI , aby bol pretek uznaný do Majstrovstva
OZ.
Za: všetci
Návrh prešiel.
Platiť sa umiestnené holuby ( výsledky OZ) a nie za nasadené.
Za: SO,TO,DV,CH,BN

proti: DI,PE,CE,NE,ZA zdržal sa : nikto

Po sčítaní bodov podľa hlasovacieho kľúču návrh neprešiel.
Bojovať proti pernatým dravcom formou petície.
Za: všetci

Návrh prešiel.
Prerobiť prepravnú kabínu – odvetrávací pás nad boxami tesne pod strechou na náklady OZ
CHPH Topoľčany.
Za: všetci
Návrh prešiel.
Aby sa kamerovalo počas prepravy holubov aj napájanie holubov. Video bude následne
umiestnené na web.
Za: všetci
Návrh prešiel.
Návrh rozpočtu OZ CHPH Topoľčany predložili delegátom predseda p. Jakub Poništiak spolu
s pokladníkom p. Jozefom Duchovičom st. Oboznámili ich o jednotlivých položkách. (v
príspevku pre predsedu OZ CHPH Topoľčany je zarátaný aj kredit na MT do auta). Následne
podali návrh, aby každému lietajúcemu družstvu v OZ bol uhradený príspevok na prvých 10
holubov na ST.
Na KT a DT (5OOkm ) je možné dodatočné nahlásenie holubov. Takto nahlásené holuby
nebudú môcť vo výsledkoch získať body. Príspevok na takto nahlásené holuby bude taký, ako
aj pred sezónou.
Za: všetci
Návrh prešiel .
Technické záležitosti a termíny: Konferencia berie na vedomie príchod nových členov,
ktorých predniesol tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský
Za: všetci
Návrh prešiel.
Zmena príjmania nových členov mimo okresu TO, BN, PE. Nových členov podľa stanov SZCHPH
príjmajú jednotlivé ZO CHPH. Konferencia OZ CHPH Topoľčany bude schvalovať iba nových členov
mimo katastrálneho územia danej ZO CHPH, nakoľko niektoré ZO CHPH sú z okresu PD.
Za: všetci
Návrh prešiel
Letové príspevky je potrebné vyzbierať do 31.3.2018
Do tohto termínu je potrebné odovzdať aj menný zoznam chovateľov tak, ako budú vo výsledkoch.
Takisto aj nahlásiť jednotlivé počty nahlásených holubov jednotlivými pretek. družstvami.
ZO Nemčice požiadali o znovu zameranie súradníc pre chovateľa Gaťár Patrik.

ZO CHPH Solčany predložili žiadosť o usporiadanie výstavy OZ CHPH Topoľčany + regionálna
výstava Západosl. regiónu.
Za : všetci
Žiadosť bola schválená.
Diskusia :
V diskusii vystúpil najskôr p. Július Mlátko aby sa dbalo na dodržiavanie čistoty auta OZCHPH Nitra na
prepravu holubov na SDT podľa platnej zmluvy so Západoslovenským regiónom.
V ďalšom príspevku upozornil prítomných že schvaľovanie nových členov konferenciou je v rozpore
s platnými stanovami SZCHPH časť II.§4.
p. Marek Mokoš žiadal, o renováciu web stránky OZ CHPH TO . Je potrebné aby sa na ňu dalo dostať
ihneď a nie preklikávať sa cez rôzne odkazy a aby na nej boli zverejnené kontakty na zástupcov
jednotlivých ZO CHPH.
p.Ivan Ladický sa informoval ohľadne vyradenia holubov počas pretek. sezóny 2017 chovateľa Filipeje
Anton
p. Mandúch sa vyjadril ohľadne prepravy živých zvierat .
Následne p. Radovan Klačanský – tajomník OZ CHPH Topoľčany prečítal a podal návrh na uznesenie
podľa odhlasovaných bodov na konferencii OZ CHPH Topoľčany tak, ako sú zapísané v tejto zápisnici.
Za: všetci
Jednotlivé body boli schválené uznesením nadpolovičnou väčšinou.
Na záver všetkým prítomným poďakoval za účasť a konštruktívne riešenia predseda OZ CHPH
Topoľčany p. Jakub Poništiak a poprial im šťastnú cestu domov.

Zapísal 17.2.2018 Radovan Klačanský, tajomník OZ CHPH Topoľčany

Overil : p. Jakub Poništiak

...................

p. Július Mlátko

...................

p. Marián Guniš

...................

