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POŠTOVÝ HOLUB 


Mám ja pevnú vôlu, 

keďma ženie dravec, 

niekedy aj smolu. 


Gazda môj ty spoznáš, 

že niekedy mnou pohŕdaš, 

Pamätaj som zviera, 

aká že to dôvera? 


Ty sa v zime vyobliekaš, 
mne krmiva veru nedáš, 
ani vody nenaleješ, 
čo ty v lete odo mňa chceš. 

V lete príde iste čas, 


do koša ma zasa dáš. 

Ja napfňam túžby tvoje, 

vraciam sa ti vždy načas. 


Pamäťmoja, 

pevná vôľa, 


vždy odolá. 


Keď na dravca na/etIm, 

vtedy si ja život chránim, 

vo vzduchu sa pevne bránim, 

letím smerom neznámym. 


Noc tmavá sa za mnou vkrá

da, 

rozletím sa - noclah hl'adám, 

unavený na dom sadám. 


V neznáme ja miesta sadám 

s veľkým kŕdľom strakáčov, 


o chvlTu už všetci zmizli 
a ja čakám. neviem čo. 

Vtom začujem volanie, 
mám íst'dnuka a či nie? 

Zídem nižšie až na latku, 
pozriem bližšie, napnem krk, 
zdá sa to tu byť v poriadku, 
modrý strakáč spravil glg. 

Vtom sa dvierka zatvorili, 
mňa až dnuká posotili. 
Vyplašene stále lietam, 
ale mnoho miesta nemám. 

A vtom ruka neznámeho 

zdrapila ma bez citu, 

ja sa bránim, preč od neho, 

cftim hlavu obitú. 


Kde som sa to ja len dostal, 
stále o tom rozmýš/am, 
prečo radšej vonku niekde, 
nezostal som cez noc sám. 

[útosf velká vo mne bije, 
či mi mláďa nezahynie, 
dobfjam sa, chcem ísf von, 
daromný je ten môj zhon. 

Ale hádam príde čas, 
keďma tyran pustí zas. 

Vrátim sa ti gazda, vrátim, 
urobím ti v srdó radosť, 
potom ti to vynahradím, 
ver, že mám už toho dosť. 

Zem je velká - ja som malý, 
rozletím sa, napnem svaly. 
Beriem výšku - vidím svahy. 
a z tej výšky môj dom malý. 

autor : Ján SEKERA 
Nesluša 817 

Slovo na úvod 

Vážení priatelia, chovatelia poštových holubov, 
na rokovaní nášho najvyššieho orgánu v medzizjazdovom období - Valnom 
zhromaždení SZ CHPH - sme rozhodli, aby informačný spravodaj vyšiel v čo 
najkratšom čase, nakoľko boli p rijaté viaceré nové dokumenty, ktorými sa 
musia riadi(ZO i Oz. A hoci boli zaslané tajomníkom OZ, širokej chovatel'skej 
verejnosti nemusia by( celkom známe. 

Z uvedeného dôvodu je spravodaj ochudobnený o niektoré stále rubriky, 
neobsahuje žiadnu fotodokumentáciu. Prednosť totiž dostali Stanovy SZCHPH 
a Pretekový poriadOk SZ CHPH. 

Preteková sezóna sa nám sfubne rozbehla a pri prvých pretekoch nám 
prialo i počasie, čo môže pozitívne ovplyvniť jej celý priebeh. 

Napriek tomu Sú oblasti, ktoré majú (ažkosti s jej zabezpečením. OZ CHPH 
Košice nemá pretekové gumičky. Kto by chcel vypomôcťp lieškami alebo g u
mičkami, nech sa ohlási funkcionárom OZ alebo v redakcii. 'Zamrzol" nám 
kdesi aj p rístroj na zameriavanie súradnlc. Jeho pohyb je potrebné nahlásiťp. 
Blahovskému a lebo v redakcii. 

VerIme, že nám už začnú prichádzaťprvé výsledky pretekov, ktoré budete 
chcieť zverejniť v informačnom spravodaji č. 4/97, ktorého uzávierka je 5. 
augusta 1997. 

Za redakciu spravodaja Vám prajeme úspešné dolety a veríme, že tento 
informačný spravodaj, i keď podľa nás trochu "suchšF', bude dobrou pomôc
kou v práci funkcionárov a vodítkom práce chovateľov. 
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Sloyenský zväz chovateľov poštových holubov, Medená 16, Bratislava 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA VALNÉHO 

ZHROMAŽDENIA SZ CHPH 


konaného dňa 19. apn1a 1997 


vA!.NÉ ZHROMAžDENIE 

IiB e ri ena ve dom i e rozdelenie práce medzi 

členov Prezídia SZ CHPH ná~ledovne : 


* Dr. Vladirrúr Šiška - poverený zabezpečením 

chodu a činnosti sekretariátu 


* Ing. Peter Chy til - poverený pripravou rozpo

čtov a sledovaním hospodárenia sekretariátu 


* p. Oldrich Ša vara - poverený vedením preteko
vej komisie, ktorá bude kontrolovať pretekové plá
ny, protokoly o štarte PH, pretekov ú dokumentáciu 
a pretekové výsledky. Bude kontrolovať dodrLiava
nie pretekového poriadku, vykonávať kontroly po
čas pretekov a prepravy holubov vo všetkých OZ 
CHPH na Slovensku. 

,. Mgr. Milan Blahovský - poverený vedením vý
počtovej komisie, ktorá bude zodpovedať za jednot
né spracovanie pretekových výsledkov, spracova
nie výsledkov z NP, správne zameranie súmdníc 
holubru1cov, správne používanie súradníc vypúšťa
cích miest a centrálnu evidenciu chovateľov podľa 
súradníc. 

* Ing. Stanislav Eliáš - poverený vedením posu
dzovateľskej komisie, ktorá bude viesť evidenciu po
sudzovateľov, navrhovať posudwvateľov na CV 

* MVDr. Ondrej Šimko - poverený veterinárnym 
poradenstvom v oblasti platnej legislatívy a včas
ným infOlIDova.ním o jej zmenách. 

* RNDr. Daniel Dudzik - má práva a povinnosti 
určené v Stanovách SZ CHPH 

2J Schvaľuje: 

aJ tcrrninovník zasadnutí Valného zhromaždenia a 
Prezídia SZ CHPH na roky 1997 - 200 L 
bI inovovaný Pretekový poriadok SZ CHPH 
CI terrniny a miesta štartov NP na roky 1998 - 2CXXl : 
3. júnový víkend - Eisenach, 5. júla - Schwerin, 3.jú
lový víkend - Schwerinl 
dl doplnok k Disciplinárnemu poriadku SZ CHPH 
v znení :"Za oneskorené zasielanie predpísaných do
kumentov sa stanovuje pokuta 50.- Skldeň po dobu 
trvania 14 dni. Po týždni musí orgán, ktorému mal 
byť dokument zaslaný vyrozumieť o tejto skutoč
nosti predsedu pIislušného oz CHPH. Ak sa doku
ment neza~le do 14 dní je OZ, ZO z činnosti spoje

2 

nej s predpísaným dokumentom vyradené. 
e/ zložcnie pretekovej komisie : pp. Šavara, Vid
hold, Nižník, Petrányi, Chytil 
výpočtovej komisie: pp. Blahovský, Tkáč, Šeliga 
posudzovatefskej komisie: pp. Eliáš, Kunštár, Šiška 

3J Poveruje: 

" OZ CHPH Spišská Nová Ves usporiadaním CV 
v januári 1998 a v náväznosti na uvedené rozhod
nutie u k I a dá: 

aJ OZ CHPH Spišská Nová Ves vypracovať do 
30. júna 1997 podrobné zabezpečenie podujatia s 
podrobným časovým harmonogramom a priestoro
vým zabezpečením 

bI Dr. Vladimírovi Šiškovi uzatvoriť zmluvu me
dzi SZ CHPH a OZ CHPH Spišská Nová Ves o pod
mienkach konania výstavy. 

Termín: 30. 6. 1997 Zodpovedný: v texte 

4JU kladá: 

aJ Pre7.fdiu SZ CHPH vypísať konkurz na výber 
programu sprawvania pretekových výsledkov, ktorý 
by sa používaj od roku 1998 vo všetkých OZ CHPH 

Termín : 30. 6. 1997 Zodpovedný: v texte 
bI OZ CHPH od roku 1998 vyberať za miesta štar

tov PH iba sídla, ktoré majú viac ako 5.000 obyva
teľov. výnimku tvorí Trojmezí v Českej republike 
Inakolko súradnice sú všeobecne známe/o 

CI Predsedovi pretekovej komisie vydať propozí
cie konania NP 1997 

Termín : 15.5.1997 Zodpovedný: v texte 
dl Predsedovi výpočtovej komisie vydaipodmien

ky spracovania výsledkov NP 1997 
Termin : 15. 5. 1997 Zodpovedný: v texte 

e/ OZ CHPR zasielať protokoly o štarte predsedovi 
pretekovej komisie p. Oldrichovi Šavarovi na adresu: 
Oldrich Šavara, 1. Ra~u 465, 900 86 Budmerice do 5 
dru po vykonaní štartu. V opačnom pIipade sa bude 
postupovať podľa bodu 2., čl. dl tohto um esenia 

V Nitre 19. 04. 1997 zapísal: p. Sýkora J. 

ROK 1997 
13. ap rO - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
19. apríl - zasadnutie Valného zhromaždenia SZ 
CH PH /Nitra! 
21. jún - PRVÝ NÁRODNÝ PRETEK ISchwerinl 
05. júl - DR UHÝ NÁRO DNÝ PRETEK IKie11 
19. júl - TRETí NÁRODNÝ PRETEK lEisenachi 
14. september - zasadnutie Prezídia SZ CH PH 
31. október  posledný termín na zaslanie pre
tekovej dokumentácie, výsledkov a vyhOdnote
nia MS 
22. november - seminár posudzovateľov PH I 
Košicel 
- zasadnutie Prezídia SZ CHPH IKošicel 
23. november - zasadnutie Valného zhromaž
denia SZ CHPH IKošicel 

ROK 1998 
január - SLOVENSKÁ VÝSTAVA PO~TOVÝCH HO
LUBOV 

- zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
28. február - posledný termín zaslania evidencie 
~Ienstva , pretekových plánova zaplatenia člen
ských poplatkov 
14. marec - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
15. marec - zasadnutie Valného zhromaždenia SZ 
CHPH IB. Bystrica! 
29. marec - seminár výcvikárov SZ CH PH 
3D. marec - posledný termin zaslania objednávok 
materiálu 
20. jún - PRVÝ NÁRODNÝ PRillK IEisenach/ 
04. júl - DRUHÝ NÁRODNÝ PRETEK ISchwerinJ 
18. júl - TRETf NÁRODNÝ PRETEKISchwerinl 
19. september  zasadnutie Prezíd ia SZ CHPH 
31. október - posledný termín na zaslanie prete
kovej dokumentácie, výsledkov a vyhodnotenia 
MS 
21. november - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
22. november - zasadnutie Valného zhromažde
nia SZ CH PH !Trenčín! 

ROK 1999 
január - SLOVENS\<Á VÝSTAVA POŠTOVÝCH HO
LUBOV aOLYMPIADA 

- zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
27. február - posledný termín zaslania evidencie 
členstva, pretekových plánov azaplatenia členských 
poplatkov 
13. marec - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
14. marec - zasadnutie Valného zhromaždenia SZ 
CHPH !Trnava! 
01 .aprll- posledný termín zaslania objednávok ma
teriálu 
18. jún - PRVÝ NÁRODNÝ PRETEK IEisenach/ 
04. júl - DRUt-jÝ NÁRODNÝ PRETEK ISchwerinl 
17. júl - TRETI NÁRODNY PRETEK ISchwerinl 
12. september - zasadnutie Prezidia SZ CH PH 
30. október - posledný termín na zaslanie preteko
vej dokumentácie, výsledkov avyhodnotenia MS 
13. november - zasadnutie Prezídia SZ CH PH 
14. november - zasadnutie Valného zhromaždenia 
SZ CHPH IPrešovl 

ROK 2000 
január- SLOVENSKÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLU
BOV 

- zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
29. február - posledný termín zaslania evidencie ~Ien
stva, pretekových plánov a zaplatenia členských po
platkov 
11. marec - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
12. marec - zasadnutie Valného zhromaždenia SZ 
CHPH /Žilina! 
31. marec - posledný termín zaslania objednávok ma
teriálu 
17. jún - PRVÝ NÁRpD~Ý PREJEK /Eisenach! 
04. - 05. júl- DRUHY NARODNY PRETEK ISchwerinJ 
utorok-streda 
15.122. júl - TRETí NÁRODNÝ PRETEK ISchwerinJ 
10. september - zasadnutie Prezídia SZ CH PH 
31. október - posledný termin na zaslanie pre
tekovej dokumentácie, výsledkov a vyhodnote
nia MS 
11. november - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
12. november - zasadnutie Valného zhromažde
nia SZ CHPH IBratislava/ 

ROK 2001 
január - SLOVENSKÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV 

- zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
09. február - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
17. lobrnar • VI. ZJAZD SZ CHPH 

Schválené na zasadnutf Valného zhromaždenia SZ CHPH dňa 19. ap ríla 1997 v Nitre. 
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nosti predsedu pIislušného oz CHPH. Ak sa doku
ment neza~le do 14 dní je OZ, ZO z činnosti spoje
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nej s predpísaným dokumentom vyradené. 
e/ zložcnie pretekovej komisie : pp. Šavara, Vid
hold, Nižník, Petrányi, Chytil 
výpočtovej komisie: pp. Blahovský, Tkáč, Šeliga 
posudzovatefskej komisie: pp. Eliáš, Kunštár, Šiška 

3J Poveruje: 

" OZ CHPH Spišská Nová Ves usporiadaním CV 
v januári 1998 a v náväznosti na uvedené rozhod
nutie u k I a dá: 

aJ OZ CHPH Spišská Nová Ves vypracovať do 
30. júna 1997 podrobné zabezpečenie podujatia s 
podrobným časovým harmonogramom a priestoro
vým zabezpečením 

bI Dr. Vladimírovi Šiškovi uzatvoriť zmluvu me
dzi SZ CHPH a OZ CHPH Spišská Nová Ves o pod
mienkach konania výstavy. 

Termín: 30. 6. 1997 Zodpovedný: v texte 

4JU kladá: 

aJ Pre7.fdiu SZ CHPH vypísať konkurz na výber 
programu sprawvania pretekových výsledkov, ktorý 
by sa používaj od roku 1998 vo všetkých OZ CHPH 

Termín : 30. 6. 1997 Zodpovedný: v texte 
bI OZ CHPH od roku 1998 vyberať za miesta štar

tov PH iba sídla, ktoré majú viac ako 5.000 obyva
teľov. výnimku tvorí Trojmezí v Českej republike 
Inakolko súradnice sú všeobecne známe/o 

CI Predsedovi pretekovej komisie vydať propozí
cie konania NP 1997 

Termín : 15.5.1997 Zodpovedný: v texte 
dl Predsedovi výpočtovej komisie vydaipodmien

ky spracovania výsledkov NP 1997 
Termin : 15. 5. 1997 Zodpovedný: v texte 

e/ OZ CHPR zasielať protokoly o štarte predsedovi 
pretekovej komisie p. Oldrichovi Šavarovi na adresu: 
Oldrich Šavara, 1. Ra~u 465, 900 86 Budmerice do 5 
dru po vykonaní štartu. V opačnom pIipade sa bude 
postupovať podľa bodu 2., čl. dl tohto um esenia 

V Nitre 19. 04. 1997 zapísal: p. Sýkora J. 

ROK 1997 
13. ap rO - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
19. apríl - zasadnutie Valného zhromaždenia SZ 
CH PH /Nitra! 
21. jún - PRVÝ NÁRODNÝ PRETEK ISchwerinl 
05. júl - DR UHÝ NÁRO DNÝ PRETEK IKie11 
19. júl - TRETí NÁRODNÝ PRETEK lEisenachi 
14. september - zasadnutie Prezídia SZ CH PH 
31. október  posledný termín na zaslanie pre
tekovej dokumentácie, výsledkov a vyhOdnote
nia MS 
22. november - seminár posudzovateľov PH I 
Košicel 
- zasadnutie Prezídia SZ CHPH IKošicel 
23. november - zasadnutie Valného zhromaž
denia SZ CHPH IKošicel 

ROK 1998 
január - SLOVENSKÁ VÝSTAVA PO~TOVÝCH HO
LUBOV 

- zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
28. február - posledný termín zaslania evidencie 
~Ienstva , pretekových plánova zaplatenia člen
ských poplatkov 
14. marec - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
15. marec - zasadnutie Valného zhromaždenia SZ 
CHPH IB. Bystrica! 
29. marec - seminár výcvikárov SZ CH PH 
3D. marec - posledný termin zaslania objednávok 
materiálu 
20. jún - PRVÝ NÁRODNÝ PRillK IEisenach/ 
04. júl - DRUHÝ NÁRODNÝ PRETEK ISchwerinJ 
18. júl - TRETf NÁRODNÝ PRETEKISchwerinl 
19. september  zasadnutie Prezíd ia SZ CHPH 
31. október - posledný termín na zaslanie prete
kovej dokumentácie, výsledkov a vyhodnotenia 
MS 
21. november - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
22. november - zasadnutie Valného zhromažde
nia SZ CH PH !Trenčín! 

ROK 1999 
január - SLOVENS\<Á VÝSTAVA POŠTOVÝCH HO
LUBOV aOLYMPIADA 

- zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
27. február - posledný termín zaslania evidencie 
členstva, pretekových plánov azaplatenia členských 
poplatkov 
13. marec - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
14. marec - zasadnutie Valného zhromaždenia SZ 
CHPH !Trnava! 
01 .aprll- posledný termín zaslania objednávok ma
teriálu 
18. jún - PRVÝ NÁRODNÝ PRETEK IEisenach/ 
04. júl - DRUt-jÝ NÁRODNÝ PRETEK ISchwerinl 
17. júl - TRETI NÁRODNY PRETEK ISchwerinl 
12. september - zasadnutie Prezidia SZ CH PH 
30. október - posledný termín na zaslanie preteko
vej dokumentácie, výsledkov avyhodnotenia MS 
13. november - zasadnutie Prezídia SZ CH PH 
14. november - zasadnutie Valného zhromaždenia 
SZ CHPH IPrešovl 

ROK 2000 
január- SLOVENSKÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLU
BOV 

- zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
29. február - posledný termín zaslania evidencie ~Ien
stva, pretekových plánov a zaplatenia členských po
platkov 
11. marec - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
12. marec - zasadnutie Valného zhromaždenia SZ 
CHPH /Žilina! 
31. marec - posledný termín zaslania objednávok ma
teriálu 
17. jún - PRVÝ NÁRpD~Ý PREJEK /Eisenach! 
04. - 05. júl- DRUHY NARODNY PRETEK ISchwerinJ 
utorok-streda 
15.122. júl - TRETí NÁRODNÝ PRETEK ISchwerinJ 
10. september - zasadnutie Prezídia SZ CH PH 
31. október - posledný termin na zaslanie pre
tekovej dokumentácie, výsledkov a vyhodnote
nia MS 
11. november - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
12. november - zasadnutie Valného zhromažde
nia SZ CHPH IBratislava/ 

ROK 2001 
január - SLOVENSKÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV 

- zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
09. február - zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
17. lobrnar • VI. ZJAZD SZ CHPH 

Schválené na zasadnutf Valného zhromaždenia SZ CHPH dňa 19. ap ríla 1997 v Nitre. 
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PRETEKOVÉ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH OZ CHPH NA ROK 1997 


:oo 

ul 

OZ CHPH 26.· 27. 04. 1.05. 03. - 04. 05. 10. · 11. 05. 17. -18. 05. 24. - 25. OS . 31 .05 . 01. 06. 07. - 08. 06. 14. . 15. 06.1991 1997 1997 1991 1997 1997 1997 1997 1997 
Banská B'lstrica Kúty_ Kúty VelkéMezifi čl Hoflce Mnichovlee Cheb Mnichovice AšBrati slava - Velké Mezifičí Kladno Chomutov Aš FranfurkVKladno Kolin Schwerirv'Kladno AšBardejov Trstená Mosty uJablunkova Mogy uJablunkova Litovel Kladno Litol11}'ŠI AŠ/litomyšl LitovelČadca - Hran ice na Morave Lrtovel Svitavy Kolin Louny Wiesbaden/Kladno lounyKomárno Holič Velké Mezifiči Nymburk Aš FranfurkVNymburk ~mburk Schwerin/Nymburk AšKo~lce Banská Bystrica Bánovce Hol ič VelkéMezi fičl Velké Mezifiči Velké Mezififi AšKys. N. Mesto Štenberk Česká Tlebová Kolln Rakovnik Teplice Desau/Kladno lounylevice - Brno Brno Brno Jfihlava .B.ičany Chomutov Slanýliptov. Mikuláš 

Hranice na MJL~ovel Podebrady Pod1íbrady Desau Utove l/PodebradyMartin Trenčin Pferov litovel Svitavy Prúhonice Chomutov St1ítí DesaJilSteti .StetiMichalovce Ružomberok Ružomberok Makov Záh orská Ves Kl adno Zá horská Ves Aš Záhorská VesNové Zámky - Holič Velké Mezinči Ríčany Aš FranfurkU'Nymburk Nymburk Schwerin/Nymburk AšPoprad Púchov/Púchov Hranice oa M.llItovel Pod!brady Pod1íbrady Desau/Púchov lrtoveVPod!bradyPoval. Bystrica Rozvad . Velké Mezinči Praha Aš FranfurkVRakovnfk Rakovnfk Schwerln/Rakovnfk AšPre šov - Makov Mak ov Utovel Utovel Litomyšl lrto~šl AšPrievi dza Pferov Lrtovel Svitavy Prúhonice Chomutov ~@i Desau/Štetf StetiRim. Sobola - Makov QE?va Opava Wroclaw Ch omutov Wroclaw WroclawRužomberok - Hranice na Morave lilovel Svitavy Prúhonice Ch omutov ~mi Desau/štW ŠtetiSenica ~ahy Štú rovo Rimavská Sobota Praha Aš Brande Trojmezi Stendal AšSa binov - Žilina Mosty uJablunkova Mo~uJablunkova Litovel Vysoké Mýto Pod~brady Vysoké Mýto Mosty uJJChomuto\Sp. Nová Ves Mosty uJJPúchov Opava SVitavy Pardubice Chomutov Púchov!PardubiceTerchová Lnovel Svitavy Kolin Louny Rakovnfk WiesbôDellfLouny RakovnfkNitra - Rlča!Jll.. Dobfa!Jll.. Aš Dob /any Dob/anv E l slebe~lčilfr\l Aš~urany Holič Velké Mezi/ i čl Velké Mezifiči Praha/B.5!Praha Slaný Slaný Lipsko lipSkO/Praha SlanýTopoľčany Slavkov Svitavy Hradec Králové Litomyšl Aš FranfurkVlitomyšl litomyšl Schwerin/Praha AšTrenčin Svitavy Velké Mezlfiči Kladno Chomutov Aš Kladno Chomutov VelkéMezi fi č i Aš Trnava Velké Meziriči Humpolec Kladno Chomutov Aš FranfurkVLouny Plzeň Schvterin/lou ny AšTvrdošin 7 ? ? 7 7 ? ? 7Žilina Trenčin Pferov Brno Velké Mezifiči Kol in žatec Hofovičkv Wlesbadenll ounv Prp<:tir~ 

OZ CHPH 21.06 - 22.06. 28. - 29. 06. 05 .07. - 06. 07. 12. - 13. 07 . 19.07.·20.01. 26. - 27 . 07 . 01 . - 03.08. 
1991 1997 1997 1997 1997 1997 1997 

Banská Bystrica Schwerin.!· Mnlchovce Kiel/- Aš Eisenach/· Aš 
Bratislava Schwerin/Chomutov Louny Kiel/Kladno Aš Eisenach/louny Aš Oainze 
BardeJov Sehwerln/Lltomyšl Podebrady Klel/Pod6brady Litovel Eisenach/Litomyšl litomyšl Aš 
Cadea SchwerinfTeplice Louny Klel!Latec Louny Elsenach/Žatec louny Eisleben 
Komárno Schwerin/· Nymburk Kiel/Nymburk Aš EisenachfNymbu rk Aš Stenbergen 

Košice -Nelké Meziflči Aš ·N.Mezlfiči/Litovel Bánovce ElsenachNMezlfJLltovel V.MezinWlitovel Aš 
Kys. N. Mesto SchwerinfTeplice Louny Klel!Latee Louny Eisenach(Latec Louny Dainze 
Levice Sehwerin/ Ričany Kiel/ Ričany Eisenach/· Rlčany 

liptov. Mikuláš Sehwerin.!louny Podebrady Kiel/Louny Pod~brady Eisenach/M.Boleslav IČáslaviHranice veeehách 
Martin Schwerin/St~tf Steti Kiel/M. Boleslav smi Elsenach/M.Boleslav Trojmezi 
Michalovce Schwerin/Makov Pod1íbrady Kiel/Makov Záhorská Ves Eisenach/Litovel Aš 
Nové Zámky Sehwerin/- Nymburk KlelfNymburk Aš E isenach/Nym bu rk Aš Sten bergen/Cheb 
Poprad SchwerinNysoké Mýto Pod~brady Kiel/Pod1íbrady Podébrady Eisenach/Púchov I cáslav/Hranice vCechách Púchov 
Považ. Bystrica Schwerln/Svitavy Rakovnfk Klel!Rakovnfk Aš Eisenach!Rakovnfk Aš Cheb 
Prešov ·/litovel Aš ·/Lltovel Litovel E i senachN. Mezlfiči Litovel Aš!Valašské Mezl f l č i 

Prievidza Sehwerln/St~tf Št~ti Klel/M.Boleslav Št1ítf E Isenach/M. Boleslav Trojmezi 
Rim. Sobota Schwerin/Makov Wroclaw ·/Chomutov Wroclaw Eisenach/Makov Chomutov Zilina 
Ružomberok Schwerin.!St~tl Štiltl Kiel/M .Boleslav Šteti Elsenach/M. Boleslav Trojmezi 
Senica Sehwerin/Holyšov Brande Kiel/Holýšov Aš Eisenach/Holýšov Aš 
Sabinov ·/Litovel Vysoké Mýto/Aš ·/Pod~brady Vys.Mýto EisenachNysoké Mýto Vysoké Mýto Sehwerin 
Sp. Nová Ves -/Vysoké Mýto Pardubice Klel/Pod ~brady Pardubice Eisenach/Púchov Hranice v Čechách 
Terchová Schwerln/Louny Rakovnfk Kiel/Louny Rakovnfk Eisenach/Louny Rakovnfk Eisleben 
Nitra Schwerin/Ričany Oobfany Klel/Dobrany Aš Eisenach/Oobfany Aš Cheb 
~urany Schwerin/praha Slaný Kiel/Slaný Slany Eisenach/Praha Lipsko 
Topoľčany Schwerin.!Hrad. Královť Litomyšl Kiel!Praha Aš Ei senach/Svitavy Aš Cheb 
Trenčin -/Svitavy Chomutov Kiel/Kladno Aš Eisenach/Kladno Aš Cheb 
Trnava Sehwerln/Chomutov Cheb Kiel/Plzeň Aš Eisenac h/Plze ~ Aš Cheb/Dainze 
Tvrdošln Schwerin.!Kolfn fUčany Kiel/Kolin Ŕfčany Eisenach/Kúty Rlčany 

Žilina Schwerin/Louny Preštice Kiel/Louny Zatec Eisenaeh/Louny Preštice Lipsko 



PRETEKOVÉ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH OZ CHPH NA ROK 1997 
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Banská Bystrica Schwerin.!· Mnlchovce Kiel/- Aš Eisenach/· Aš 
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BardeJov Sehwerln/Lltomyšl Podebrady Klel/Pod6brady Litovel Eisenach/Litomyšl litomyšl Aš 
Cadea SchwerinfTeplice Louny Klel!Latec Louny Elsenach/Žatec louny Eisleben 
Komárno Schwerin/· Nymburk Kiel/Nymburk Aš EisenachfNymbu rk Aš Stenbergen 

Košice -Nelké Meziflči Aš ·N.Mezlfiči/Litovel Bánovce ElsenachNMezlfJLltovel V.MezinWlitovel Aš 
Kys. N. Mesto SchwerinfTeplice Louny Klel!Latee Louny Eisenach(Latec Louny Dainze 
Levice Sehwerin/ Ričany Kiel/ Ričany Eisenach/· Rlčany 

liptov. Mikuláš Sehwerin.!louny Podebrady Kiel/Louny Pod~brady Eisenach/M.Boleslav IČáslaviHranice veeehách 
Martin Schwerin/St~tf Steti Kiel/M. Boleslav smi Elsenach/M.Boleslav Trojmezi 
Michalovce Schwerin/Makov Pod1íbrady Kiel/Makov Záhorská Ves Eisenach/Litovel Aš 
Nové Zámky Sehwerin/- Nymburk KlelfNymburk Aš E isenach/Nym bu rk Aš Sten bergen/Cheb 
Poprad SchwerinNysoké Mýto Pod~brady Kiel/Pod1íbrady Podébrady Eisenach/Púchov I cáslav/Hranice vCechách Púchov 
Považ. Bystrica Schwerln/Svitavy Rakovnfk Klel!Rakovnfk Aš Eisenach!Rakovnfk Aš Cheb 
Prešov ·/litovel Aš ·/Lltovel Litovel E i senachN. Mezlfiči Litovel Aš!Valašské Mezl f l č i 

Prievidza Sehwerln/St~tf Št~ti Klel/M.Boleslav Št1ítf E Isenach/M. Boleslav Trojmezi 
Rim. Sobota Schwerin/Makov Wroclaw ·/Chomutov Wroclaw Eisenach/Makov Chomutov Zilina 
Ružomberok Schwerin.!St~tl Štiltl Kiel/M .Boleslav Šteti Elsenach/M. Boleslav Trojmezi 
Senica Sehwerin/Holyšov Brande Kiel/Holýšov Aš Eisenach/Holýšov Aš 
Sabinov ·/Litovel Vysoké Mýto/Aš ·/Pod~brady Vys.Mýto EisenachNysoké Mýto Vysoké Mýto Sehwerin 
Sp. Nová Ves -/Vysoké Mýto Pardubice Klel/Pod ~brady Pardubice Eisenach/Púchov Hranice v Čechách 
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Pretekové výsledky holubiceNajlepšia poľská holubica roku 1996 
Viac rokov sa u nás disku

tuje na tému ."štandard alebo 
šport". Odpoveďou môžu byt 
výsledky holubice Č. PL-49-94
60863 chovateľa Piotra Milas
zewskiego z klubu Zielona Gora. 

To, čo dokázala táto holubi
ca, nás viedlo k tomu, že po pr
výkrát zverejňujeme informáciu 
zo zahraničia, nakoľko ňou 
chceme dokázať, že holub no
vého typu ŠTANDARDU môže 
dosiahnut aj špičkové športo
vé výkony. 

. Výstavná karta holubice /štítok! 
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WYNIKI LOTOWE GOll;BIA w roku 

data lotu z miejscowošci coeHicje!'l 

11.05.96 I LUDWIGSFELD E-2 159,170 tjll I 5375 , 125.95 

18.05.96 MEfA OCľRF-1 361,56 309 I i956-r 104,53 

25.05.96 MEER DORF-2 '1. 361,56 536 .. ~4036-=r. 1 32 . ~~. 
1.06 96 MEE~DORF-3 . 361 ,56 364 .. _2920- '~,66 
8.06.96 MEERDORF -4 361 ,56 182 3160 57,59 

15.06.96 ROTTERDA~- ; 756'!!4l 76 I .i-1?,6__ 1. 64 ,~ 
2206.96 ME.ERDORF·5 361 ,56 70 2~~ .~ 28, 51 

.~. BRAMSCH E.' _1 518.6. I · 6~_ ,~ . 34~ 
6.07.96 ROTTERDAM-2 756,8~ .~ t-1059 .._ . . _3~,05 

i 
13.07.96 MEERDORF-6 361 .56 . 1 ___7 _ 1805 _ _ 3.88 

20.07.96 BRAMSCHE-2 51 8,68 I 1 1616 0.62I t 
27.Q7.96 ROTTERDAM-J 756,,!J4 ~ 866. _ L _ 60,.05 

3.08.96 IARN HEM . _. . 658:.~0 50 _ . ~~=±~B1
I 6.294.61 

o príprave holubice p. Milaszewski hovo veľkú ochotu, nakoľko obidvaja intenzívne pre
rí :"Prvé vajíčka zniesla začiatkom mája. Zotekali. Okrem toho som jej venoval väčšiu sta
bral som jej ich a poldlolil podklady. Niekoľ rostlivosť ako iným holubiciam." 
ko dn{ po termíne liahnutia som jej podlolil Pán Piotr Patras, autor článku v časopise 
trochu väčšie mláďa. Pár ho prijal vychová HODOWCA GOLEBI POCZTOWYCH o holu 
val, pričom obaja rodičia zároveň pretekali. bičke píše: "Je to typ holuba novoponímaného 
Keď mláďa podrástlo, holuba som odobral. ŠTANDARDU. Nie je zvláštne, le bola vysoko 
Samička kŕm ila m láďa sama. Je veľm i sta ocenená na každej výstave za svoj výkon, ale 
rostlivá, a keď mláďa vyletelo, chodila za ním aj za bodové ohodnotenie v ŠTANDARDE. " 
na strechu, ako to robia holuby. Vrátil som 
jej holuba, ale spolu mohli byť len pred pre Z časopisu Hodowca golebi pocztowych 
tekom a po preteku. K páreniu ani nemali vybral RNDr. Daniel Dudzik 

Cena FAIR - PLAY naéhádza odozvu 'medzi chovateľmi 
Oo redakcie prišiel list, v ktorom nás pozdravuje a zároveň želá mnoho úspechov a nápadov pri 

vydávani Informačného spravodaja výbor OZ CHPH Prievidza 
Samozrejme. že nás vyslovené želania poteälli, no 6Šte.'Jmlu radQSt nám urobil prispevok, ktorý 

chovatelia tejto oblasti zasielajú do ruMl<)' ~FAIR- PLAY". 
"Prlbeh sa prihodil n&nu dlhoro~nllmu lf úspf$némll chovateľoVI p. TIborovi Suifovl aJeho holubicf 

92-S-82664. I~bomej pretekárke na dlhých traUach. Táto holubica obsadila 3. miesto v /(at.eg6r/l "C" s 
koeficrentom 182,629 na \lýstave \I SeniCi a bola účástnmkOu Olympiády 1997. 

Holubica bola nasadená 20. 07. 1997 na pre/ek Schwerln a ptis1;1\Iifa sa na Morave lna vodU! u 
uhovare/a Antona Novotného, Uhetský Ostroh 11. Po o§elren( bola chovateľom wpustená a e~te sa . 
dokázala umIestnit s Casom doletu 16.41'34' a tých/osfou 1.134,11m1mln. 

Za tento u§fachtflý Cin sl pán Anfon Novotný zaslútl uznanlB §/rokej chovateľskej verejnosti," 
Redakcia 

7 

http:6.294.61
http:27.Q7.96
http:20.07.96
http:13.07.96
http:15.06.96
http:25.05.96
http:18.05.96
http:87.00-95.00
http:8.0a-9.0D
http:8.009.00
http:upi.~.ni


Pretekové výsledky holubiceNajlepšia poľská holubica roku 1996 
Viac rokov sa u nás disku

tuje na tému ."štandard alebo 
šport". Odpoveďou môžu byt 
výsledky holubice Č. PL-49-94
60863 chovateľa Piotra Milas
zewskiego z klubu Zielona Gora. 

To, čo dokázala táto holubi
ca, nás viedlo k tomu, že po pr
výkrát zverejňujeme informáciu 
zo zahraničia, nakoľko ňou 
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vého typu ŠTANDARDU môže 
dosiahnut aj špičkové športo
vé výkony. 
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HovQrme o rQ.koyaní zjazdu pravdu 
V živote človeka je vefa vecí, ktoré fov. Komisia sa zišla pred zjazdom v No

by po čase rád zmenil a najradšej ich z vom Meste nad Váhom, kde pán Belaník 
pamäti vymazal. Medzi takéto nepríjem predložil úpravu stanov. Po prerokovaní
né spomienky a zážitky z mojej šesfroč a zapracovaní pripomienok bol návrh sta
nej práce v ÚV SU CHPH patrí aj dvojná nov rozoslaný delegátom V. zjazdu SZ 
sobné vylúčenie p. Jozefa Daniška z MS CHPH. 
pre technické nedostatky v pretekovej Druhý návrh stanov bol vypracovaný
dokumentácii a nasledujúce nekoneč OZ CHPH Trnava a bol pred zjazdom za
né odvolania a dokazovania viny či ne slaný tajomníkom všetkých OZ CHPH na 
viny. Po dvojročnom odstupe som túto Slovensku. 
kauzu považoval za úplne a jednoznač Pri schvaľovaní Stanov SZ CHPH sa vy
ne uzatvorenú. chádzalo z verzie vypracovanej ÚV a

ŽiaL hoci nerád, musím sa k výrokom právne upravenej Mgr. Belanikom. Na 
p. Daniška, aj ked už nie je našim členom , zjazde sa stanovy schvafovali paragraf po
ktoré boli zverejnené v časopise Letu zdar, paragrafe. odstavec po odstavci. Môžem 
vyjadrif. Predovšetkým preto , že všetci jednoznačne povedaf. že v schválenej
delegáti i účastníci zjazdu to odo mňa iste verzii ostalo viac ako 95 'yo pôvodného
očakávajú , že o zjazdovom rokovaní sa návrhu. Z tohto dôvodu o "otrepaní o hla
napíše pravda. A taktiež preto, že v ňom vu" nemôže byt ani reči. ale práve nao
boli neprávom a nepeknou formou obvi pak. touto cestou sa chcem Mgr. Belani
není fudia, ktorí pre nášho koníčka odviedli kovi podakovaf za námahu a čas . strá
kus dobrej práce. vený pri vypracovaní návrhu stanov. 

Celé zjazdové rokovanie mám nahra V návrhu stanov sa uvažovalo aj s tým,
né na magnatofónových páskach lúčast aby sídlom sekretariátu SZ CHPH bola Žili
níci zjazdu o nahrávaní boli vopred infor na. Túto myšlienku nepresadzovali funk
movaní!. takže svoje tvrdenia môžem ke cionári Žiliny. skôr funkcionári z tých OZ 
dykoľvek a komukorvek doložif. CHPH, ktoré sú značne vzdialené od ex

Pán Daníšek vo svojom liste píše: "Milí centricky položenej Bratislavy. Sídlom zos
žilinskí funkcionári dokonca s vypracova tala Bratislava, predovšetkým kvôli kon
nými stanovami, ktoré si upravifi tak, ako taktu s úradmi, ale s tým, že zasadnutia 
im to vyhovuje. čo v skratke znamená. že Prezídia a Valného zhromaždenia Zväzu 
funkcionári za hlbokej totality a kultu osob budú zasadaf poväčšine mimo Bratisla
nosti by vypadali ako učni v trenírkách. vy. 
Išli v presvedčení. že sa vrátia ako víťazi a Pokiaf ide o "povyhadzovanie" funk
Slov. sváz bude v Žifine. Lenže stalo sa to. cionárov Žiliny z ústredných orgánov Zvä
čo nikto z nich nepredpokladal. Slov. zu. tak treba povedaf, že Mgr. Belaník 
chov. verejnost nemala pre ich mafián nebol členom ÚVa pán Buček. dlhoroč
ske chútky pochopenie a nielen že im. ob ný člen ÚV, mi už v lete nazmnačil. že po 
razne povedané. ich "nové" stanovy otre dvadsiatich rokoch funkcionárčenia, na 
pala o hlavu. ale ich všetkých z výboru zjazde kandidovaf nebude. Rozhodol sa 
Slov. svázu na čele s pánom Búčkom. Be nekandidovaL hoci aj priamo na zjazde
{oní kom. kandidátom Gaškom jednodu bol navrhnutý na kandidátku. Ing. Gaška 
cho povyhadzovala. " viacerí navrhovali, ale kandidatúru nepri

Pred konaním V. zjazdu SZ CHPH boli jal a na kandidátku sa nakoniec dostal 
vypracované dva návrhy stanov. Prvý na zástupca za OZ CHPH Žilina - p . Kováčik 
vrh bol vypracovaný komisiou , ktorú zos Anton. 
tavil ÚV SZ CHPH. Táto komisia požiadala V spomínanom liste p. Daníšek spo
Mgr. Balaníka o pomoc a poradenstvo pri chybnil aj výsledky, ktoré dosiahol Ing
právnej formulácii jednotlivých paragra- Gaško a zvlášaf holuba č. 93-S 14-89. 
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Upozorňujem, že nejde o holubicu Č. 94- Žilina spomínaným chovatefom môžu 
14-00808. ktorá zvífazila na Olympiáde. podaf patričné vysvetlenie./. 

K tejto problematike môžem povedaf cl k problému. či Ing. Gaško sklado
následovné: val alebo neskladoval 5.000 gumičiek sa 
l. Preteková dokumentácia Ing. Františ vyjadrovaf nemôžem. Je to v kompeten
ka Gaška Ipásky, kontrolné listylbola zod cii výborov ZO a OZ. ale ak každý, kto prí
povedne prekontrolovaná a neboli ziste de do styku s takým počtom gumičiek by 
né žiadne nedostatky. automaticky mal podvádzaL tak by som 
2. Do dnešného dňa nikto lčlen alebo zajtra prestal byt chovatefom poštových 
nečlen SZ CHPHI nepodal na sekretariát holubov, nakofko v každej ZO je výcvikár 

. SZ CHPH proti výsledkom. ktoré dosiahol alebo hospodár. ktorý gumičky skladuje . 
v roku 1996 Ing. GaŠko. INejde o to. či OZ 
CHPH lietala z ČRI žiadny protest. Na záver by som p. Jozefovi Daníš
3. V poloanonyme Ilist podpísaný p. Da kovi chcel povedaf následovné myšlien
vidíkom. o ktorom sa zistilo. že ho nepod ky. "Už medzi malými chlapcami platí 
písali, ktorý som dostal koncom februára zásada, že ak niekoho nechcú zob raf 
1997 a tiež v trochu inovovanej verzii i od do partie na futbal. oni ten futbal budú 
p . Šavaru 3D. aprna 1997. sa píše o vylep hraf aj tak a vôbec nezáleží na tom. čo 
šovaní koeficientu holubovi č. 93-S14-89. na nich dotyčný šuhaj vykrikuje spoza 
Tým . že sa vo výsledkoch OZ CHPH Žilina plota. To isté platí v holubárskom športe. 
posunul o dve miesta. aby dosiahol ten Na Slovensku po prijatí nových Stanov 
"správny" koeficient. K tomu je potrebné SZ CHPH sa posilnili kompetencie ZO a 
povedaf následovné : OZ CHPH. Oni budú rozhodovaf s kým. 

al v tom čase. ked sa vo výsledkoch a ako budú súfažif ak dodržia zväzové 
urobila zmena poradia, nikto ani len ne normy. Preto vyvolávanie "duchov" a 
mohol tušif. aký koeficient holub potre spomínanie "starých hriechov" nikomu 
buje a keby bol skončil v spomínanom nepomôže. 
preteku Preštice na 5. mieste. bol by s Ak pán Jozef Daníšek nedokáže v Žili
prevahou vyhral na Slovensku kategó ne chlapsky a otvorene povedaf funkcio
riu ŠPORT 4 a na Olympiáde by aj tak nárom, že to bol on. kto urobil chybu, faž
bol skončil na 12. mieste. ko sa vráti do ich radov. 

bi ani jeden z dotknutých chovate Večné dokazovanie svojej "neviny" a 
fov t.j pán Dávidík ani pán Miroslav Da "viny" tých druhých, veci neprospieva. A 
níšek nepodali na sekretariát Zväzu sfaž mám obavy, že to skončí na súde, čo iste 
nosf na postup OZ CHPH Žilina, kvôli zme nepomôže prezentácii nášho športu vo 
ne poradia v preteku lNapriek tomu som verejnosti. " 
si veci preveril a funkcionári OZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik 

S hlbokým žial'om oznamujeme, že 
dňa 10. apríla 1997 zomrel náhle a ne
čakane vo veku 53 rokov dlhoročný a 
úspešný chovateľ poštových holubov 
pán 

J o z e f T ROJ A N O V I Č. 
Kto ho poznal, nech si uchová jeho 

pamiatku. 
Smútiaca rodina 

9 



HovQrme o rQ.koyaní zjazdu pravdu 
V živote človeka je vefa vecí, ktoré fov. Komisia sa zišla pred zjazdom v No

by po čase rád zmenil a najradšej ich z vom Meste nad Váhom, kde pán Belaník 
pamäti vymazal. Medzi takéto nepríjem predložil úpravu stanov. Po prerokovaní
né spomienky a zážitky z mojej šesfroč a zapracovaní pripomienok bol návrh sta
nej práce v ÚV SU CHPH patrí aj dvojná nov rozoslaný delegátom V. zjazdu SZ 
sobné vylúčenie p. Jozefa Daniška z MS CHPH. 
pre technické nedostatky v pretekovej Druhý návrh stanov bol vypracovaný
dokumentácii a nasledujúce nekoneč OZ CHPH Trnava a bol pred zjazdom za
né odvolania a dokazovania viny či ne slaný tajomníkom všetkých OZ CHPH na 
viny. Po dvojročnom odstupe som túto Slovensku. 
kauzu považoval za úplne a jednoznač Pri schvaľovaní Stanov SZ CHPH sa vy
ne uzatvorenú. chádzalo z verzie vypracovanej ÚV a

ŽiaL hoci nerád, musím sa k výrokom právne upravenej Mgr. Belanikom. Na 
p. Daniška, aj ked už nie je našim členom , zjazde sa stanovy schvafovali paragraf po
ktoré boli zverejnené v časopise Letu zdar, paragrafe. odstavec po odstavci. Môžem 
vyjadrif. Predovšetkým preto , že všetci jednoznačne povedaf. že v schválenej
delegáti i účastníci zjazdu to odo mňa iste verzii ostalo viac ako 95 'yo pôvodného
očakávajú , že o zjazdovom rokovaní sa návrhu. Z tohto dôvodu o "otrepaní o hla
napíše pravda. A taktiež preto, že v ňom vu" nemôže byt ani reči. ale práve nao
boli neprávom a nepeknou formou obvi pak. touto cestou sa chcem Mgr. Belani
není fudia, ktorí pre nášho koníčka odviedli kovi podakovaf za námahu a čas . strá
kus dobrej práce. vený pri vypracovaní návrhu stanov. 

Celé zjazdové rokovanie mám nahra V návrhu stanov sa uvažovalo aj s tým,
né na magnatofónových páskach lúčast aby sídlom sekretariátu SZ CHPH bola Žili
níci zjazdu o nahrávaní boli vopred infor na. Túto myšlienku nepresadzovali funk
movaní!. takže svoje tvrdenia môžem ke cionári Žiliny. skôr funkcionári z tých OZ 
dykoľvek a komukorvek doložif. CHPH, ktoré sú značne vzdialené od ex

Pán Daníšek vo svojom liste píše: "Milí centricky položenej Bratislavy. Sídlom zos
žilinskí funkcionári dokonca s vypracova tala Bratislava, predovšetkým kvôli kon
nými stanovami, ktoré si upravifi tak, ako taktu s úradmi, ale s tým, že zasadnutia 
im to vyhovuje. čo v skratke znamená. že Prezídia a Valného zhromaždenia Zväzu 
funkcionári za hlbokej totality a kultu osob budú zasadaf poväčšine mimo Bratisla
nosti by vypadali ako učni v trenírkách. vy. 
Išli v presvedčení. že sa vrátia ako víťazi a Pokiaf ide o "povyhadzovanie" funk
Slov. sváz bude v Žifine. Lenže stalo sa to. cionárov Žiliny z ústredných orgánov Zvä
čo nikto z nich nepredpokladal. Slov. zu. tak treba povedaf, že Mgr. Belaník 
chov. verejnost nemala pre ich mafián nebol členom ÚVa pán Buček. dlhoroč
ske chútky pochopenie a nielen že im. ob ný člen ÚV, mi už v lete nazmnačil. že po 
razne povedané. ich "nové" stanovy otre dvadsiatich rokoch funkcionárčenia, na 
pala o hlavu. ale ich všetkých z výboru zjazde kandidovaf nebude. Rozhodol sa 
Slov. svázu na čele s pánom Búčkom. Be nekandidovaL hoci aj priamo na zjazde
{oní kom. kandidátom Gaškom jednodu bol navrhnutý na kandidátku. Ing. Gaška 
cho povyhadzovala. " viacerí navrhovali, ale kandidatúru nepri

Pred konaním V. zjazdu SZ CHPH boli jal a na kandidátku sa nakoniec dostal 
vypracované dva návrhy stanov. Prvý na zástupca za OZ CHPH Žilina - p . Kováčik 
vrh bol vypracovaný komisiou , ktorú zos Anton. 
tavil ÚV SZ CHPH. Táto komisia požiadala V spomínanom liste p. Daníšek spo
Mgr. Balaníka o pomoc a poradenstvo pri chybnil aj výsledky, ktoré dosiahol Ing
právnej formulácii jednotlivých paragra- Gaško a zvlášaf holuba č. 93-S 14-89. 

8 

Upozorňujem, že nejde o holubicu Č. 94- Žilina spomínaným chovatefom môžu 
14-00808. ktorá zvífazila na Olympiáde. podaf patričné vysvetlenie./. 

K tejto problematike môžem povedaf cl k problému. či Ing. Gaško sklado
následovné: val alebo neskladoval 5.000 gumičiek sa 
l. Preteková dokumentácia Ing. Františ vyjadrovaf nemôžem. Je to v kompeten
ka Gaška Ipásky, kontrolné listylbola zod cii výborov ZO a OZ. ale ak každý, kto prí
povedne prekontrolovaná a neboli ziste de do styku s takým počtom gumičiek by 
né žiadne nedostatky. automaticky mal podvádzaL tak by som 
2. Do dnešného dňa nikto lčlen alebo zajtra prestal byt chovatefom poštových 
nečlen SZ CHPHI nepodal na sekretariát holubov, nakofko v každej ZO je výcvikár 

. SZ CHPH proti výsledkom. ktoré dosiahol alebo hospodár. ktorý gumičky skladuje . 
v roku 1996 Ing. GaŠko. INejde o to. či OZ 
CHPH lietala z ČRI žiadny protest. Na záver by som p. Jozefovi Daníš
3. V poloanonyme Ilist podpísaný p. Da kovi chcel povedaf následovné myšlien
vidíkom. o ktorom sa zistilo. že ho nepod ky. "Už medzi malými chlapcami platí 
písali, ktorý som dostal koncom februára zásada, že ak niekoho nechcú zob raf 
1997 a tiež v trochu inovovanej verzii i od do partie na futbal. oni ten futbal budú 
p . Šavaru 3D. aprna 1997. sa píše o vylep hraf aj tak a vôbec nezáleží na tom. čo 
šovaní koeficientu holubovi č. 93-S14-89. na nich dotyčný šuhaj vykrikuje spoza 
Tým . že sa vo výsledkoch OZ CHPH Žilina plota. To isté platí v holubárskom športe. 
posunul o dve miesta. aby dosiahol ten Na Slovensku po prijatí nových Stanov 
"správny" koeficient. K tomu je potrebné SZ CHPH sa posilnili kompetencie ZO a 
povedaf následovné : OZ CHPH. Oni budú rozhodovaf s kým. 

al v tom čase. ked sa vo výsledkoch a ako budú súfažif ak dodržia zväzové 
urobila zmena poradia, nikto ani len ne normy. Preto vyvolávanie "duchov" a 
mohol tušif. aký koeficient holub potre spomínanie "starých hriechov" nikomu 
buje a keby bol skončil v spomínanom nepomôže. 
preteku Preštice na 5. mieste. bol by s Ak pán Jozef Daníšek nedokáže v Žili
prevahou vyhral na Slovensku kategó ne chlapsky a otvorene povedaf funkcio
riu ŠPORT 4 a na Olympiáde by aj tak nárom, že to bol on. kto urobil chybu, faž
bol skončil na 12. mieste. ko sa vráti do ich radov. 

bi ani jeden z dotknutých chovate Večné dokazovanie svojej "neviny" a 
fov t.j pán Dávidík ani pán Miroslav Da "viny" tých druhých, veci neprospieva. A 
níšek nepodali na sekretariát Zväzu sfaž mám obavy, že to skončí na súde, čo iste 
nosf na postup OZ CHPH Žilina, kvôli zme nepomôže prezentácii nášho športu vo 
ne poradia v preteku lNapriek tomu som verejnosti. " 
si veci preveril a funkcionári OZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik 

S hlbokým žial'om oznamujeme, že 
dňa 10. apríla 1997 zomrel náhle a ne
čakane vo veku 53 rokov dlhoročný a 
úspešný chovateľ poštových holubov 
pán 

J o z e f T ROJ A N O V I Č. 
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Smútiaca rodina 
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PRopozíCIE NÁR O O N ÝC H PRE T E K O V 1997 
Vypúšťacie miesta : 21. OB. 1997 Schwerin 

05.07. 1997 Kiel 
19. 07. 1997 Eisenach 

Vyhlasovatel' : 
Slovenský zväz chova te rov poštových holubov 
Účasť na pretekoch: 
Schwerin - všetky OZ CHPH okrem OZ Prešov, Košice a Sabinov Kiel - všetky OZ CHPH 
okrem OZ Prešov, Košice a Sabinov Eisenach - všetky OZ CHPH 
Zostavovate!' pretekových výsledkov : 
výpočtová komisia SZ CHPH v rámci Slovenska, p. Blahovský Milan, Štúrova 2, 05304 Spiš
ské Podhradie 
Prepravcovia ; 
OZ CH PH Poprad, Terchová, Prešov, Kysucké Nové Mesto, Senica, Šurany a Maratón klub 
Účasť : 
Národných pretekov sa môže zúčastniť každý člen SZ CHPH ak si cestou vlastného OZ CHPH 
alebo Maratón klubu zabezpečí účasť v rámci kapacitných možností a pretekového plánu OZ 
CHPH 
Podmienky : 
- na pretek sa vzťahuje platný pretekový poriadok schválený Valným zhromaždením zväzu a 
tieto propozície 
- nasadzovanie holubov sa koná v nasadzovacích strediskách podra príslušnosti k OZ CHPH, 
prípadne nasadzovacích stredísk Maratón klubu 
- na pretek sa použijú výlučne gumičky, konštatovať sa môže do hodín i s iným pretekom 
- OZ CHPH alebo Maratón klub si môžu nariadif nahlasovanie doletených holubov na vopred 
dohodnuté telefónne číslo 
- pásky z hodín a ostatné náležitosti z preteku sa zasielajú podra zvyklostí na funkcionárov 
OZ CHPH, ktorí zabezpečujú prvotnú dokumentáciu a jej kontrolu 
- výsledkovú listinu za každé OZ CHPH je potrebné zaslaf na hore uvedenú adresu zostavo
vateľa Národných pretekov. listina musí obsahovať čas doletu u všetkých umiestnených ho
lubov v 20 % 
- v prípade, ak ešte OZ nemajú zabezpečený výpočet , môžu požiadaf p. Blahovského o za
bezpečenie výpočtu 
- poplatok za zostavenie výsledkov je 1.- Sk za zaradeného holuba, poplatok si zúčtuje výpo
čtová komisia po spracovan! 
Sústredenie áut prepravujúcich holuby : 
Sústredenie prepravcov áut je naplánované na hraničnom prechode na Cínovci /ČR/, vždy 
deň pred štartom do 8.00 hod. ráno, t. j . 20.06. 1997 - 4. 7. 1997 - 18. 7. 1997, kde bude 
dohodnutý ďalší postup transportu /zraz u auta OZ CHPH Poprad/o 
Štart pretekov: 
- ak chcú byf jednotlivé OZ CH PH alebo Maratón klub zaradené do spoločnej zostavy za celé 

Slovensko, je potrebný spoločný štart /spracovanie v pásmach je možné/ 
- pre každý pretek bude zabezpečený štartér z Nemecka. Telefónne číslo štartéra bude uve
dené na pozývacom liste nemeckého zväzu. 
Ocenenie pretekov : 
keďže finančné prostriedky na ocenenia Národných pretekov neboli Valným zhromaždením 
vyčl enené, jednotlivé OZ CHPH môžu ocenenie zabezpečit z vlastných finančných zdrojov 
Kontaktné čfslo : 0704/945 87 

Budmerice, 06. 05. 1997 Oldrich Šavara 
predseda výcvikovej komisie SZ CHPH 
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OZNAMY CHOVATEI!.OM 
Blahoielania 

Milan LUPTAK 
nar. 25. aprOa 1947 

Všetko najlepšie k Tvojím narodeninám, veľa šťastia, zdravia a úspešných 
doletov holubov Ti praje kolektív holubárov zTrnavy 

Zaletené holuby ~ 

o Ján Pirožek, 059 76 Rakúsy 121, tel 0968/ • Ing. Ján Kováč, Blatenská 7, 307 02 Pl
6715 hlási: 96-23-3631, 96-23-3774 H, 96-25- zeň po svojom zosnulom bratovi Otovi Ková
04349 H, 96-26-2537 Ha, 95-RP25-501 OHa, 96- čovi, dlhoročnom a úspešnom chovateľov i z 

RP43-35026 H OZ CHPH Liptovský Mikuláš p o n ú k a na 
O Milan Brtáň, 032 31 Hybe 661 hlási 25-RP95- predaj 26 kusov poštových holubov kmeňov 

60081 kapH,95-19·1118MpHa Delbar, Jansen, Hergots, Van Riel , Konipius, 
(J Miroslav Dynka, Mirošov 35, 966 01 Valaš Horemans. Holuby pochádzajú od popredných 

ské Klobouky hlási: 94-S25·03970, 94-S14- chovaterov - Filipa , Vargu, Perdeka, Prchala, 

08427,95·S1 4-14990 Sinbartla, Sabu a ďalších. Holuby majú dôklad· 
(J Roman Drábik, 018 64 Košeca 681 hlási 93- ne a precízne spracované rodokmene a môžu 

S1 7-1428 byť predpokladom k úspechu, nakorko v pred
O Milan Rajtek, 023 34 Kysucký Lieskovec 24 chádzajúcich rokoch dosahovali pravidelne 

hlási 94-S14·04346 M Ha, 94-CS32-2749 M Ha, vermi dobré umiestnenia v OZ CHPH Liptov
95-CS26-6957 Kš Ha, 95-CS031-4319 Mšp H ský Mikuláš. 

O MUDr. František Vysloužil, 032 61 Vážec 69, 
tel. 844/294197 hlási 96-22-1372, 96-22-4816, Informácie : Ida Kováčová, Žiar 26,pošta 032 
96-22-6661, 94-22-2725 05 Smrečany. Cena: dohodou. 

Adresy funkcionárov OZ CHPH • doplnenIe 

- OZ CHPH Trenčín : 10 ZO CH PH 175 chovaterov 

predseda : Michal Atalovič, Stromová 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , tel.: 0834/5412 

tajomnfk : Ing. Imrich Krommer, Riečna 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel. : 0834/4701 

_ OZ Sabinov: predseda: MVDr. Lubomír Bodná r, Moyzesova 100, 083 01 Sabinov 


Upozornenie 

Podra uznesení zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CH PH zo dňa 19. apríla 1997 sa 

protokoly o štarte holubov zasielajú predsedovi pretekovej komisie p. Oldrichovi Šavarovi na adre

su : Oldrich Šavara, J. Rašu 465, 90086 Budmerice. 


Protokoly sa musia zasla! do 5 dní po vykonaní štartu. V opačnom prípade sa bude postupova! 

podra bodu č. 2, čl. dl vyššie citovaného uznesenia. . 


Na protokole musí byť uvedený počet holubov, ktoré sa preteku zúčastnili, ako aj počet chovate· 

rov. Protokol musí byť potvrdený štartérom - organizovaným chovaterom poštových holubov, 

v havárijnom prípade políciou alebo čerpacou stanicou PHM. V tom prípade musí vodič v blízkosti 

štartu na benzínovom čerpadle , načerpať pohonné hmoty v čo najkratšom čase po štarte holubov a 

fotokópia o zaplatení sa priloží ku protokolu o štarte holubov. 


OZ CHPH, ktoré nebudú postupovať podl'a pretekového poriadku, hlava II, odstavec 6. budú mať 


preteky s nesprávne potvrdeným protokolom o štarte holubov vyradené. 


11 

http:CHOVATEI!.OM


PRopozíCIE NÁR O O N ÝC H PRE T E K O V 1997 
Vypúšťacie miesta : 21. OB. 1997 Schwerin 

05.07. 1997 Kiel 
19. 07. 1997 Eisenach 

Vyhlasovatel' : 
Slovenský zväz chova te rov poštových holubov 
Účasť na pretekoch: 
Schwerin - všetky OZ CHPH okrem OZ Prešov, Košice a Sabinov Kiel - všetky OZ CHPH 
okrem OZ Prešov, Košice a Sabinov Eisenach - všetky OZ CHPH 
Zostavovate!' pretekových výsledkov : 
výpočtová komisia SZ CHPH v rámci Slovenska, p. Blahovský Milan, Štúrova 2, 05304 Spiš
ské Podhradie 
Prepravcovia ; 
OZ CH PH Poprad, Terchová, Prešov, Kysucké Nové Mesto, Senica, Šurany a Maratón klub 
Účasť : 
Národných pretekov sa môže zúčastniť každý člen SZ CHPH ak si cestou vlastného OZ CHPH 
alebo Maratón klubu zabezpečí účasť v rámci kapacitných možností a pretekového plánu OZ 
CHPH 
Podmienky : 
- na pretek sa vzťahuje platný pretekový poriadok schválený Valným zhromaždením zväzu a 
tieto propozície 
- nasadzovanie holubov sa koná v nasadzovacích strediskách podra príslušnosti k OZ CHPH, 
prípadne nasadzovacích stredísk Maratón klubu 
- na pretek sa použijú výlučne gumičky, konštatovať sa môže do hodín i s iným pretekom 
- OZ CHPH alebo Maratón klub si môžu nariadif nahlasovanie doletených holubov na vopred 
dohodnuté telefónne číslo 
- pásky z hodín a ostatné náležitosti z preteku sa zasielajú podra zvyklostí na funkcionárov 
OZ CHPH, ktorí zabezpečujú prvotnú dokumentáciu a jej kontrolu 
- výsledkovú listinu za každé OZ CHPH je potrebné zaslaf na hore uvedenú adresu zostavo
vateľa Národných pretekov. listina musí obsahovať čas doletu u všetkých umiestnených ho
lubov v 20 % 
- v prípade, ak ešte OZ nemajú zabezpečený výpočet , môžu požiadaf p. Blahovského o za
bezpečenie výpočtu 
- poplatok za zostavenie výsledkov je 1.- Sk za zaradeného holuba, poplatok si zúčtuje výpo
čtová komisia po spracovan! 
Sústredenie áut prepravujúcich holuby : 
Sústredenie prepravcov áut je naplánované na hraničnom prechode na Cínovci /ČR/, vždy 
deň pred štartom do 8.00 hod. ráno, t. j . 20.06. 1997 - 4. 7. 1997 - 18. 7. 1997, kde bude 
dohodnutý ďalší postup transportu /zraz u auta OZ CHPH Poprad/o 
Štart pretekov: 
- ak chcú byf jednotlivé OZ CH PH alebo Maratón klub zaradené do spoločnej zostavy za celé 

Slovensko, je potrebný spoločný štart /spracovanie v pásmach je možné/ 
- pre každý pretek bude zabezpečený štartér z Nemecka. Telefónne číslo štartéra bude uve
dené na pozývacom liste nemeckého zväzu. 
Ocenenie pretekov : 
keďže finančné prostriedky na ocenenia Národných pretekov neboli Valným zhromaždením 
vyčl enené, jednotlivé OZ CHPH môžu ocenenie zabezpečit z vlastných finančných zdrojov 
Kontaktné čfslo : 0704/945 87 

Budmerice, 06. 05. 1997 Oldrich Šavara 
predseda výcvikovej komisie SZ CHPH 

10 

OZNAMY CHOVATEI!.OM 
Blahoielania 

Milan LUPTAK 
nar. 25. aprOa 1947 

Všetko najlepšie k Tvojím narodeninám, veľa šťastia, zdravia a úspešných 
doletov holubov Ti praje kolektív holubárov zTrnavy 

Zaletené holuby ~ 

o Ján Pirožek, 059 76 Rakúsy 121, tel 0968/ • Ing. Ján Kováč, Blatenská 7, 307 02 Pl
6715 hlási: 96-23-3631, 96-23-3774 H, 96-25- zeň po svojom zosnulom bratovi Otovi Ková
04349 H, 96-26-2537 Ha, 95-RP25-501 OHa, 96- čovi, dlhoročnom a úspešnom chovateľov i z 

RP43-35026 H OZ CHPH Liptovský Mikuláš p o n ú k a na 
O Milan Brtáň, 032 31 Hybe 661 hlási 25-RP95- predaj 26 kusov poštových holubov kmeňov 

60081 kapH,95-19·1118MpHa Delbar, Jansen, Hergots, Van Riel , Konipius, 
(J Miroslav Dynka, Mirošov 35, 966 01 Valaš Horemans. Holuby pochádzajú od popredných 

ské Klobouky hlási: 94-S25·03970, 94-S14- chovaterov - Filipa , Vargu, Perdeka, Prchala, 

08427,95·S1 4-14990 Sinbartla, Sabu a ďalších. Holuby majú dôklad· 
(J Roman Drábik, 018 64 Košeca 681 hlási 93- ne a precízne spracované rodokmene a môžu 

S1 7-1428 byť predpokladom k úspechu, nakorko v pred
O Milan Rajtek, 023 34 Kysucký Lieskovec 24 chádzajúcich rokoch dosahovali pravidelne 

hlási 94-S14·04346 M Ha, 94-CS32-2749 M Ha, vermi dobré umiestnenia v OZ CHPH Liptov
95-CS26-6957 Kš Ha, 95-CS031-4319 Mšp H ský Mikuláš. 

O MUDr. František Vysloužil, 032 61 Vážec 69, 
tel. 844/294197 hlási 96-22-1372, 96-22-4816, Informácie : Ida Kováčová, Žiar 26,pošta 032 
96-22-6661, 94-22-2725 05 Smrečany. Cena: dohodou. 

Adresy funkcionárov OZ CHPH • doplnenIe 

- OZ CHPH Trenčín : 10 ZO CH PH 175 chovaterov 

predseda : Michal Atalovič, Stromová 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , tel.: 0834/5412 

tajomnfk : Ing. Imrich Krommer, Riečna 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel. : 0834/4701 

_ OZ Sabinov: predseda: MVDr. Lubomír Bodná r, Moyzesova 100, 083 01 Sabinov 


Upozornenie 

Podra uznesení zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CH PH zo dňa 19. apríla 1997 sa 

protokoly o štarte holubov zasielajú predsedovi pretekovej komisie p. Oldrichovi Šavarovi na adre

su : Oldrich Šavara, J. Rašu 465, 90086 Budmerice. 


Protokoly sa musia zasla! do 5 dní po vykonaní štartu. V opačnom prípade sa bude postupova! 

podra bodu č. 2, čl. dl vyššie citovaného uznesenia. . 


Na protokole musí byť uvedený počet holubov, ktoré sa preteku zúčastnili, ako aj počet chovate· 

rov. Protokol musí byť potvrdený štartérom - organizovaným chovaterom poštových holubov, 

v havárijnom prípade políciou alebo čerpacou stanicou PHM. V tom prípade musí vodič v blízkosti 

štartu na benzínovom čerpadle , načerpať pohonné hmoty v čo najkratšom čase po štarte holubov a 

fotokópia o zaplatení sa priloží ku protokolu o štarte holubov. 


OZ CHPH, ktoré nebudú postupovať podl'a pretekového poriadku, hlava II, odstavec 6. budú mať 


preteky s nesprávne potvrdeným protokolom o štarte holubov vyradené. 


11 

http:CHOVATEI!.OM


STANOVY 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEl:OV 


POŠTOVÝCH HOLUBOV 


Úvodné ustanovenie 

Slovenský zväz chovateľovpoštových 
holubov je záujmové združenie občanov 
podľa zákona Č. 8311990 Zb. o združova
ní občanov, ktoré na základe dobrovoľ
nosti združuje chovateľov poštových ho
lubov ako aj občanov, ktorí sympatizujú s 
touto športovou činnosfou. Členom zvä
zu sa môte stat každý občan Slovenskej 
republiky bez ohľadu na politickú prísluš
nosť, národnosf a svetonázor. 

Hlavným cieľom je chov poštových ho
lubov, starostlivosf o rozvoj športovej a 
výstavnej činnosti, šľachtenie poštových 
holubov, výchova chovateľov poštových 
holubov, ako aj zveľaďovanie majetku or
ganizácií chovateľov poštových holubov. 

Všeobecné ustanovenia 

§1 

Názov, sídlo, pôsobnost a jazyk 

1. Názov organizácie : Slovenský zväz 
chovate"ov poštových holubov /ďalej len 
Zväz! 
2. Sídlo: Bratislava 
3. Pôsobnosť : SZ CHPH pôsobí na ce
lom území Slovenskej republiky 
4. Všetky dokumenty a korešpondencia 
vo vnútri Zväzu sú v slovenskom jazykU. 

§2 

Právna povaha Zväzu 

1. Zväzje právnickou osobou, ktorá môže 
vo svojom mene nadobúdať práva a za

12 

väzovaf sa. Právna subjektivita prislúcha 
aj následovným organizačným zložkám 
Zväzu .' základné organizácie, oblastné 
združenia, kluby. Zväz nezodpovedá za 
záväzky nižších organizačných zložiek. 
2. Zväz je členom Medzinárodnej organi
zácie chovateľov poštových holubov FCI 
IFederation Colombophíle Internationalei 
so sfdlom v Bruseli, riadi sa jeho štatú
tom. 

§3 

Hlavné úlohy Zväzu 

1. Aktfvne sa zúčastňuje na práci a chrá
ni záujmy Zväzu v medzinárodnej orga
nizácii FCI. 
2. Spolupracuje so štátnymi orgánmi Slo
venskej republiky ako aj orgánmi samo
správ. 
3. Nadväzuje priateľské a športové vzťa
hy s organizáciami pOdObného zamera
nia iných štátov. 
4. Organizuje národné, medzinárodné Sú
faže a výstavy. 
5. Prostredníctvom svojich organizačných 
zložiek riadi, organizuje a usmerňuje ži
vot a prácu vo vnútri Zväzu. 
6. Chráni práva a záujmy členov Zväzu. 
7. Organizuje a vychováva posudzovate
ľov poštových holubov v zmysle platné
ho medzinárodného štandardu. 
8. Vedie evidenciu členskej základne a 
organizačných zložiek. 
9. Vedie evidenciu opočetnom stave poš
tových holubov, evidenciu o výcviku, pre
tekoch, súfažiach. 
10. Vykonáva kontrolnú činnosf na všet

kých úsekoch práce a života Zväzu. 
11. Zodpovedá za dodržiavanie stanove
ných podmienok v národných a medziná
rodných súfažiach. 
12. Zabezpečuje centrálnu výrobu a roz
delenie rodových obručiek, preukazov, 
pretekových gumičiek a iných označení, 

zabezpečuje predaj potrebných tlačív. 
13. Dodržiava všetky právne a občianske 
normy, ktoré upravujú život a prácu vo 
Zväze. 
14. Zabezpečuje prepravu poštových ho· 
lubov na preteky, spracúva, vydá va do
kumentáciu o pretekoch. 
15. Vydáva pre členova chovateľov zvä
zový spravodaj. 
16. Na uskutočnenie podnikateľskej čin

nosti Zväzu môže založit podnikateľské 
právnické osoby alebo pristúpif k takejto 
osobe. 

§4 

Členstvo v Zväze 

I. Vznik členstva 

1. Členom Zväzu sa môže star každý ob
čan Slovenskej republiky, ktorý je chova
teľom poštových holubov alebo sympati
zuje s týmto športom a dovŕšil osemnásť 
rokov svojho veku. Maloletý občan do 12 
rokov svojho veku sa môže stat členom 
Zväzu so súhlasom rodičovalebo jeho zá
konného zástupcu. Súhlas musí mar PI: 
somnú formu. Členstvo môže byť indivi
duálne, kolektívne a čestné. 
2. alZa člena Zväzu prijfma základná or
ganizácia chovateľov poštových holubov 
lďalej len ZO CHPHI 

bi Členstvo vo Zväze zaniká dňom, keď 
písomnú žiadosť občana schváli členská 
schôdza ZO CHPH, v ktorej sa občan pri
hlásil za člena Zväzu. 

CI Členom Zväzu sa občan stáva vte
dy, keď za j eho prijatie hlasovala nadpo

13 

lo vičná vacsma všetkých členov ZO 
CHOPH verejným hlasovaním. 

dl Občan sa môže stať členom Zvaäzu 
v ktorejkoľvek ZO CHPH na území Slo
venSkej republiky. 

el ZO CHPH nemôže prijať za člena 
Zväzu občana, ktorý už bol právoplatne 
vylúčený z radov členov Z väzu. 

fi V prípade, že ZO CHPH hlasovaním 
svojich členov rozhodla, že občana ne
prijme za člena Zväzu, neexistuje ďalší 
opravný prostriedok. V takom prípade ob
čan má právo požiadaf o členstvo v inej 
ZOCHPH. 

gi Člen môže byť organizovaný len v 
jednej ZO CHPH. 

n. Zánik členstva 

1. 	Členstvo vo Zväze zaniká: 
al úmrtím 
bi vlastným rozhodnutím člena vzdafsa 

členstva vo Zväze, ktoré písomne ozná
mi ZO CHPH, v ktorej je členom 

cl nezaplatenfm členského príspevku v 
stanovenej lehote 

dl vylúčením 
Pozbavenie člena členstva vo Zväze vy

lúčením je mimoriadnym prostriedkom. Je 
to možné vykonať iba v týchto prfpadoch .' 

AI člen hrubým spôsobom porušil 
právne normy, ktoré upravujú život a prá
cu vo Zväze 

BI opakovane si neplní svoje povin
nosti, ktoré mu vyplývajú z nariadení a 
uznesení orgánov Zväzu 

CIsvojfm správaním, výrokmi neprav
divo občiansky a športovo poškodil Zväz, 
jeho orgány alebo členov Zväzu. 
2. Návrh na vylúčenie člena môžu 
podať : 

- Valné zhromaždenie 
- Prezídium Zväzu 
- Dozorná rada Zväzu 
- výbor OZ CHPH 
- výbor ZO CHPH 



STANOVY 
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POŠTOVÝCH HOLUBOV 


Úvodné ustanovenie 

Slovenský zväz chovateľovpoštových 
holubov je záujmové združenie občanov 
podľa zákona Č. 8311990 Zb. o združova
ní občanov, ktoré na základe dobrovoľ
nosti združuje chovateľov poštových ho
lubov ako aj občanov, ktorí sympatizujú s 
touto športovou činnosfou. Členom zvä
zu sa môte stat každý občan Slovenskej 
republiky bez ohľadu na politickú prísluš
nosť, národnosf a svetonázor. 

Hlavným cieľom je chov poštových ho
lubov, starostlivosf o rozvoj športovej a 
výstavnej činnosti, šľachtenie poštových 
holubov, výchova chovateľov poštových 
holubov, ako aj zveľaďovanie majetku or
ganizácií chovateľov poštových holubov. 

Všeobecné ustanovenia 

§1 

Názov, sídlo, pôsobnost a jazyk 

1. Názov organizácie : Slovenský zväz 
chovate"ov poštových holubov /ďalej len 
Zväz! 
2. Sídlo: Bratislava 
3. Pôsobnosť : SZ CHPH pôsobí na ce
lom území Slovenskej republiky 
4. Všetky dokumenty a korešpondencia 
vo vnútri Zväzu sú v slovenskom jazykU. 

§2 

Právna povaha Zväzu 

1. Zväzje právnickou osobou, ktorá môže 
vo svojom mene nadobúdať práva a za

12 

väzovaf sa. Právna subjektivita prislúcha 
aj následovným organizačným zložkám 
Zväzu .' základné organizácie, oblastné 
združenia, kluby. Zväz nezodpovedá za 
záväzky nižších organizačných zložiek. 
2. Zväz je členom Medzinárodnej organi
zácie chovateľov poštových holubov FCI 
IFederation Colombophíle Internationalei 
so sfdlom v Bruseli, riadi sa jeho štatú
tom. 

§3 

Hlavné úlohy Zväzu 

1. Aktfvne sa zúčastňuje na práci a chrá
ni záujmy Zväzu v medzinárodnej orga
nizácii FCI. 
2. Spolupracuje so štátnymi orgánmi Slo
venskej republiky ako aj orgánmi samo
správ. 
3. Nadväzuje priateľské a športové vzťa
hy s organizáciami pOdObného zamera
nia iných štátov. 
4. Organizuje národné, medzinárodné Sú
faže a výstavy. 
5. Prostredníctvom svojich organizačných 
zložiek riadi, organizuje a usmerňuje ži
vot a prácu vo vnútri Zväzu. 
6. Chráni práva a záujmy členov Zväzu. 
7. Organizuje a vychováva posudzovate
ľov poštových holubov v zmysle platné
ho medzinárodného štandardu. 
8. Vedie evidenciu členskej základne a 
organizačných zložiek. 
9. Vedie evidenciu opočetnom stave poš
tových holubov, evidenciu o výcviku, pre
tekoch, súfažiach. 
10. Vykonáva kontrolnú činnosf na všet

kých úsekoch práce a života Zväzu. 
11. Zodpovedá za dodržiavanie stanove
ných podmienok v národných a medziná
rodných súfažiach. 
12. Zabezpečuje centrálnu výrobu a roz
delenie rodových obručiek, preukazov, 
pretekových gumičiek a iných označení, 

zabezpečuje predaj potrebných tlačív. 
13. Dodržiava všetky právne a občianske 
normy, ktoré upravujú život a prácu vo 
Zväze. 
14. Zabezpečuje prepravu poštových ho· 
lubov na preteky, spracúva, vydá va do
kumentáciu o pretekoch. 
15. Vydáva pre členova chovateľov zvä
zový spravodaj. 
16. Na uskutočnenie podnikateľskej čin

nosti Zväzu môže založit podnikateľské 
právnické osoby alebo pristúpif k takejto 
osobe. 

§4 

Členstvo v Zväze 

I. Vznik členstva 

1. Členom Zväzu sa môže star každý ob
čan Slovenskej republiky, ktorý je chova
teľom poštových holubov alebo sympati
zuje s týmto športom a dovŕšil osemnásť 
rokov svojho veku. Maloletý občan do 12 
rokov svojho veku sa môže stat členom 
Zväzu so súhlasom rodičovalebo jeho zá
konného zástupcu. Súhlas musí mar PI: 
somnú formu. Členstvo môže byť indivi
duálne, kolektívne a čestné. 
2. alZa člena Zväzu prijfma základná or
ganizácia chovateľov poštových holubov 
lďalej len ZO CHPHI 

bi Členstvo vo Zväze zaniká dňom, keď 
písomnú žiadosť občana schváli členská 
schôdza ZO CHPH, v ktorej sa občan pri
hlásil za člena Zväzu. 

CI Členom Zväzu sa občan stáva vte
dy, keď za j eho prijatie hlasovala nadpo

13 

lo vičná vacsma všetkých členov ZO 
CHOPH verejným hlasovaním. 

dl Občan sa môže stať členom Zvaäzu 
v ktorejkoľvek ZO CHPH na území Slo
venSkej republiky. 

el ZO CHPH nemôže prijať za člena 
Zväzu občana, ktorý už bol právoplatne 
vylúčený z radov členov Z väzu. 

fi V prípade, že ZO CHPH hlasovaním 
svojich členov rozhodla, že občana ne
prijme za člena Zväzu, neexistuje ďalší 
opravný prostriedok. V takom prípade ob
čan má právo požiadaf o členstvo v inej 
ZOCHPH. 

gi Člen môže byť organizovaný len v 
jednej ZO CHPH. 

n. Zánik členstva 

1. 	Členstvo vo Zväze zaniká: 
al úmrtím 
bi vlastným rozhodnutím člena vzdafsa 

členstva vo Zväze, ktoré písomne ozná
mi ZO CHPH, v ktorej je členom 

cl nezaplatenfm členského príspevku v 
stanovenej lehote 

dl vylúčením 
Pozbavenie člena členstva vo Zväze vy

lúčením je mimoriadnym prostriedkom. Je 
to možné vykonať iba v týchto prfpadoch .' 

AI člen hrubým spôsobom porušil 
právne normy, ktoré upravujú život a prá
cu vo Zväze 

BI opakovane si neplní svoje povin
nosti, ktoré mu vyplývajú z nariadení a 
uznesení orgánov Zväzu 

CIsvojfm správaním, výrokmi neprav
divo občiansky a športovo poškodil Zväz, 
jeho orgány alebo členov Zväzu. 
2. Návrh na vylúčenie člena môžu 
podať : 

- Valné zhromaždenie 
- Prezídium Zväzu 
- Dozorná rada Zväzu 
- výbor OZ CHPH 
- výbor ZO CHPH 



- návrh na vylúčenie predloží vždy vý
bor OZCHPH alebo výbor ZO CHPH, po
kiaľ o to požiada nadpolovičná väčšina 
členov ZO CHPH, prípadne nadpolovič
ná väčšina členov OZ CHPH, v ktorom je 
dotknutý člen organizačne začlenený 

- návrh na vylúčenie musímar p/somnú 
formu s podrobným zdôvodnením návr
hu ako aj dôkazovým materiálom 
3. O návrhu rozhoduje: 

- členovia ZO CHPH, v ktorej je dotknu
tý člen organizovaný 

- členovia OZ CHPH, v ktorom je dotk
nutý člen organizačne začlenený 

- Valné zhromaždenie Zväzu 
- o návrhu sa rozhoduje verejným hla

sovaním Ivo väčších organizáciach jé~ 
možné použit aj iný spôsob prejavu vôle 
členovi. 

- o návrhu sa môže hlasovaf, pokial' sa 
rokovania zúčastnf 75 % členov členskej 
základne, prípadne Valného zhromažde
nia Zväzu 

- členstvo vylúčením zaniká vtedy, po
kiaľ za návrh hlasovali 2/3 pn10mných 

- ukončenie členstva vo Zväze funkcio
nárov ústredných orgánovpočas ich funk
čného obdobia je právoplatné až po hla
sovanf vo Valnom zhromaždení Zväzu 

- o ukončeníčlenstva vylúčením sa vždy 
hlasuje až vtedy, pokial'dotknutý člen do
sta/ možnost obhajovaf sa 

- o ukončeníčlenstva vylúčením je mož
né rozhodnm aj bez prítomnosti dotknu
tého člena, pokiar tento bez vážnych dô
vodov alebo so zámerom zmariť hlaso
vanie sa rokovania nezúčastní! 
4. Forma ukončenia členstva vylúče
ním: 
alorgán, ktorý organizuje vylúčenie 6/e

na je vždy povinný o priebehu a výsledku 
hlasovania vypracovaf písomný záznam 

bi v pn'pade, že hlasovaním došlo k vylúče
niu člena, orgán, ktorý organizuje hlasovanie 
túto skutočnostpísomne bezodkladneIdo 30 
dnV oznámi dotknutému členovi 

5. Opravné prostriedky : 
alak o vylúčenírozhodne členská schô

dza ZO CHPH, dotknutý člen sa môže do 
15 dní od prevzatia písomného oznáme
nia o vylúčeníodvolal na výbor OZ CHPH 

bi v prípade, že dotknutý člen sa odvo
lá na výbor OZ CHPH, o jeho odvolaní 
rozhodne členská základňa OZ CHPH 
vždy do 40 kalendárnych dni od prevza
tia odvolania. V takomto prfpade platia 
také isté pravidlá, ako sú uvedené v týchto 
stanovách v článku "O návrhu rozhodu
je", bod 3 

cl v tom prípade rozhodnutie členskej 
základne OZ CHPH je konečné a voči 
nemu nie je možné podať odvolanie. vý
nimku tvorí iba prípad vylúčenia člena 

ústredných orgánov. 
V takom prípade vylúčenie je právo

platné, pokiaľ ho potvrdí Valné zhromaž
denie Zväzu 

dl ak o vylúčení v prvostupňovom ko
naní rozhodne členská základňa OZ 
CHPH, toto rozhodnutie je konečné a voči 
takémuto rozhodnutiu nie je prípustné 
odvolanie 

Výnimku tvorí iba vylúčenie člena 
ústredných orgánov. V takom prípade je 
právoplatné, pokiar ho potvrdf Valné zhro
maždenie Zväzu 

el Valné zhromaždenie Zväzu môže vy
lúčil z členskej základne Zväzu iba funk
cionára ústredných orgánov, a to v prípa
doch : 

- zneužitia funkcie vo svoj prospech 
na úkor Zväzu 

- svojím správanfm alebo konaním 
hrubo poškodil dobré meno Z väzu - svo
jím konaním alebo úmyselným zanedba
ním povinností finančne poškodif Zväz 

- svojím konanfm alebo správaním 
hrubým sp6sobom porušil stanovy alebo 
iné právne normy Zväzu 

- rozhodnutie Valnej hromady Zväzu 
je konečné a odvolanie voči nemu nie je 
prípustné 

fi v každom prípade dotknutý člen má 
právo požiadať Ústrednú dozornú radu o 
preskúmanie postupu orgánu, ktorý orga
nizoval a riadil vylúčenie člena. 

U 

PokiaľÚstredná dozorná rada zistízá
važné nedostatkypri organizovanípostu
pu a tým aj porušenie týchto stanov, je 
povinná tomuto orgánu celý prípad vráti( 
na nové rokovanie. 

j! 
gi v prípade, že dotknutý člen s koneč

ným rozhodnutím o vylúčení nesúhlasí, 
má právo o nápravu požiadal príslušný 
súd 

hl v prípade zániku členstva nie je ná
rok na vrátenie členského príspevku, za
plateného v bežnom roku 

§5 
Práva člena 

1. Po dovŕšení 18 rokov veku má právo 
volif a by( volený do všetkých orgánov 
Zväzu. 
2. Má právo zúčastňovaf sa na živote a 
práci Z väzu. 
3. Zúčastňovať sa členských schôdzí s 
právom rozhodujúceho hlasu. 
4. Obhajovaf svoje práva všetkými pros
triedkami, ktoré mu umožňUjú tieto sta
novy alebo iné platné právne normy, kto
ré upravuj ú prácu a život Zväzu. 
5. Právo využívať spoločný majetok Zvä
zu.I~ 

§ 6 
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Povinnosti člena 

1. Dodržjavaf všetky platné právne nor
my, uznesenia a nariadenia, ktorými sa 
riadi členstvo vo Zväze. 
2. J e povinný chrániťdobré meno Zväzu, 
jeho orgánov i členov. 

3. Je povinný chrániť majetok Zväzu ale
bo majetok nižších organizačných zložiek, 
ktorých je členom. 

4. Je povinný p latit členský príspevok. 
5. Ak bol zvolený do funkcie v niektorých 
orgánoch Zväzu, je povinnýzodpovedne, 
kvalifikovane túto funkciu vykonávať. 

§7 

Orgány Zväzu 


1. 	Orgánmi Zväzu sú : 
- zjazd 
- Valné zhromaždenie Zväzu 
- Prezídium 
- Dozorná rada 
- OZCHPH 
- ZOCHPH 
- Športové kluby 

2. Každý orgán Zväzu j e schopný uzná
šar sa, ak je prítomná nadpolovičná väč
šina členova ak tieto stanovy v niektorých 
prípadoch stanovujú inak. 
3. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala 
nadpolovičná väčšina prítomných členov 
a ak tieto stanovy v niektorých prfpadoch 
nestanovujú inak. 
4. Hlasovanie sa vykoná va verejne aie
bo tajne, podľa veci a rozhodnutia väčši
ny p rítomných, alebo ak Io stanovy ne
stanovujú v niektorých prípadoch inak. 
Voľbyorgánov na všetkých stupňoch sa 

uskutočňujú tajne alebo verejne, pokiaľ 

tieto stanovy nestanovujú inak. 
5. Funkčné obdobie pre všaelky volené 
orgány Zväzu je štvorročné a končí vý
ročnou schôdzou, konferenciou. 
6. Členské seMdze na úrovni OZ CHPH 
môžu by( organizované aj formou konfe
rencie, pokiaľ tieto stanovy nestanovujú 
inak. Kľúč na vorbu delegátov konferen
cie stanovuje orgán Zväzu, ktorý prísluš
nú konferenciu organizuje. 
7. Všetky orgány Zväzu si môžu zriaďo
vafodborné sekcie alebo komisie ako po
radné orgány, prípadne na úrovni ústred
ného orgánu sekretariát Zväzu. 
8. Orgány Zväzu sú povinné zauja( sta
novisko a odpovedať na sfažnosti a žia
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- návrh na vylúčenie predloží vždy vý
bor OZCHPH alebo výbor ZO CHPH, po
kiaľ o to požiada nadpolovičná väčšina 
členov ZO CHPH, prípadne nadpolovič
ná väčšina členov OZ CHPH, v ktorom je 
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formu s podrobným zdôvodnením návr
hu ako aj dôkazovým materiálom 
3. O návrhu rozhoduje: 

- členovia ZO CHPH, v ktorej je dotknu
tý člen organizovaný 

- členovia OZ CHPH, v ktorom je dotk
nutý člen organizačne začlenený 

- Valné zhromaždenie Zväzu 
- o návrhu sa rozhoduje verejným hla

sovaním Ivo väčších organizáciach jé~ 
možné použit aj iný spôsob prejavu vôle 
členovi. 

- o návrhu sa môže hlasovaf, pokial' sa 
rokovania zúčastnf 75 % členov členskej 
základne, prípadne Valného zhromažde
nia Zväzu 

- členstvo vylúčením zaniká vtedy, po
kiaľ za návrh hlasovali 2/3 pn10mných 

- ukončenie členstva vo Zväze funkcio
nárov ústredných orgánovpočas ich funk
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sovanf vo Valnom zhromaždení Zväzu 

- o ukončeníčlenstva vylúčením sa vždy 
hlasuje až vtedy, pokial'dotknutý člen do
sta/ možnost obhajovaf sa 

- o ukončeníčlenstva vylúčením je mož
né rozhodnm aj bez prítomnosti dotknu
tého člena, pokiar tento bez vážnych dô
vodov alebo so zámerom zmariť hlaso
vanie sa rokovania nezúčastní! 
4. Forma ukončenia členstva vylúče
ním: 
alorgán, ktorý organizuje vylúčenie 6/e

na je vždy povinný o priebehu a výsledku 
hlasovania vypracovaf písomný záznam 

bi v pn'pade, že hlasovaním došlo k vylúče
niu člena, orgán, ktorý organizuje hlasovanie 
túto skutočnostpísomne bezodkladneIdo 30 
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5. Opravné prostriedky : 
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dza ZO CHPH, dotknutý člen sa môže do 
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rozhodne členská základňa OZ CHPH 
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denie Zväzu 

dl ak o vylúčení v prvostupňovom ko
naní rozhodne členská základňa OZ 
CHPH, toto rozhodnutie je konečné a voči 
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Výnimku tvorí iba vylúčenie člena 
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- svojím správanfm alebo konaním 
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PokiaľÚstredná dozorná rada zistízá
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pu a tým aj porušenie týchto stanov, je 
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j! 
gi v prípade, že dotknutý člen s koneč
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súd 

hl v prípade zániku členstva nie je ná
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§5 
Práva člena 

1. Po dovŕšení 18 rokov veku má právo 
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Zväzu. 
2. Má právo zúčastňovaf sa na živote a 
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3. Zúčastňovať sa členských schôdzí s 
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4. Obhajovaf svoje práva všetkými pros
triedkami, ktoré mu umožňUjú tieto sta
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5. Právo využívať spoločný majetok Zvä
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§ 6 
11 

Povinnosti člena 

1. Dodržjavaf všetky platné právne nor
my, uznesenia a nariadenia, ktorými sa 
riadi členstvo vo Zväze. 
2. J e povinný chrániťdobré meno Zväzu, 
jeho orgánov i členov. 

3. Je povinný chrániť majetok Zväzu ale
bo majetok nižších organizačných zložiek, 
ktorých je členom. 

4. Je povinný p latit členský príspevok. 
5. Ak bol zvolený do funkcie v niektorých 
orgánoch Zväzu, je povinnýzodpovedne, 
kvalifikovane túto funkciu vykonávať. 

§7 

Orgány Zväzu 


1. 	Orgánmi Zväzu sú : 
- zjazd 
- Valné zhromaždenie Zväzu 
- Prezídium 
- Dozorná rada 
- OZCHPH 
- ZOCHPH 
- Športové kluby 

2. Každý orgán Zväzu j e schopný uzná
šar sa, ak je prítomná nadpolovičná väč
šina členova ak tieto stanovy v niektorých 
prípadoch stanovujú inak. 
3. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala 
nadpolovičná väčšina prítomných členov 
a ak tieto stanovy v niektorých prfpadoch 
nestanovujú inak. 
4. Hlasovanie sa vykoná va verejne aie
bo tajne, podľa veci a rozhodnutia väčši
ny p rítomných, alebo ak Io stanovy ne
stanovujú v niektorých prípadoch inak. 
Voľbyorgánov na všetkých stupňoch sa 

uskutočňujú tajne alebo verejne, pokiaľ 

tieto stanovy nestanovujú inak. 
5. Funkčné obdobie pre všaelky volené 
orgány Zväzu je štvorročné a končí vý
ročnou schôdzou, konferenciou. 
6. Členské seMdze na úrovni OZ CHPH 
môžu by( organizované aj formou konfe
rencie, pokiaľ tieto stanovy nestanovujú 
inak. Kľúč na vorbu delegátov konferen
cie stanovuje orgán Zväzu, ktorý prísluš
nú konferenciu organizuje. 
7. Všetky orgány Zväzu si môžu zriaďo
vafodborné sekcie alebo komisie ako po
radné orgány, prípadne na úrovni ústred
ného orgánu sekretariát Zväzu. 
8. Orgány Zväzu sú povinné zauja( sta
novisko a odpovedať na sfažnosti a žia

14 15 



dosti im dodané do 30 dnípo najbližšom 
zasadnutí orgánu. 

§8 

Organizácia a pôsobnosf orgánov 

zväzu 


Organizačná štruktúra 


ZJazd 

1. Je najvyššfm orgánom Zväzu. 
2. Jeho členmi sú : 

- delegáti z oblastných konferencií 
- prezident Zväzu 
- predseda ústrednej dozornej rady 

3. Každý člen Valného zhromaždenia má 
jeden rozhodujúci hlas. 
4. al zjazd zvoláva prezident Zväzu pí
somnou pozvánkou, ktorá musí obsaho
var program zjazdu a musí by( členovi 
doručená 14 dní pred rokovan(m. 

bi v mimoriadnych a naliehavých prípa
doch prezident Zväzu môže zjazd zvolal 
aj iným spôsobom, napr. faxom alebo te
lefonicky. 
5. Zjazd je uznášania schopný, pokiar sa 
ho zúčastňuje nadpolovičná väčšina všet
kých členov, pokiaľ tieto stanovy nesta
novujú inak. 
6. Na zjazde sa hlasuje verejným hlaso
vaním. Tajným hlasovan(m členovia hla
sujú iba v prípadoch voľby prezidenta, 
členov prezídia, predsedu a členov 
ústrednej dozornej rady a v prípade, po
kiaľ sa hlasuje o návrhu vylúčenia z člen
stva vo Zväze u funkcionárov ústredných 
orgánov. 
7. Uznesenie je prijaté, pokiaľ zaň hlasu
je nadpolovičná väčšina prítomných čle
nov. Výnimku tvoria prípady, ktoré tieto 
stanovy upravujú inak. V prípade rovnos
ti hlasov predsedajúci má dva hlasy. 
8. Zjazd sa zvoláva raz za štyri roky. Pre
zident Zväzu je povinný z vola f zjazd vždy, 
keď o to písomne požiadajú 2/3 oblas
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tných združení. 
9. Do pôsobnosti zjazdu patrí : 
alstanovuje a cez orgány Zväzu zabez

pečuje celú stratégiu rozvoja Zväzu na
vonok i vo vnútri Zväzu 

bi zabezpečuje dodržiavanie všetkých 
právnych noriem a uznesen!; ktorými sa 
Zväz riadi 
CI volí a odvoláva: 
- prezidenta Zväzu a členov prezídia 
- predsedu ústrednej dozornej rady 
- členov ústrednej dozornej rady 
- návrhy na obsadenie týchto funkcií po
dávajú OZ CHPH a odstupujúce prezí
dium 

dlkontroluje prácu a činnosfústredných 
orgánov Zväzu 

el prejednáva a sch vaľuje návrhy 
ústredných orgánov Zväzu, prípadne ná
vrhy orgánov nižších organizačných zlo
žiek 

fi rozhoduje o zmene prípadne zániku 
Zväzu 
10. Z každého zasadnutia musí by( vyho
tovená podrobná zápisnica overená tro
mi overovateľmi, ktorísú zvolení na zjaz
de z prítomných delegátov. 

§9 

Valné zhromaždenie Zväzu 

1. Je najvyšším orgánom Zväzu v medzi
zjazdovom období. 
2. Jeho členmi sú : 

- zástupcovia oblastných združenízvo
lenr na oblastných konferenciách 

- prezident Zväzu 
- predseda ústrednej dozomej rady 

3. Každý člen Valného zhromaždenia 
Zväzu má jeden rozhodujúci hlas. 
4. al Valné zhromaždenie zvoláva prezi
dent Zväzu plsomnou pozvánkou, ktorá 
musI obsahovaf program valného zhro
maždenia a musíby(členovi doručená 14 
dní pred rokovaním. 

bi v mimoriadnych a naliehavých prí
padoch p rezident Zväzu mMe Valné 
zhromaždenie zvolaf aj iným spôsobom, 
napr. faxom alebo telefonicky. 
5. Valné zhromaždenie je uznášania 
schopné, pokia/' sa rokovania zúčastňuje 
nadpolovičná väčšina všetkých členova 
pokiaľ tieto stanovy nestanovujú inak. 
6. Valné zhromaždenie hlasuje verejným 
hlasovaním. Tajným hlaovaním členovia 
hlasujú v prípade, pokia" sa hlasuje o ná
vrhu vylúčenia z členstva vo Zväze u funk
cionárov ústredných orgánov. 
7. Uznesenie je prijaté, pokiaľ zaň hlasu
je nadpolovičná väčšina pritomných čle
nov. Výnimku tvoria prípady, ktoré tieto 
stanovy upravujú inak. V prípade rovnos
ti hlasov predsedajúci má dva hlasy. 
8. Valné zhromaždenie sa zvoláva spra
vidla dvakrát ročne. Prezident Zväzu je 
povinný zvolal Valné zhromaždenie vždy, 
keď o to písomne požiadajú 2/3 členov 

Valného zhromaždenia. 
9. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia 
Z väzu patrí: 

al kontroluje kvalitu vybavovania poda
nía statností od členov alebo nižších or
gánov Zväzu ústrednými orgánmi Zväzu 

bi prejedná va a schvaľuje ročnú účtov
nú uzávierku o hospodárení Zväzu a jeho 
ústredných orgánov. Schvaľuje návrh roz
počtového a finančného plánu na nasle
dujúci kalendárny rok. 

cl stanovuje výšku platov a odmeny 
prezidentovi a členom prezídia ako aj 
predsedovi a členom prezídia 

dl schva/'uje pravidlá a zásady pri or
ganizovaní národných, prípadne medzi
národných športových súraží. 

el schva/'uje pravidlá a zásady pri or
ganizovaní celoštátnej výstavy. 

fi schvaľuje podmienky účastiZväzu na 
medzinárodných výstavách. 

gi 	schvaJ'uje dôležité dokumenty : 

- pretekový poriadok 

- disciplinárny poriadok 
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- prípadne iné dôležité dokumenty, 
ako aj ich prípadné zmeny 

hl pre vykonávanie práce si može pre
zfdium vytvárať poradné sekcie, výbory 
alebo odborné komisie. 

il Valné zhromaždenie Zväzu je práv
nická osoba, môže nadobúdaťpráva, zá
väzky, ale iba v rozsahu, ktorý im stano
vujú tieto stanovy, pripadne ktoré im vy
medzí zjazd. 

jl Valné zhromaždenie svoje stanovis
ká prijíma uzneseniami a je povinné kon
trolovať, ako sa plnia. 

kl celá práca a činnosť Valného zhro
maždenia Zväzu musí byť upriamená v 
prospech Zväzu, v prípade potreby môže 
zrušiť uznesenie alebo nariadenie prezí
dia alebo ústrednej dozornej rady. 

II zo zasadnutia Valného zhromažde
nia Zväzu sa vždy vyhotoví písomný zá
znam. 

§ 10 

Prezídium Zväzu 

1. Je výkonným orgánom Zväzu. Riadi a 
organizuje prácu Zväzu v období medzi 
zasadnutiami Valného zhromaždenia 
Zväzu. 
2. Za svoju prácu zodpovedá zjazdu a 
Valnému zhromaždeniu Zväzu. 
3. Pri svojej práci sa riadi právnymi pred
pismi, ktoré upravujú činnosf Zväzu ako 
aj uzneseniami zjazdu a Valného zhro
maždenia Zväzu. 
4. Pripravuje všetky materiály pre zasad
nutia zjazdu a Valného zhromaždenia 
Zväzu. 
5. V každom prfpade, pokia/' si to Valné 
zhromaždenie Zväzu vyžiada, prezídium 
je povinné predložit potrebné dokumen
ty. 
6. V každom prípade, pokia/' predseda 
ústrednej dozornej rady o to požiada, pre
zídium umožnívykonaf kontrolu akýchkof
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zasadnutí orgánu. 
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Valnému zhromaždeniu Zväzu. 
3. Pri svojej práci sa riadi právnymi pred
pismi, ktoré upravujú činnosf Zväzu ako 
aj uzneseniami zjazdu a Valného zhro
maždenia Zväzu. 
4. Pripravuje všetky materiály pre zasad
nutia zjazdu a Valného zhromaždenia 
Zväzu. 
5. V každom prfpade, pokia/' si to Valné 
zhromaždenie Zväzu vyžiada, prezídium 
je povinné predložit potrebné dokumen
ty. 
6. V každom prípade, pokia/' predseda 
ústrednej dozornej rady o to požiada, pre
zídium umožnívykonaf kontrolu akýchkof



vek dokladov, ktoré súvisia s prácou pre
zídia. 
7. Nehnuteľný majetok Zväzu môže od
predať, vyradiť alebo zošrotovať, iba po 
predchádzajúcom súhlase Valného zhro
maždenia Z väzu. 
8. Prezídium je volený orgán a má 7 čle
nova 3 náhradníkov. 
9. Pokiaľ počet členov neklesne pod 50 
%. môže prezident Zväzu doplnif kooptá
ciou nových členov z náhradntkov, ktorí 
boli zvolení na zjazde. 
10. Pokiaľpočet členov klesne pod 50 %, 
Valné zhromaždenie zväzu zvolí nové 
prezídium. 
11. Funkčné obdobie prezidenta môže byt 
maximálne dve po sebe nasledujúce vo
lebné obdobia. 
12. Na čele prezídia stojí prezident Zvä
zu , ktorého volía odvoláva priamo zjazd. 
13. Prezident Zväzu môže zároveň byt 
členom orgánov FCI. 
14. Prezident Z väzu je štatutárnym orgá
nom Zväzu. 
15. Prezident Z väzu v súlade s týmito sta
novami riadi a zodpovedá za práCU pre
zídia. 
16. Prezident Zväzu za svoju prácu vý
lučne zodpovedá zjazdu a Valnému zhro
maždeniu. 
17. Prezidentovi Zväzu za jeho prácu patrí 
mesačná mzda, prípadne odmena. Výšku 
stanovuje Valné zhromaždenie Zväzu. 
18. Prezident Zväzu podľa potreby zvo
láva a riadi zasadnutie prezídia najmenej 
štyrikrát do roka alebo pokia I' 1/3 členov 
prezídia písomne s uvedením dôvodu po
žiada prezidenta o zvolanie prez/dia. 
19. Prezídium je uznášania schopné, po
kiaľ sa na zasadnutízúčastní viac ako 50 
% všetkých členov. 

20. Uznesenia prijíma prezídium verejným 
hlasovaním a sú prijaté, pokiar za ne hla
suje nadpolovičná väčšina prítomných 
členov, pokiaľ tieto stanovy v niektorých 
prípadoch nestanovujú inak. 
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2 1. Zo zasadnutia prezídia sa vždy vyho
toví písomný záznam. 

§ 11 

Ústredná dozorná rada /ÚDR! 

1. Za svoju prácu zodpovedá výlučne 

zjazdu Z väzu. 
2. Dbá a kontroluje dodržiavanie všetkých 
právnych predpisov, uznesení a nariade
ní Valného zhromaždenia Zväzu u všet
kých orgánov Zväzu. 
3. O svojej činnosti a zisteniach podáva 
správu, prípadne nápra vné opatrenia 
zjazdu. 
4. Pri zisteni prípadu porušenia právnych 
predpisov, platných nariadenialebo uzne
sení v súlade s týmito stanovami, discip
linárnym poriadkom alebo inými predpis
mi navrhuje sankcie tomu orgánu Zväzu 
do kompetencie, ktorého riešenie dané
ho prípadu prináleŽI: 
5. V prípade, že niektorý orgán Zväzu pri
jal uznesenie, nariadenie alebo rozhod
nutie v rozpore s právnymi predpismiZ vä
zu, dozorná rada takéto uznesenie, na
riadenie alebo rozhodnutie zrušía celý pn: 
pad tomuto orgánu vráti na nové kona
nie. 
6. Voči rozhodn utiu Ústrednej dozor
nej rady možno podať do 30 dní od 
doby doručen ia rozhodnutia p ísomné 
odvolan ie so z dôvodnenlm cez p re
zidenta Z väzu Valnému zhromažde
niu Z väzu. 
7. Ústredná dozorná rada metodicky ria
di dozorné rady OZ CHPH. 
8. Ústredná dozorná rada je volený or
gán, môže mar3 členova 2 náhradnfkov, 
ktorých volína návrh Prezídia a OZCHPH 
zjazd. 
9. Predseda ani člen dozornej rady ne
môže byt členom Prezídia ani Valného 
zhromaždenia Zväzu, ani byt zvolený za 
prezidenta Zväzu. 

10. Na čele Ústrednej dozornej rady je 
volený predseda. 
11 . Predseda ÚDR za svoju prácu vý 
lučne zodpovedá Valnému zhromažde
niu Z vl:izu. 
12. Predseda ÚDR podla potreby zvo
láva a riadi rokovanie ÚDR. Minimálne 
však zvolá va ÚDR jeden krát ročne. . 
13. ÚDR je uznášania schopná, pokiaľ 
sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolo
vičná väčšina všetkých členov. 

14. Uznesenie je prijaté, pokiar zaň hla
sovala nadpolovičná väčšina všetkých 
členov. 

15. Zo zasadnutia ÚDR sa vždy vyho
toví p(somný záznam. 
16. Pokia/' predseda ÚDR požiada pre
zídium o účast na zasadnutf p rezídia, 
p rezident mus( túto požiadavku akcep
tovar. Predseda ÚDR na zasadnutf pre
zídia má poradný hlas. 
17. Predsedovi a členom ÚDR za svo
ju prácu patrí odmena. Výšku stanovu
je na návrh predsedu ÚDR Prezídium 
Zväzu. 

§ 12 

Oblastné združenie chovateľov 
poštových holubov lOZ CHPHI 

1. Je orga n izačnou z ložkou Z väzu. 
Usmerňuje prácu ZO CHPH a zabez
pečuje plnenie ú/oh, ktoré pre Zväz vy
p lývaj ú zo stanov, z vlastných uznese
nf, prípadne vyšších orgánov Zväzu. 

Je samostatnou právnickou osobou. 
2 . Podmienkou vytvorenia OZ CHPH sú 
minimálne 3 ZO CHPH a najmenej 80 
členov. O rozdelení OZ CHPH rozhod
ne referendum členov všetkých základ
ný ch oranizácif, ktoré budú súčas(ou 
nového OZ CHPH. Túto skutočnost 
oznámi novozvolený výbor sekretariá 
tu prezl'dia a bývalému OZ CHPH do 
15 dnipo uskutočnenom referende. OZ 
CHPH sa môže rozdelif iba vtedy, ak v 
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zostávaj úcej časti oblastného združe
nia bude splnená podmienka, a to 3 Z O 
CHPH a najmenej 80 členov. 
3. OZ CHPH sa môže zlúčŕf na základe 
re fe renda členov zlučujúcich sa OZ 
CHPH, za súhlasu nadpolovičnej väčši
ny, čo oznámi sekretariátu SZ CHPH do 
15 dní. 
4. Po rozdelení OZCHPH sa majetok roz
delfmedzi nové OZCHPHpodľa podielov 
pripadajúcich na č/ena, prípadne doho
dou. 
5. OZ CHPH zriaďuje výcvikové stredi
ská, pásma, ktoré spracúvajú a vydávajú 
pretekové výsledky v zmysle podmienok 
FCI za činnost VS-pásma zodpovedá ve
dúci, ktorého si zvolia zástupcovia ZO. 

§ 13 

Orgány OZ CHPH : 

1. Oblastná konferencia 
2. Výbor 
3. Dozorná rada 

§ 14 

Oblastná konferencia 

1. Je najvyšším orgánom OZ CHPH, 
ktorú zvoláva výbor raz za 1 rok a tvo
ria ju delegáti ZO CHPH. Mimoriadnu 
oblastnú konferenciu zvolá va výbor v 
p r/pade, že o to požiadajú 2/3 členov 
ZOCHPH. 
2. Prerokuváva a schvaľuje správy vý
boru OZ CHPH, dozornej rady a určí 
ďalšiu činnost OZ CHPH. 
3 . Volí spra vidla 7 až 9-členný výbor a 
3 až 5-člennú dozornú radu a delegá
tov zjazdu. 
4 . Na vrhuje kandidátov do Prezídia 
Z väzu a Ústrednej dozornej rady Zvä
zu. 
5 . Deleguje zástupcu do Valného zhro
maždenia Zväzu. 



vek dokladov, ktoré súvisia s prácou pre
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§ 15 

Výbor OZ CHPH 

1. Vykoná rozdelenie funkcií vo výbore po 
konferencii OZCHPH, najneskôr však do 
7 dní po jej konaní. 
2. Riadi činnosf OZ CHPH na základe 
uznesení oblastnej konferencie, uzneseni 
výboru OZ CHPH, uznesení vyšších orgá
nov Zväzu a stanov. 
3. Schádza sa podľa potreby, najmenej 4 
krát ročne, z toho jedenkrát ročne za 
účasti predsedov ZO CHPH. 
4. Rozhoduje a uznáša sa za prítomnosti 
nadpolovičnej väčšiny zvolených členov, 
pričom za návrh musí hlasovať nadpolo
vičná väčšina prítomných členov výboru. 
5. Podľa potreby zriaďuje komisie k plne
niu stanovených úloh. 
6. V plnom rozsahu zodpovedá za výcvik 
a preteky poštových holubov a ich doku
mentačné vyhodnotenie. 
7. Určuje výšku pnspevkov pre činnosfOZ 
CHPH. 

§ 16 

Dozorná rada OZ CHPH 

1. Vykoná va revfziu činnosti výboru, kon
troluje hospodárenie a plnenie uznesení 
vlastných orgánov alebo nadriadených 
zložiek Zväzu. 
2. Predseda dozornej rady alebo zástup
ca sa môže zúčastnif zasadnutí výboru 
OZ CHPH s hlasom poradným. 
3. Zo svojej činnosti sa zodpovedá ob
lastnej konferencii, ktorej predkladá sprá
vu o činnosti. 

§ 17 

Základná organizácia chovatel'ov 


poštových holubov 


1. ZO CHPH je základnou zložkou Zvä
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zu. Svoju činnosfvykonáva v zmysle sta
nova ostatných nariadenía uznesení vyš
ších orgánov Zväzu. Je samostatnou 
právnickou osobou. 
2. ZO CHPH združuje a organizuje čle
nov, chovateľovpoštových holubov. Zme
nu v členstve chovateľa odsúhlasia pí
somnou formou dve organizácie, ktorých 
sa zmena dotýka. 
3. ZO CHPH sa môže založi( pri najmen
šom počte 10 členov. Založenie organi
zácie musf byť schválené OZ CHPH, do 
ktorého pôsobnosti patn: 
4. ZO CHPH zaniká pri nižšom počte ako 
10 členov, rozhodnutím výročnej členskej 
schôdze, zrušením Valným zhromažde
nfm alebo výborom OZCHPH, pre nespl
nenie základných povinností alebo pre 
hrubé opakované nedostatky. 

§ 18 

Orgány ZO CHPH 

1. Výročná členská schôdza NČS/ 
2. Členská schôdza 
3. Výbor 
4. Dozorná rada 

§ 19 

Výročná a členská schôdza 

1. Výročná a členská schôdza môže byť 
riadna alebo mimoriadna. VČS zvoláva 
výbor organizácie raz za rok. Členskú 
schôdzu zvoláva výbor podľa potreby ale
bo keď o to požiadajú najmenej 2/3 čle
nov. 
2. Výročnej členskej schôdzi prináležf : 

- schvaľovať správu výboru za uplynulé 
obdobie 

- schvaľovať finančné hospodárenie a 
návrhy činnosti na budúce obdobie 

- rozhodovaf o všetkých veciach týka
júcich sa organizácie 

- volif na 4 roky 5-členný výbor a 3-člen
nú dozornú radu 

- volif delegátov na konferenciu oblast
ného združenia 
3. Členská schôdza rozhoduje o všetkých 
záležitostiach, okrem tých, ktoré zásad
ne prislúchajú VČS. 

§ 20 

Výbor ZO CHPH 

1. Vykoná rozdelenie funkcifpo VČS, naj
neskôr však do 7 dnf. 
2 . Riadi činnost organizácie v obdo
bí medzi členskými sch6dzami. Za 
svoju činnosf z odpovedá členskej 
schôdzi. 
3. Rozhoduje väčšina hlasov, keď je prí
tomná nadpolovičná väčšina členov vý
boru. 

§ 21 

Dozorná rada ZO CHPH 

1. Dozorná rada sleduje a kontroluje hos
podárenie a spravovanie majetku, špot
rovú činnosf. plnenie uznesení výboru, 
členských a výročných členských schô
dzí ZO CHPH ako aj plnenie uznesenia 
vyššíCh orgánov Zväzu. 
2 . Zo svojej činnosti sa zodpovedá na 
členskej schOdzi a výročnej členskej 
schôdzi ZO CHPH. 
3. Predseda dozornej rady /prípadne zá
stupca/sa môže zúčastňovaf zasadnutí 
výboru ZO CHPH s hlasom poradným. 

§ 22 

Športový k1ub 

,. Je samostatnou organizačnou zložkou 
Zväzu. 
2. Svoju organizačnú štruktúru a vnútor
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né pravidlá si upravuje klub samostatným 
štatútom. 
3. Pri svojej činnosti musf plne rešpekto
vaf tieto stanovy, uznesenia a nariadenia 
ústredných orgánov. 
4. O prijatí šporlového klubu do Zväzu roz
hoduje Valné zhronmaždenie Zväzu. 
5. Návrh na vylúčenie so zdôvodnením 
predkladá Valnému zhromaždeniu Zvä
zu prezident Zväzu alebo dozorná rada. 
6. Každý člen Zväzu na základe vlastné
ho uváženia môže sa stat členom ktoré
hokoľvek šporlového klubu. 
7. Športový klub nem6že za svojho člena 
prijaf bývalého člena zväzu, ktorý bol člen
stva pozbavený vylúčením. 
8. Všetky právne a šporlové dokumenty 
od vzniku a priebežne sa doručujú do 30 
dní na Prezfdiu Zväzu vždy po ich schvá
lení v športovom klube. 

§ 23 

Hospodárenie Zväzu 

l. Nakladanie s hnuteľným, nehnuteľným 
majetkom alebo finančnými prostriedka
mi sa riadi platnými právnymi predpismi 
alebo zväzovými predpismi, ktoré túto ob
(asf upravujú. 
2. Za porušenie predchádzajúceho usta
novenia nesú výlučne zodpovednosf tí 
členovia alebo pracovnfci zväzových or
gánov, ktorf za danú oblasf zodpoveda
jú. 
3. Členovia alebo pracovníci Zväzu, ktorí 
svojím konaním spôsobili majetkovú ale
bo finančnú újmu, sú túto v plnej výške 
povinnf nahradiť. 

4. Za záväzok voči tretím osobám nesie 
zodpovednosf výlučne ten orgán, ktorý ta
kýto záväzok prija l. 
5. Zväz ako celok za záväzky neručl: 
6. Nakladanie s majetkom a finančnými 
prostriedkami spadá plne do právomoci 
toho orgánu, ktorý tento majetok vlastní. 



§ 15 

Výbor OZ CHPH 

1. Vykoná rozdelenie funkcií vo výbore po 
konferencii OZCHPH, najneskôr však do 
7 dní po jej konaní. 
2. Riadi činnosf OZ CHPH na základe 
uznesení oblastnej konferencie, uzneseni 
výboru OZ CHPH, uznesení vyšších orgá
nov Zväzu a stanov. 
3. Schádza sa podľa potreby, najmenej 4 
krát ročne, z toho jedenkrát ročne za 
účasti predsedov ZO CHPH. 
4. Rozhoduje a uznáša sa za prítomnosti 
nadpolovičnej väčšiny zvolených členov, 
pričom za návrh musí hlasovať nadpolo
vičná väčšina prítomných členov výboru. 
5. Podľa potreby zriaďuje komisie k plne
niu stanovených úloh. 
6. V plnom rozsahu zodpovedá za výcvik 
a preteky poštových holubov a ich doku
mentačné vyhodnotenie. 
7. Určuje výšku pnspevkov pre činnosfOZ 
CHPH. 

§ 16 

Dozorná rada OZ CHPH 

1. Vykoná va revfziu činnosti výboru, kon
troluje hospodárenie a plnenie uznesení 
vlastných orgánov alebo nadriadených 
zložiek Zväzu. 
2. Predseda dozornej rady alebo zástup
ca sa môže zúčastnif zasadnutí výboru 
OZ CHPH s hlasom poradným. 
3. Zo svojej činnosti sa zodpovedá ob
lastnej konferencii, ktorej predkladá sprá
vu o činnosti. 

§ 17 

Základná organizácia chovatel'ov 


poštových holubov 


1. ZO CHPH je základnou zložkou Zvä

20 

zu. Svoju činnosfvykonáva v zmysle sta
nova ostatných nariadenía uznesení vyš
ších orgánov Zväzu. Je samostatnou 
právnickou osobou. 
2. ZO CHPH združuje a organizuje čle
nov, chovateľovpoštových holubov. Zme
nu v členstve chovateľa odsúhlasia pí
somnou formou dve organizácie, ktorých 
sa zmena dotýka. 
3. ZO CHPH sa môže založi( pri najmen
šom počte 10 členov. Založenie organi
zácie musf byť schválené OZ CHPH, do 
ktorého pôsobnosti patn: 
4. ZO CHPH zaniká pri nižšom počte ako 
10 členov, rozhodnutím výročnej členskej 
schôdze, zrušením Valným zhromažde
nfm alebo výborom OZCHPH, pre nespl
nenie základných povinností alebo pre 
hrubé opakované nedostatky. 

§ 18 

Orgány ZO CHPH 

1. Výročná členská schôdza NČS/ 
2. Členská schôdza 
3. Výbor 
4. Dozorná rada 

§ 19 

Výročná a členská schôdza 

1. Výročná a členská schôdza môže byť 
riadna alebo mimoriadna. VČS zvoláva 
výbor organizácie raz za rok. Členskú 
schôdzu zvoláva výbor podľa potreby ale
bo keď o to požiadajú najmenej 2/3 čle
nov. 
2. Výročnej členskej schôdzi prináležf : 

- schvaľovať správu výboru za uplynulé 
obdobie 

- schvaľovať finančné hospodárenie a 
návrhy činnosti na budúce obdobie 

- rozhodovaf o všetkých veciach týka
júcich sa organizácie 

- volif na 4 roky 5-členný výbor a 3-člen
nú dozornú radu 

- volif delegátov na konferenciu oblast
ného združenia 
3. Členská schôdza rozhoduje o všetkých 
záležitostiach, okrem tých, ktoré zásad
ne prislúchajú VČS. 

§ 20 

Výbor ZO CHPH 

1. Vykoná rozdelenie funkcifpo VČS, naj
neskôr však do 7 dnf. 
2 . Riadi činnost organizácie v obdo
bí medzi členskými sch6dzami. Za 
svoju činnosf z odpovedá členskej 
schôdzi. 
3. Rozhoduje väčšina hlasov, keď je prí
tomná nadpolovičná väčšina členov vý
boru. 

§ 21 

Dozorná rada ZO CHPH 

1. Dozorná rada sleduje a kontroluje hos
podárenie a spravovanie majetku, špot
rovú činnosf. plnenie uznesení výboru, 
členských a výročných členských schô
dzí ZO CHPH ako aj plnenie uznesenia 
vyššíCh orgánov Zväzu. 
2 . Zo svojej činnosti sa zodpovedá na 
členskej schOdzi a výročnej členskej 
schôdzi ZO CHPH. 
3. Predseda dozornej rady /prípadne zá
stupca/sa môže zúčastňovaf zasadnutí 
výboru ZO CHPH s hlasom poradným. 

§ 22 

Športový k1ub 

,. Je samostatnou organizačnou zložkou 
Zväzu. 
2. Svoju organizačnú štruktúru a vnútor
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né pravidlá si upravuje klub samostatným 
štatútom. 
3. Pri svojej činnosti musf plne rešpekto
vaf tieto stanovy, uznesenia a nariadenia 
ústredných orgánov. 
4. O prijatí šporlového klubu do Zväzu roz
hoduje Valné zhronmaždenie Zväzu. 
5. Návrh na vylúčenie so zdôvodnením 
predkladá Valnému zhromaždeniu Zvä
zu prezident Zväzu alebo dozorná rada. 
6. Každý člen Zväzu na základe vlastné
ho uváženia môže sa stat členom ktoré
hokoľvek šporlového klubu. 
7. Športový klub nem6že za svojho člena 
prijaf bývalého člena zväzu, ktorý bol člen
stva pozbavený vylúčením. 
8. Všetky právne a šporlové dokumenty 
od vzniku a priebežne sa doručujú do 30 
dní na Prezfdiu Zväzu vždy po ich schvá
lení v športovom klube. 

§ 23 

Hospodárenie Zväzu 

l. Nakladanie s hnuteľným, nehnuteľným 
majetkom alebo finančnými prostriedka
mi sa riadi platnými právnymi predpismi 
alebo zväzovými predpismi, ktoré túto ob
(asf upravujú. 
2. Za porušenie predchádzajúceho usta
novenia nesú výlučne zodpovednosf tí 
členovia alebo pracovnfci zväzových or
gánov, ktorf za danú oblasf zodpoveda
jú. 
3. Členovia alebo pracovníci Zväzu, ktorí 
svojím konaním spôsobili majetkovú ale
bo finančnú újmu, sú túto v plnej výške 
povinnf nahradiť. 

4. Za záväzok voči tretím osobám nesie 
zodpovednosf výlučne ten orgán, ktorý ta
kýto záväzok prija l. 
5. Zväz ako celok za záväzky neručl: 
6. Nakladanie s majetkom a finančnými 
prostriedkami spadá plne do právomoci 
toho orgánu, ktorý tento majetok vlastní. 



7. Nadriadené orgány Zväzu nemô
žu zasahovať do majetkových záleži
tosti nižších organizačných zložiek. 
8. Nakladanie s majetkom v nižších 
organizačných zlotkách je výlučnou 
záležitosťou členskej základne tých
to zložiek. V takých prípadoch jedi
ným opravným prostriedkom j e hla
sovanie v príslušnej členskej základ
ni, kedy návrh je sChválený pokiaľ 
zaň hlasovali 213 všetkých členov 
zložky. V odvolacom konaní rozhodu
je príslušný súd. 
9. Právnickými osobami podľa týchto sta
nov vo Zväze sú : 

al Valné zhromaždenie Zväzu 
štatutárny orgán prezident Zväzu 

bi Oblastný výbor OZ CHPH 
štatutárny orgán predseda 

CI Športový klub 
štatutárny orgán predseda 

dl Výbor ZO CHPH 

štatutárny orgán predseda 


10. V týchto orgánoch neplatí subsidiár
na zodpovednost za prijaté záväzky. 
11. Finančnými zdrojmi Zväzu sú : 


- členské príspevky 

- dotácie, subvencie, dary 

- prljmy z podnikateľských činností 


§ 24 

Výchovné a disciplinárne 
opatrenia 

1. Pri porušenf vnútrozväzovej discip
/fny, pretekového poriadku alebo zásad 
občianskeho spolunažívania vo Zväze, 
orgány Zväzu m6tu členovi alebo funk
cionárovi uloži( disciplinárne opatrenie 
v zmysle platného disciplinárneho po
riadku, schváleného Valným zhromaž
dením Zväzu. 
2. Proti členom prezídia a ústrednej do
zornej rady, ktorí sa previnili, vedie dis
ciplinárne konanie Valné zhromažde

nie Zväzu. Na odvolanie člena z funk
cie ktoréhokoľvek orgánu Zväzu je pot
rebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
členov toho orgánu, ktorý ho do funk
cie zvolil. 

§ 25 

Zánik Zväzu a jeho 
organizačných zložiek 

1. Zväz zaniká, keď sa na tom uznesie 
zjazd dvojtretinovou väčšinou hlasov 
všetkých delegátov. 
2. S majetkom Zväzu sa urobí tak, ako 
rozhodne zjazd. 
3. ZO CHPH alebo OZ CHPH zanikajú, 
keď počet členov klesne pod stanove
ný limit. ZO CHPH zaniká aj rozhodnu
tfm výročnej členskej schôdze, zruše
nfm Prezfdiom Z väzu alebo výborom 
OZ CHPH pre neplnenie základných 
povinností alebo hrubé opakované ne
dostatky. 

§ 26 

Záverečné ustanovenie 

1. O rokovaniach a rozhodnutiach všet
kých orgánov Zväzu sa vedú zápisy, 
ktoré podpisujú zmocnení členovia prí
slušných orgánov a zložiek. 
2. Orgány Zväzu sú oprávnené zavä
zovaf sa a konaf v mene Zväzu len v 
rozsahu svojej pôsobnosti. 
3. Všetky rozhodnutia sa schvaľujú väč
šinou hlasov. Pri rovnosti hlasov pred
sedajúci má dva hlasy. 

Schválené delegátmi V. zjazdu SZ 

CHPH dňa 15. marca 1997. 

Účinnost nadobudnú po registrácii na 

Ministerstve vnútra SR. 
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'-- SloVen$.ký zväz~chov~~~(PJLpoštoyý'chmlUbo__• _ 

PRETEKOVÝ PORIADOK 

pre organizovanie pretekov poštových holubov 

HLAVA I. ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
1. Právo organizova! a uspo riadať preteky poštových holubov, ako i vydáva! pretekové výsledl<)' platné pre 
Qlnenie podmienok kategórie ~TANDARD a ŠPORT majú organ izačné zložky SZ CH PH : ZO - VS - OZ -
Sportové kluby. pri dodržanf podmienok, že preteku sa zúčastní najmenej 25 chovateľov a nasadia najmenej 
250 holubov. 
2. Povinnosťo u usporiadatela pretekov je predovšetkým zabezpečit 
N vyhlási! štalút preteku - kto pretek organizuje. zaradenie preteku, pre koho je organizovaný, kto je zostavo

vatel'om a vydávateterom pretekových výsledkov. 

BI regulárnos! pretekov dodržiavaním pretekového poriadku 

CI vykonávanie kontrol celej činnosti spojenej s pretekmi a po ukončení pretekov zaslať na sekretariát zväzu 

doklady a vykonaných kontrolách vrátane vykonania kontroly konštatovacích hodín pred začiatkom preteko

vej sezóny. 

DI vydávanie pretekových výs ledkov 

3. Všetky preteky, ktorých výsledky budú použité pre plnenie podmienok ŠTANDARD a ŠPORT, musia byt 
zaradené v pretekových plánoch ZO, VS, OZ, ŠK CHPH, ktoré musia byt doručené na sekretariát zväzu do 28. 
februára bežného roka. V prípade spracovávania výsledkov i v rámci VS, musf byt spolu s pretekovým plánom 
doručená na sekretariát zväzu v stanovenom termíne i deklarácia o ustanovení výcvikových stredísk v rámci 
OZ, ktorá musf byt opatrená pečiatkami zúčastnených ZO. 
4. Usporiadateľ preteku je oprávnený vydať doplňujúce smernice k tomuto pretekovému poriadku, ktoré však 
nemôžu meniť alebo rušiť jeho základné ustanovenia. 
5. Usporiadateľ preteku móže ustanoviť viacej nasadzovacfch stredísk, pričom však za ich činnosť plne zodpo
vedá. V týchto nasadzovacích strediskách sa nasadzujú holuby na preteky, uzatvárajú a otvárajú konštatova
cie hodiny. Za poriadClk a dodržiavanie pretekového poriadku je zodpovedný vedúci nasadzovacieho stredis
ka, obyčajne výcvikár ZO CH PH. Ak sa však nasadzovacie stredisko skladá z viacerých ZO CH PH, potom 
vedúceho schváli usporiadateľ preteku . 
6. Nasadzovanie holubov na pretek je platné. ak sa ho v nasadzovacom stredisku zúčastní najmenej 7 chova
teľov, ktorí dovršili 18. rok života. prftomných na začiatku krúžkovania holubov. Pokiaľ by sa niektorého 
preteku nezúčastnilo 7 chovateľov, musia sa dve, prípadne viac stredfsk spojiť. V takom prfpade musf byt 
každá komisia zložená zo zástupcov zainteresovaných stredfsk. 
7. Tento pretekový poriadok je záväzný pre usporiadateľov, ako i pre všetkých chovateľov SZ CH PH, ktorí sa 
pretekov zúčastňujú. 

HLAVA II . VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
1. Pretekov sa má právo zúčastnif každý člen SZ CHPH so svojimi holubami. Usporiadateľ zabezpečí, aby na 
pretek boli nasadzované holuby, od ktorých má chovateľ vlastnrcky preukaz, prípadne iný doklad o vlastníc
tve. 
2. V prrpade, že dvaja a viacerí chovatelia budú tvoriť jednu evidenciu a spoločne lietajú z dvoch a viacerých 
holubníkov. bude sa pre zostavenie výsledkov IvýpočetJ všetkým holubom, ktoré nasadili na preteky, počrtaf 
kratšia vzdlalenosf doletu na ich holubníky. 
3. Holub môže byt nasadený na pretek v tom istom roku len u jedného chovateľa. Chovateľ sa však môže 
zúčastnif pretekov u viacerých usporiadateľov za podmienok nimi vydaného štatútu pretekov. 
4. Usporiadateľ preteku môže z jedného auta vypúšťaf holuby na dvoch miestach v rôznom čase . Zjedného 
miesta musr l jedného auta vypúšťať naraz v rovnakom čase. 
5. Konštatova! holuby z každého preteku je možné až do otvorenia hodrn. Usporiadateľ má právo preteky 
predfžif o potrebnú dobu, t. j. posunúf konečné otvorenie o jeden i viac dnr, avšak musftoto rozhodnutie včas 
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7. Nadriadené orgány Zväzu nemô
žu zasahovať do majetkových záleži
tosti nižších organizačných zložiek. 
8. Nakladanie s majetkom v nižších 
organizačných zlotkách je výlučnou 
záležitosťou členskej základne tých
to zložiek. V takých prípadoch jedi
ným opravným prostriedkom j e hla
sovanie v príslušnej členskej základ
ni, kedy návrh je sChválený pokiaľ 
zaň hlasovali 213 všetkých členov 
zložky. V odvolacom konaní rozhodu
je príslušný súd. 
9. Právnickými osobami podľa týchto sta
nov vo Zväze sú : 

al Valné zhromaždenie Zväzu 
štatutárny orgán prezident Zväzu 

bi Oblastný výbor OZ CHPH 
štatutárny orgán predseda 

CI Športový klub 
štatutárny orgán predseda 

dl Výbor ZO CHPH 

štatutárny orgán predseda 


10. V týchto orgánoch neplatí subsidiár
na zodpovednost za prijaté záväzky. 
11. Finančnými zdrojmi Zväzu sú : 


- členské príspevky 

- dotácie, subvencie, dary 

- prljmy z podnikateľských činností 


§ 24 

Výchovné a disciplinárne 
opatrenia 

1. Pri porušenf vnútrozväzovej discip
/fny, pretekového poriadku alebo zásad 
občianskeho spolunažívania vo Zväze, 
orgány Zväzu m6tu členovi alebo funk
cionárovi uloži( disciplinárne opatrenie 
v zmysle platného disciplinárneho po
riadku, schváleného Valným zhromaž
dením Zväzu. 
2. Proti členom prezídia a ústrednej do
zornej rady, ktorí sa previnili, vedie dis
ciplinárne konanie Valné zhromažde

nie Zväzu. Na odvolanie člena z funk
cie ktoréhokoľvek orgánu Zväzu je pot
rebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
členov toho orgánu, ktorý ho do funk
cie zvolil. 

§ 25 

Zánik Zväzu a jeho 
organizačných zložiek 

1. Zväz zaniká, keď sa na tom uznesie 
zjazd dvojtretinovou väčšinou hlasov 
všetkých delegátov. 
2. S majetkom Zväzu sa urobí tak, ako 
rozhodne zjazd. 
3. ZO CHPH alebo OZ CHPH zanikajú, 
keď počet členov klesne pod stanove
ný limit. ZO CHPH zaniká aj rozhodnu
tfm výročnej členskej schôdze, zruše
nfm Prezfdiom Z väzu alebo výborom 
OZ CHPH pre neplnenie základných 
povinností alebo hrubé opakované ne
dostatky. 

§ 26 

Záverečné ustanovenie 

1. O rokovaniach a rozhodnutiach všet
kých orgánov Zväzu sa vedú zápisy, 
ktoré podpisujú zmocnení členovia prí
slušných orgánov a zložiek. 
2. Orgány Zväzu sú oprávnené zavä
zovaf sa a konaf v mene Zväzu len v 
rozsahu svojej pôsobnosti. 
3. Všetky rozhodnutia sa schvaľujú väč
šinou hlasov. Pri rovnosti hlasov pred
sedajúci má dva hlasy. 

Schválené delegátmi V. zjazdu SZ 

CHPH dňa 15. marca 1997. 

Účinnost nadobudnú po registrácii na 

Ministerstve vnútra SR. 
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'-- SloVen$.ký zväz~chov~~~(PJLpoštoyý'chmlUbo__• _ 

PRETEKOVÝ PORIADOK 

pre organizovanie pretekov poštových holubov 

HLAVA I. ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
1. Právo organizova! a uspo riadať preteky poštových holubov, ako i vydáva! pretekové výsledl<)' platné pre 
Qlnenie podmienok kategórie ~TANDARD a ŠPORT majú organ izačné zložky SZ CH PH : ZO - VS - OZ -
Sportové kluby. pri dodržanf podmienok, že preteku sa zúčastní najmenej 25 chovateľov a nasadia najmenej 
250 holubov. 
2. Povinnosťo u usporiadatela pretekov je predovšetkým zabezpečit 
N vyhlási! štalút preteku - kto pretek organizuje. zaradenie preteku, pre koho je organizovaný, kto je zostavo

vatel'om a vydávateterom pretekových výsledkov. 

BI regulárnos! pretekov dodržiavaním pretekového poriadku 

CI vykonávanie kontrol celej činnosti spojenej s pretekmi a po ukončení pretekov zaslať na sekretariát zväzu 

doklady a vykonaných kontrolách vrátane vykonania kontroly konštatovacích hodín pred začiatkom preteko

vej sezóny. 

DI vydávanie pretekových výs ledkov 

3. Všetky preteky, ktorých výsledky budú použité pre plnenie podmienok ŠTANDARD a ŠPORT, musia byt 
zaradené v pretekových plánoch ZO, VS, OZ, ŠK CHPH, ktoré musia byt doručené na sekretariát zväzu do 28. 
februára bežného roka. V prípade spracovávania výsledkov i v rámci VS, musf byt spolu s pretekovým plánom 
doručená na sekretariát zväzu v stanovenom termíne i deklarácia o ustanovení výcvikových stredísk v rámci 
OZ, ktorá musf byt opatrená pečiatkami zúčastnených ZO. 
4. Usporiadateľ preteku je oprávnený vydať doplňujúce smernice k tomuto pretekovému poriadku, ktoré však 
nemôžu meniť alebo rušiť jeho základné ustanovenia. 
5. Usporiadateľ preteku móže ustanoviť viacej nasadzovacfch stredísk, pričom však za ich činnosť plne zodpo
vedá. V týchto nasadzovacích strediskách sa nasadzujú holuby na preteky, uzatvárajú a otvárajú konštatova
cie hodiny. Za poriadClk a dodržiavanie pretekového poriadku je zodpovedný vedúci nasadzovacieho stredis
ka, obyčajne výcvikár ZO CH PH. Ak sa však nasadzovacie stredisko skladá z viacerých ZO CH PH, potom 
vedúceho schváli usporiadateľ preteku . 
6. Nasadzovanie holubov na pretek je platné. ak sa ho v nasadzovacom stredisku zúčastní najmenej 7 chova
teľov, ktorí dovršili 18. rok života. prftomných na začiatku krúžkovania holubov. Pokiaľ by sa niektorého 
preteku nezúčastnilo 7 chovateľov, musia sa dve, prípadne viac stredfsk spojiť. V takom prfpade musf byt 
každá komisia zložená zo zástupcov zainteresovaných stredfsk. 
7. Tento pretekový poriadok je záväzný pre usporiadateľov, ako i pre všetkých chovateľov SZ CH PH, ktorí sa 
pretekov zúčastňujú. 

HLAVA II . VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
1. Pretekov sa má právo zúčastnif každý člen SZ CHPH so svojimi holubami. Usporiadateľ zabezpečí, aby na 
pretek boli nasadzované holuby, od ktorých má chovateľ vlastnrcky preukaz, prípadne iný doklad o vlastníc
tve. 
2. V prrpade, že dvaja a viacerí chovatelia budú tvoriť jednu evidenciu a spoločne lietajú z dvoch a viacerých 
holubníkov. bude sa pre zostavenie výsledkov IvýpočetJ všetkým holubom, ktoré nasadili na preteky, počrtaf 
kratšia vzdlalenosf doletu na ich holubníky. 
3. Holub môže byt nasadený na pretek v tom istom roku len u jedného chovateľa. Chovateľ sa však môže 
zúčastnif pretekov u viacerých usporiadateľov za podmienok nimi vydaného štatútu pretekov. 
4. Usporiadateľ preteku môže z jedného auta vypúšťaf holuby na dvoch miestach v rôznom čase . Zjedného 
miesta musr l jedného auta vypúšťať naraz v rovnakom čase. 
5. Konštatova! holuby z každého preteku je možné až do otvorenia hodrn. Usporiadateľ má právo preteky 
predfžif o potrebnú dobu, t. j. posunúf konečné otvorenie o jeden i viac dnr, avšak musftoto rozhodnutie včas 
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oznámiť zúčastneným chovaterom. Usporiadateľ alebo kontrolný orgán, prfpadne vyššie organizačné zložky 
SZ CH PH majú právo podať hlásenie o dolete holubov a vykonávať kontrolu doletených holubov na holubní
ku, z toho ktorého preteku. 
6. Usporiadatel' preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol o štarte holubov, ktorý musf byť 

potvrdený v mieste štartu holubov, a to organizáciou chovatelov poštových holubov. Možné je aj vzájomné 

potvrdzovanie medzi OZ CHPH. Vhavarijných pripadoch policajným orgánom alebo čerpacou stanicou PHM, 

ak priloží doklad o čerpaní PHM po prevedenom štarte. Protokol mus! obsahovať tieto údaje: miesto vypus

tenia holubov, dátum a hodina štartu, počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet chovatel'ov 

_účastníkov preteku, pripadne iné údaje - závažné pre pretek, meno a podpis potvrdzujúce ho za organizáciu 

a pečiatku organizácie. 

Protokol o štarte musí byť odoslaný najneskôr do piatich dnf po štarte na sekretariát SZ CHPH Toto ustano
venie plaH i pre zahraničné preteky. 

7. Akékoľvek porušenie pretekového poriadku je oprávnený riešiť výbor ZO CHPH, OZ CHPH, prezfdium zväzu 

a dozorná rada SZ CH PH. 


HLAVA III. KRÚŽKOVANIE HOLUBOV NA pnmKY 
1. Krúžkovacia komisia musf byť trojčlenná a jej vedúci je zodpovedný za prácu celej komisie. Menovite 
za správne a úplné vyplnenie a odovzdanie kontrolných listov a za správne naplnenie transportných 
košov alebo boxov. Za prácu všetkých krúžkovacfch komisii zodpovedá vedúci nasadzovacieho stredis
ka, ktorý krúžkovacie komisie určuje. 
2. Pre jednotlivé preteky musí nasadzovacie stredisko používať pretekové gumičky, ktoré dal vyrobil 
zväz. Vprfpade chybného zapísania čísla pretekovej gumičky či rodového krúžku, bude holub vyradený 
z preteku. 
3. Vkontrolných listoch nie je dovolené prepisovanie Usiel. Chybný zápis, zistený priamo pri krúžkovaní 
sa musf prečiarknuť a napísať do nového riadku, v nevyhnutnom prfpade nadpísať a v poznámke uviesť, 
kto opravu vykonal. Pod posledný zápis kontrolného listu napíše komisia súčet všetkých nasadených 
holubov chovateľa a ukončí podčiarknutCm. Takto vyplnený kontrolný list podpíšu traja členovia krúžko
vacej komisie a musí ho podpísať aj chovatel'. Chybné zápisy v kontrolnom liste je možné opraViť len do 
doby odoslania holubov na pretek. 
4. Je neprfpustné, aby chovateľ pri nasáadzovanf vlastného holuba, zapisoval alebo krúžkoval, taktiež 
nemôže hlásiť číslo vlastného holuba. Chovatel' má právo kontrolovať správnosť zápisu v kontrolnom 
liste, avšak nemôže byť členom trojčlennej krúžkovacej komisie. 
5. Vsúlade s pretekovým poriadkom musí by! celá činnosť organizovaná prehľadne tak, aby bola urahče
ná kontrola. Napríklad pri nasadzovaní holubov je potrebné vymedziť priestor pre prácu komisií, pre 
prázdne koše a naplnené koše a pre čakajúcich chovateľov. 
6. Originál a prvá kópia kontrolného listu zostáva v nasadzovacom stredisku zapečatené. 
7. Na každý pretek je potrebné s druhou kópiou kontrolného listu priložiť aj hrebeň použitých preteko

vých gumičiek. Tieto náleŽitosti za celé nasadzovacie stredisko je potrebné odovzdať sprievodcovi 
vedúcemu posádky auta pri zbere holubov na pretek. Tieto kópie musí mať posádka auta u seba až do 

miesta štartu. Po vykona nf štartu ich odovzdá usporiadateľovi preteku za účelom uloženia a kontroly - k 

porovnaniu s originálom. Neodovzdanie kópif sprievodcovi pred pretekom - pri zbere, má za následok 

vyradenie z preteku. Posádka auta musí mať u seba aj rozderovník boxov podra organizácií. 

8. Zároveň s druhou kópiou kontrolného listu a hrebeňmi z gumičiek je posádke sprievodcovi odovzdaný aj 

protokolokrúžkovaní holubov. 

9. Majiter je zodpovedný za zdravotný stav nasadených holubov na pretek. Nasadzovacia komisia je 

povinná zistené holuby nepripustiť na pretek. Pokiar sú holuby odosielané do zahraničia, musí byť vyžia

dané potvrdenie od okresného veterinára, a to podra podmienok štátu, v ktorom majú byť holuby vypus

tené. Potvrdenie o zdravotnom stave holubov je nutné žiada! od jednotlivých chovateľov v tom prfpade, 

ak je podozrenie z ochorenia holubov, ktoré majú byť nasadené na pretek. 

1D. S nakrúžkovanými holubmi na pretek sa môže manipulovať len so súhlasom vedúceho nasadzova

cieho strediska a v prfpade kontroly poverených nadriadených orgánov. 

11. Transportné koše musia byť riadne vybavené a pred nasadzovaním uzamknuté alebo zabezpečené 

iným spôsobom. 

12. Pre prevádzku špeciálne upravených áut si vydáva doplňUjúce pokyny usporiadateľ pretekov, ktorý vozid
lo vlastnf alebo používa. 
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HLAVA IV. UZATVÁRANIE KONŠTAIDVACíCH HODfN 
1. Vpretekovej sezóne sa na plombovanie konštatovacfch hodín povoľuje používať olovené i plastikové plom
by a originál plombovncf drôt. Neplnenie tohto nariadenia sa bude považova! za porušenie pretekového po
riadku a bude mat za následok vylúčenie konštatovaných holubov z preteku. 
2. Uzatváraciu kom isiu určuje, resp. schvaľuje výbor ZO CHPH, ak má vlastné nasadzovacie stredisko. Ak 
nasadzovacle stredisko tvoria dve resp. viac ZO CHPH, potom je uzatváracia komisia zložená zo zástupcov 
zúčastnených ZO CHPH a určuje resp. schvaruje ju ten výbor ZO CHPH, v ktorého obvode sa nasadzovanie 
koná. 
3. Uzatváracej trojč l enne j komisii pracujúcej v nasadzovacom stredisku musf byť odovzdaných najmenej trojo 
hodín, riadne pripravených, a to za prítomnosti najmenej piatich chovaterov - účastníkov preteku. 
4. Dobu odovzdávania a uzatvárania hodrn u rčuje a schva!uje vopred usporiadate!' preteku na základe návrhov 
nasadzovacích stredísk. Hodiny musia byt spustené do chodu podra časového znenia Slovenského rozhlasu. 
5. Uzatváracia komisia je povinná hodiny pred uzatvorenim skontrolovať. Dorazník mus! by! bezpodmienečne 
v zadnej polohehodinovéllo stroja a konštatovací kotúč sa musf dať voľne stiahnuť z hriadela. Páska musí byť 
potvrdená podpismi troch č lenov komisie a vyznačená dátumom a miestom preteku. 
6. Hodiny. ktoré sa nedajú spustil po zaplombovan! kontrolným uzatváracím otlačkom, musia byť spustené, 
otvorené komis iou, prekontrolované a zaplombované. Hodiny, ktoré neoznačujú dni, sú pre pretek nepouži
teiM. 
7. Po vykonaní uzatvárac ieho otlačku urobí komisia pootočenie kl'účikom, tj. potiahne pásku vo všetkých 
hodinách. 
8. O uzatvorenf hodfn musí byt spísaný prptokol, obsahujúci potrebné údaje, ako: čísla hodín, u koho budú 
počas preteku a črs lo prvej dutinky zistenej kontrolou. Okaždom ďalšom dodatočnom uzatvorení hodín alebo 
ich úprave, sa musi urobi! zápis. 
9. V mimonadnych, zdôvodnených prípadoch, môže uzatváracia komisia uzatvoriť donesené hodiny i po 
určenej uzatváracej hodine, o čom urobí zápis /jedná sa o mimoriadne, havárijné situácie, nezavinené chova
terom/. 
1D. Konštatovať je možné len tol1m holubov, aby bolo možné vykonať posledný kontrolný otváraci otlačok. 
11. Dodatočné uzatvorenie hodín musí byť vykonané v celú hodinu alebo polhodinu. Spolu s uzatvára
cím otlačkom dodatoč ne uzatvorených hodín musí byť vykonaný otlačok v iných, riadne uzatvorených 
hodinách. Táto okolnosť musí byť riadne uvedená v protokole s označením oboch hodín /číslo hodrn, 
majite!, príSlušné dutinky /a musia byť splnené ustanovenia odst. 4. až 6. tejto hlavy.Toto ustanovenie 
platí, keď sú hodiny dodatočne uzatvorené v zmysle odst. 9. tejto hlavy, a uzatváracia komisia je ešte 
prítom ná. 

HLAVA V. KONŠTATOVANIE HOLUBOV 
1. Pre konštatovanie doletu holubov sa používajú výhradne konštatovacie hodiny. Na pretek je možné použí
vať iba konštatovacie hodiny s páskou alebo také, kde sa dolety konštatovaných holubov dajú trvalo zdoku
mentovaf. Usporiadate! preteku ZO CHPH, OZ CH PH môže chovateľovi nariadiť konštatovanie holubov do 
určených hodín. 
2. Konštatovanie do viacerých hodín súčasne nie je povolené. V prípade, že sa pre jednu evidenciu použijú 
viaceré konštatovacie hodiny, najskôr sa musí ukončiť konštatovanie II prvých hodinách. a až po skončení sa 
mô~u použiť ďalšie hodiny. 
3. Do jednej tuby sa môže konštatovať len jeden holub, resp. gumová obrúčka. Tuby s konštatovanou prete
kovou gumovou obrúčkou musia byť vhodené do hodín hore dnom. Tuba vložená s gumovou obrúčkou 
otvorom hore /otvorená! sa nevyraďuje, ale sa uzná s časom nasledujúceho správne konštatovaného holuba. 
4. Do šty rOCh hodin po konštatovaní holuba je chovate!' povinný mať k dispozícii konštatované holuby za 
účelom preukázania sa kontrolným orgánom. Ak sa vyskytnú pochybnosti o dolete holuba alebo spôsobe 
konštatovania, je vedúci pretekovej komisie /výcvikár/ povinný okamžite začať šetrenie. Hodiny od chovatera 
prevzia! il s pretekovou komisiou celý prípad vyšetri!. 
5. Ak sa 110diny zastavia počas preteku, nesmú sa otvori!, ale chovate!' má možnosť urobi! s inými riadne 
uzatvorenými hodinami kontrolný otlačok s vložením písomnej správy otejto činnosti do tUby idúcich hodín. 
Rozdiel času oboch týchto hodín sa pripočíta k času doletu každého holuba konštatovaného v zastavených 
hodinácll Ak trval pretek viac dní a medzi tým bol uskutočnený spoločný kontrolný otlačok /viď. odst. 8. tejto 
hlavy/, potom sa k časom konštatovaných holubov v zastavených hodinách pred spoločným kontrolným 
otla ~ko fl1 lozdiel nepripoNtava. 
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oznámiť zúčastneným chovaterom. Usporiadateľ alebo kontrolný orgán, prfpadne vyššie organizačné zložky 
SZ CH PH majú právo podať hlásenie o dolete holubov a vykonávať kontrolu doletených holubov na holubní
ku, z toho ktorého preteku. 
6. Usporiadatel' preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol o štarte holubov, ktorý musf byť 

potvrdený v mieste štartu holubov, a to organizáciou chovatelov poštových holubov. Možné je aj vzájomné 

potvrdzovanie medzi OZ CHPH. Vhavarijných pripadoch policajným orgánom alebo čerpacou stanicou PHM, 

ak priloží doklad o čerpaní PHM po prevedenom štarte. Protokol mus! obsahovať tieto údaje: miesto vypus

tenia holubov, dátum a hodina štartu, počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet chovatel'ov 

_účastníkov preteku, pripadne iné údaje - závažné pre pretek, meno a podpis potvrdzujúce ho za organizáciu 

a pečiatku organizácie. 

Protokol o štarte musí byť odoslaný najneskôr do piatich dnf po štarte na sekretariát SZ CHPH Toto ustano
venie plaH i pre zahraničné preteky. 

7. Akékoľvek porušenie pretekového poriadku je oprávnený riešiť výbor ZO CHPH, OZ CHPH, prezfdium zväzu 

a dozorná rada SZ CH PH. 


HLAVA III. KRÚŽKOVANIE HOLUBOV NA pnmKY 
1. Krúžkovacia komisia musf byť trojčlenná a jej vedúci je zodpovedný za prácu celej komisie. Menovite 
za správne a úplné vyplnenie a odovzdanie kontrolných listov a za správne naplnenie transportných 
košov alebo boxov. Za prácu všetkých krúžkovacfch komisii zodpovedá vedúci nasadzovacieho stredis
ka, ktorý krúžkovacie komisie určuje. 
2. Pre jednotlivé preteky musí nasadzovacie stredisko používať pretekové gumičky, ktoré dal vyrobil 
zväz. Vprfpade chybného zapísania čísla pretekovej gumičky či rodového krúžku, bude holub vyradený 
z preteku. 
3. Vkontrolných listoch nie je dovolené prepisovanie Usiel. Chybný zápis, zistený priamo pri krúžkovaní 
sa musf prečiarknuť a napísať do nového riadku, v nevyhnutnom prfpade nadpísať a v poznámke uviesť, 
kto opravu vykonal. Pod posledný zápis kontrolného listu napíše komisia súčet všetkých nasadených 
holubov chovateľa a ukončí podčiarknutCm. Takto vyplnený kontrolný list podpíšu traja členovia krúžko
vacej komisie a musí ho podpísať aj chovatel'. Chybné zápisy v kontrolnom liste je možné opraViť len do 
doby odoslania holubov na pretek. 
4. Je neprfpustné, aby chovateľ pri nasáadzovanf vlastného holuba, zapisoval alebo krúžkoval, taktiež 
nemôže hlásiť číslo vlastného holuba. Chovatel' má právo kontrolovať správnosť zápisu v kontrolnom 
liste, avšak nemôže byť členom trojčlennej krúžkovacej komisie. 
5. Vsúlade s pretekovým poriadkom musí by! celá činnosť organizovaná prehľadne tak, aby bola urahče
ná kontrola. Napríklad pri nasadzovaní holubov je potrebné vymedziť priestor pre prácu komisií, pre 
prázdne koše a naplnené koše a pre čakajúcich chovateľov. 
6. Originál a prvá kópia kontrolného listu zostáva v nasadzovacom stredisku zapečatené. 
7. Na každý pretek je potrebné s druhou kópiou kontrolného listu priložiť aj hrebeň použitých preteko

vých gumičiek. Tieto náleŽitosti za celé nasadzovacie stredisko je potrebné odovzdať sprievodcovi 
vedúcemu posádky auta pri zbere holubov na pretek. Tieto kópie musí mať posádka auta u seba až do 

miesta štartu. Po vykona nf štartu ich odovzdá usporiadateľovi preteku za účelom uloženia a kontroly - k 

porovnaniu s originálom. Neodovzdanie kópif sprievodcovi pred pretekom - pri zbere, má za následok 

vyradenie z preteku. Posádka auta musí mať u seba aj rozderovník boxov podra organizácií. 

8. Zároveň s druhou kópiou kontrolného listu a hrebeňmi z gumičiek je posádke sprievodcovi odovzdaný aj 

protokolokrúžkovaní holubov. 

9. Majiter je zodpovedný za zdravotný stav nasadených holubov na pretek. Nasadzovacia komisia je 

povinná zistené holuby nepripustiť na pretek. Pokiar sú holuby odosielané do zahraničia, musí byť vyžia

dané potvrdenie od okresného veterinára, a to podra podmienok štátu, v ktorom majú byť holuby vypus

tené. Potvrdenie o zdravotnom stave holubov je nutné žiada! od jednotlivých chovateľov v tom prfpade, 

ak je podozrenie z ochorenia holubov, ktoré majú byť nasadené na pretek. 

1D. S nakrúžkovanými holubmi na pretek sa môže manipulovať len so súhlasom vedúceho nasadzova

cieho strediska a v prfpade kontroly poverených nadriadených orgánov. 

11. Transportné koše musia byť riadne vybavené a pred nasadzovaním uzamknuté alebo zabezpečené 

iným spôsobom. 

12. Pre prevádzku špeciálne upravených áut si vydáva doplňUjúce pokyny usporiadateľ pretekov, ktorý vozid
lo vlastnf alebo používa. 
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HLAVA IV. UZATVÁRANIE KONŠTAIDVACíCH HODfN 
1. Vpretekovej sezóne sa na plombovanie konštatovacfch hodín povoľuje používať olovené i plastikové plom
by a originál plombovncf drôt. Neplnenie tohto nariadenia sa bude považova! za porušenie pretekového po
riadku a bude mat za následok vylúčenie konštatovaných holubov z preteku. 
2. Uzatváraciu kom isiu určuje, resp. schvaľuje výbor ZO CHPH, ak má vlastné nasadzovacie stredisko. Ak 
nasadzovacle stredisko tvoria dve resp. viac ZO CHPH, potom je uzatváracia komisia zložená zo zástupcov 
zúčastnených ZO CHPH a určuje resp. schvaruje ju ten výbor ZO CHPH, v ktorého obvode sa nasadzovanie 
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3. Uzatváracej trojč l enne j komisii pracujúcej v nasadzovacom stredisku musf byť odovzdaných najmenej trojo 
hodín, riadne pripravených, a to za prítomnosti najmenej piatich chovaterov - účastníkov preteku. 
4. Dobu odovzdávania a uzatvárania hodrn u rčuje a schva!uje vopred usporiadate!' preteku na základe návrhov 
nasadzovacích stredísk. Hodiny musia byt spustené do chodu podra časového znenia Slovenského rozhlasu. 
5. Uzatváracia komisia je povinná hodiny pred uzatvorenim skontrolovať. Dorazník mus! by! bezpodmienečne 
v zadnej polohehodinovéllo stroja a konštatovací kotúč sa musf dať voľne stiahnuť z hriadela. Páska musí byť 
potvrdená podpismi troch č lenov komisie a vyznačená dátumom a miestom preteku. 
6. Hodiny. ktoré sa nedajú spustil po zaplombovan! kontrolným uzatváracím otlačkom, musia byť spustené, 
otvorené komis iou, prekontrolované a zaplombované. Hodiny, ktoré neoznačujú dni, sú pre pretek nepouži
teiM. 
7. Po vykonaní uzatvárac ieho otlačku urobí komisia pootočenie kl'účikom, tj. potiahne pásku vo všetkých 
hodinách. 
8. O uzatvorenf hodfn musí byt spísaný prptokol, obsahujúci potrebné údaje, ako: čísla hodín, u koho budú 
počas preteku a črs lo prvej dutinky zistenej kontrolou. Okaždom ďalšom dodatočnom uzatvorení hodín alebo 
ich úprave, sa musi urobi! zápis. 
9. V mimonadnych, zdôvodnených prípadoch, môže uzatváracia komisia uzatvoriť donesené hodiny i po 
určenej uzatváracej hodine, o čom urobí zápis /jedná sa o mimoriadne, havárijné situácie, nezavinené chova
terom/. 
1D. Konštatovať je možné len tol1m holubov, aby bolo možné vykonať posledný kontrolný otváraci otlačok. 
11. Dodatočné uzatvorenie hodín musí byť vykonané v celú hodinu alebo polhodinu. Spolu s uzatvára
cím otlačkom dodatoč ne uzatvorených hodín musí byť vykonaný otlačok v iných, riadne uzatvorených 
hodinách. Táto okolnosť musí byť riadne uvedená v protokole s označením oboch hodín /číslo hodrn, 
majite!, príSlušné dutinky /a musia byť splnené ustanovenia odst. 4. až 6. tejto hlavy.Toto ustanovenie 
platí, keď sú hodiny dodatočne uzatvorené v zmysle odst. 9. tejto hlavy, a uzatváracia komisia je ešte 
prítom ná. 

HLAVA V. KONŠTATOVANIE HOLUBOV 
1. Pre konštatovanie doletu holubov sa používajú výhradne konštatovacie hodiny. Na pretek je možné použí
vať iba konštatovacie hodiny s páskou alebo také, kde sa dolety konštatovaných holubov dajú trvalo zdoku
mentovaf. Usporiadate! preteku ZO CHPH, OZ CH PH môže chovateľovi nariadiť konštatovanie holubov do 
určených hodín. 
2. Konštatovanie do viacerých hodín súčasne nie je povolené. V prípade, že sa pre jednu evidenciu použijú 
viaceré konštatovacie hodiny, najskôr sa musí ukončiť konštatovanie II prvých hodinách. a až po skončení sa 
mô~u použiť ďalšie hodiny. 
3. Do jednej tuby sa môže konštatovať len jeden holub, resp. gumová obrúčka. Tuby s konštatovanou prete
kovou gumovou obrúčkou musia byť vhodené do hodín hore dnom. Tuba vložená s gumovou obrúčkou 
otvorom hore /otvorená! sa nevyraďuje, ale sa uzná s časom nasledujúceho správne konštatovaného holuba. 
4. Do šty rOCh hodin po konštatovaní holuba je chovate!' povinný mať k dispozícii konštatované holuby za 
účelom preukázania sa kontrolným orgánom. Ak sa vyskytnú pochybnosti o dolete holuba alebo spôsobe 
konštatovania, je vedúci pretekovej komisie /výcvikár/ povinný okamžite začať šetrenie. Hodiny od chovatera 
prevzia! il s pretekovou komisiou celý prípad vyšetri!. 
5. Ak sa 110diny zastavia počas preteku, nesmú sa otvori!, ale chovate!' má možnosť urobi! s inými riadne 
uzatvorenými hodinami kontrolný otlačok s vložením písomnej správy otejto činnosti do tUby idúcich hodín. 
Rozdiel času oboch týchto hodín sa pripočíta k času doletu každého holuba konštatovaného v zastavených 
hodinácll Ak trval pretek viac dní a medzi tým bol uskutočnený spoločný kontrolný otlačok /viď. odst. 8. tejto 
hlavy/, potom sa k časom konštatovaných holubov v zastavených hodinách pred spoločným kontrolným 
otla ~ko fl1 lozdiel nepripoNtava. 
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6. Hodiny zastavené alebo s pretrhnutou páskou pred pretekom, ak v nich nebol konštatovaný holub, 

môžu byt znovu uzatvorené za podmienok ods. 7. a B. hlavy IV. Takéto havarijné hodiny sa môžu spustiť 

vakomkolVek čase so spoločným otlačkom s inými idúcimi a riadne uzatvorenými hodinami. V takomto 

prlpade zostáva v hodinách pôvodná páska a dňová ručička sa nastavuje podra súčasného času - stavu. 

Toto sa dá vykonať iba vtedy, ak si nasadzovacie stredisko určilo komisiu, ktorá je oprávnená manipulo

vať s hodinami počas preteku. Musia však byť dodržané všetky ostatné ustanovenia pre uzatváranie 

hodin. 

7. Usporiadater preteku - ZO, VS, OZ CHPH môže nariadiť plomtlovanie hodín vo výnimočných prIpa

doch aj medzi pretekmi Ipokiar majú chovatelia hodiny doma! 

B. K o n t r o Iné o t I a č k y 

AJ vykonávanie nočných kontrolných otlačkov nie je záväzne u rčené. Usporiadateľ, prípadne ZO CHPH, 

má však právo tieto odtlačky nariadiť. Doporučuje sa, ak pretek trvá viac než jeden deň, nariadiť chova

terom vykonanie kontrolného otlačku s vložením papierika do tuby, najneskoršie pred konštatovanlm 

prvého holuba ďalšieho dňa. 


BI ak nariadi usporiadater preteku resp. ZO CHPH, vykonanie spoločného kontrolného otlačku, musia 

byt prinesené všetky hodiny uvedené v zázname o uzatvorenl hodin. Preteková komisia vloží do tuby 

lístok s označením času vykonanej kontroly, ktorý aj podplše. Hodiny, ktoré nie sú prinesené k takémuto 

kontrolnému otlačku, budú vyradené. 

CI v prlpade, že hodiny po vykonani kontrolného otlačku ešte do otvorenia zastanú, platia všetky konšta

tované časy, ktoré boli vykonané pred uskutočnen ím spoločného kontrolného otlačku. 


9. Používanie konštatovacfch hodín na elektronickom principe konštatovania a vyhodnocovania musí 

byť schválené prezldiom zväzu SZ CHPH. Pri ži adosti o ich používanie musi tlyt priložený overený pre

klad o spôsobe ich používania. Táto podmienka sa vzťahuje i na v súčasnosti dovezené elektronické 

hodiny zo zahraničia. 


HlAVA VI. 01VÁRANIE HODÍN 
1. Dobu otvárania najmenej troch hodín stanovuje, resp. schvaľuje na návrh nasadzovacieho stre
diska usporiadate!' preteku. Otvárania sa musi z účastniť najmenej päť chovateľov - účastnikov pre
teku, ktorl dovŕšili 1B. rok života. Hodiny prinesené na otváranie po stanovenej dobe v mimoriad
nych zdôvodnených prlpadoch, môže otváracia komisia I pokiar je ešte prítomná! otvoriť, o čom 
urobi zápis l ide o mimoriadne - havarijné situácie, nezavinené chovateromJ. V takomto prípade je 
potrebné vykonať kontrolný otlačok podra časového signálu, kvôli zisteniu rozchodu hodín. Chova
tel' nesmie v žiadnom prlpade otvoriť hodiny, ktoré uzatvorila komisia. 
2. Otváracia komisia musi byt najmenej 3-členná a určí ju vedúci nasadzovacieho strediska alebo jeho 
zástupca. Je neprlpustné, aby chovater pracoval v komisii, ktorá otvára hodiny, v ktorých má konštato
vané holutly. Komisia musí mať čitaterne označené mená. 
3. Na pokyn vedúceho otváracej komisie vykonajú prítomnl členovia - chovatelia otvárací otlačok l 
podra Slovenského rozhlasul a potiahnu pásku pootočením krúčika. Po otvorenl hodin bude kon
trolná otváracia dierka za otváracím odtlačkom alebo v ňom. U nových typov hodin musí byť otvá
racie označenie uvedené podotlne. Ak nebude dierka loznačeniel na páske zreterná, bude páska 
vyradená. Po prekontrolovaní všetkých hodin a plômb, môžu otváracie komisie začať pracovať. Ko
misia doplni kontrolný list údajmi o prílete holubov a rozchode hodín v prlslušných rubrikách. 
4. Vyhodnotené musia byl' všetky otlačky na páske. Ku každému otlačku konštatovaného holuba 
naplše komisia číslo tuby, vyhodnotenie času, dňa, číslo holuba, člslo gumovej obrúčky a meno 
majitera holuba. Pri dvojpreteku musí tlyt vyplsané aj miesto štartu holuba. Zložená páska musí byť 
označená miestom preteku a menami maji)el'ov konštatovaných holubov. Kontrolné listy a pásku 
podpisuje celá komisia pod nápisom "OTVARACIA KOMISIA". 
5. Chyby, pre ktoré nemôže by! páska celkom alebo čiastočne uznaná sú : nečitateľné otlačky , 
neviditerné alebo chýbajúce dierky, dierky medzi otlačkami, uvoľnené raziace ručičky hodin a všetky 
stopy po nedovolenej manipulácii. 
6. V prlpade nečitaterného otlačku sa môže pre vyhodnotenie použiť čas nasledujúceho čitaterného 
otlačku. 
7. V prípade porúch , ktorá znemožňuje vykonávanie kontrolného otváracieho otlačku Inatrhnutá 
páska, plné hodiny, mechanická závada atď. I urobí otváracia komisia pred kontrolným otlačkom 
pootočenie krúčikom, otvorenie hodin, kontrolu a úpravu poruchy a ďalšie uzatvorenie hodín, avšak 
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za predpokladu, že pri otvorení bude viditefná otváracia dierka loznačenie/. Všetky tieto okolnosti 
sa zapíšu na pásku k podpisom otváracej komisie. Hodiny, u ktorých sa nedá pred úpravou pootočiť 
krúčikom a páskou, na ktorej by mala byt otváracia dierka, musia byt vyradené. 
8. Usporiadateľovi sa doporučuje nariadiť otváranie hodin v deň konania preteku 
9. Po otvorení konšatatovaclch hodín a po vykonani zápisov o dolete holubov musí sa rozdeliť originál a 
kópia kontrolného listu, pričom kópia kontrolného listu nesmie byt uložená u spracovatera výpočtov. U 
spracovatera výpočtov zostáva originál kontrolného listu a páska z hodín. 

HLAVA VII. VýPOCET AZOSTAVENIE VÝSLEDKOV 
1. Usporiadateľ ZO, VS, OZ CHPH resp. športový klub zabezpečí výpočet a zostavenie výsledkov 
pod!'a poradia rýchlosti v metroch za minútu v rámci účasti na preteku. Vyhodnocuje sa poradie 20 
% vlfazov z celkového počtu nasadených holutlov na pretek. 
2. Pri poklese rýchlosti pod 750 mlmin môže usporiadater preteku vyhodnotiť poradie holubov 
pod!'a absolútnych časov doletu lč asy zaznamenané na páske/. 
3. Prlpustný rozchod hodin +1- 1 minúta za 24 hodin. V prípade, že rozchod hodín bude väčší, nad 
1 minútu pri meškanl, sa čas nad vyššie určenú toleranciu pripočíta vždy v neprospech doby letu 
holubov. Všetky rozchody hodin do 1 minúty za 24 hodin sa musia rozpočltal' na celkový chod 
hodin, a tým aj celkovú dotlu letu holubov. 
4. Mŕtva doba pri doletoch v letnom čase je od 22.00 do 05.00 hod. Mŕtva dotla letu v SEČ je od 
21.00 do 04 .00 hod. Holubom konštatovaným v mŕtvej dobe sa naplše koncový čas letu v danom 
dni 122.00 resp. 21 .00/. 
5. Pretekové výsledky musia byť zostavené následovne: 
AI zaradenie holubov sa môže urobiť podra zostupnej rýchlosti, resp. vzostupného absolútneho 

času doletu. 

BI alebo sa urotll zoradenie holubov podra rýchlosti resp. času, ale chovater za svojim prvým umies

tneným holubom má uvedené všetky ďalš ie umiestnené holuby v 20 % 

CI môže sa po užit alternatíva BI, ale chovatelia sú zaradeni podľa prlslušnosti k ZO CH PH 


Vo všetkých pretekoch musia byt v pretekových výsledkoch pri chovateľovi uvedené tieto náležitosti: 

Poradie meno chovatela ZO CHPH km nasadil Č. rod. pohlavie rýchlosť koeficient 
umiestnil obrú~ky 

Laban Jozef Poprad 358,98 30/12 90 S42504 Ha 1.285,13 0.345 

6. H I a v i č k a preteku musi otlsahovať : 
a! názov preteku, dátum konania a čas štartu 
bi označenie usporiadateľa preteku a spracovate!'ov preteku, vydávate!' výsledkov 
cl označen ie súťaži, do ktorých je pretek zaradený 
dl rozpätie v km Inajkratšia a najdlhšia vzdialenosť v ZO, VS, OZ, ŠK a podl 
el dátum, čas doletu a rýchlOSť prvého a posledného holutla v 20 % 
fi údaje o počasi lv mieste štartu, na trati, prípadne v ďalších dňoch pretekul 
gi všetky základné organizácie, nasadzavacie strediská, resp. iné organizačné zložky zúčastnené na pre
teku 
hl počet umiestnených holubov na preteku 
7. Každo strnna pretekových výsledkov musi byt označená poradovým člslom a názvom preteku. 
8. Všetky pretekové doklady sa uschovávajú ako dokumentácia počas dvoch rokov. 
9. UsporiadaM pretekov je povinný dodať jeden exemplár pretekových výsledkov na sekretariát Sloven
ského zvOzu cl1ovaterov poštových holubov do 31. októbra tležného roka. 
10. Ak bulla chovater z preteku vyradený z akéhokoľvek dôvodu, o tento počet vyradených holubov sa 
neznl1ulo co lkovy počet nasadených holubov. 
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6. Hodiny zastavené alebo s pretrhnutou páskou pred pretekom, ak v nich nebol konštatovaný holub, 

môžu byt znovu uzatvorené za podmienok ods. 7. a B. hlavy IV. Takéto havarijné hodiny sa môžu spustiť 

vakomkolVek čase so spoločným otlačkom s inými idúcimi a riadne uzatvorenými hodinami. V takomto 

prlpade zostáva v hodinách pôvodná páska a dňová ručička sa nastavuje podra súčasného času - stavu. 

Toto sa dá vykonať iba vtedy, ak si nasadzovacie stredisko určilo komisiu, ktorá je oprávnená manipulo

vať s hodinami počas preteku. Musia však byť dodržané všetky ostatné ustanovenia pre uzatváranie 

hodin. 

7. Usporiadater preteku - ZO, VS, OZ CHPH môže nariadiť plomtlovanie hodín vo výnimočných prIpa

doch aj medzi pretekmi Ipokiar majú chovatelia hodiny doma! 

B. K o n t r o Iné o t I a č k y 

AJ vykonávanie nočných kontrolných otlačkov nie je záväzne u rčené. Usporiadateľ, prípadne ZO CHPH, 

má však právo tieto odtlačky nariadiť. Doporučuje sa, ak pretek trvá viac než jeden deň, nariadiť chova

terom vykonanie kontrolného otlačku s vložením papierika do tuby, najneskoršie pred konštatovanlm 

prvého holuba ďalšieho dňa. 


BI ak nariadi usporiadater preteku resp. ZO CHPH, vykonanie spoločného kontrolného otlačku, musia 

byt prinesené všetky hodiny uvedené v zázname o uzatvorenl hodin. Preteková komisia vloží do tuby 

lístok s označením času vykonanej kontroly, ktorý aj podplše. Hodiny, ktoré nie sú prinesené k takémuto 

kontrolnému otlačku, budú vyradené. 

CI v prlpade, že hodiny po vykonani kontrolného otlačku ešte do otvorenia zastanú, platia všetky konšta

tované časy, ktoré boli vykonané pred uskutočnen ím spoločného kontrolného otlačku. 


9. Používanie konštatovacfch hodín na elektronickom principe konštatovania a vyhodnocovania musí 

byť schválené prezldiom zväzu SZ CHPH. Pri ži adosti o ich používanie musi tlyt priložený overený pre

klad o spôsobe ich používania. Táto podmienka sa vzťahuje i na v súčasnosti dovezené elektronické 

hodiny zo zahraničia. 


HlAVA VI. 01VÁRANIE HODÍN 
1. Dobu otvárania najmenej troch hodín stanovuje, resp. schvaľuje na návrh nasadzovacieho stre
diska usporiadate!' preteku. Otvárania sa musi z účastniť najmenej päť chovateľov - účastnikov pre
teku, ktorl dovŕšili 1B. rok života. Hodiny prinesené na otváranie po stanovenej dobe v mimoriad
nych zdôvodnených prlpadoch, môže otváracia komisia I pokiar je ešte prítomná! otvoriť, o čom 
urobi zápis l ide o mimoriadne - havarijné situácie, nezavinené chovateromJ. V takomto prípade je 
potrebné vykonať kontrolný otlačok podra časového signálu, kvôli zisteniu rozchodu hodín. Chova
tel' nesmie v žiadnom prlpade otvoriť hodiny, ktoré uzatvorila komisia. 
2. Otváracia komisia musi byt najmenej 3-členná a určí ju vedúci nasadzovacieho strediska alebo jeho 
zástupca. Je neprlpustné, aby chovater pracoval v komisii, ktorá otvára hodiny, v ktorých má konštato
vané holutly. Komisia musí mať čitaterne označené mená. 
3. Na pokyn vedúceho otváracej komisie vykonajú prítomnl členovia - chovatelia otvárací otlačok l 
podra Slovenského rozhlasul a potiahnu pásku pootočením krúčika. Po otvorenl hodin bude kon
trolná otváracia dierka za otváracím odtlačkom alebo v ňom. U nových typov hodin musí byť otvá
racie označenie uvedené podotlne. Ak nebude dierka loznačeniel na páske zreterná, bude páska 
vyradená. Po prekontrolovaní všetkých hodin a plômb, môžu otváracie komisie začať pracovať. Ko
misia doplni kontrolný list údajmi o prílete holubov a rozchode hodín v prlslušných rubrikách. 
4. Vyhodnotené musia byl' všetky otlačky na páske. Ku každému otlačku konštatovaného holuba 
naplše komisia číslo tuby, vyhodnotenie času, dňa, číslo holuba, člslo gumovej obrúčky a meno 
majitera holuba. Pri dvojpreteku musí tlyt vyplsané aj miesto štartu holuba. Zložená páska musí byť 
označená miestom preteku a menami maji)el'ov konštatovaných holubov. Kontrolné listy a pásku 
podpisuje celá komisia pod nápisom "OTVARACIA KOMISIA". 
5. Chyby, pre ktoré nemôže by! páska celkom alebo čiastočne uznaná sú : nečitateľné otlačky , 
neviditerné alebo chýbajúce dierky, dierky medzi otlačkami, uvoľnené raziace ručičky hodin a všetky 
stopy po nedovolenej manipulácii. 
6. V prlpade nečitaterného otlačku sa môže pre vyhodnotenie použiť čas nasledujúceho čitaterného 
otlačku. 
7. V prípade porúch , ktorá znemožňuje vykonávanie kontrolného otváracieho otlačku Inatrhnutá 
páska, plné hodiny, mechanická závada atď. I urobí otváracia komisia pred kontrolným otlačkom 
pootočenie krúčikom, otvorenie hodin, kontrolu a úpravu poruchy a ďalšie uzatvorenie hodín, avšak 
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za predpokladu, že pri otvorení bude viditefná otváracia dierka loznačenie/. Všetky tieto okolnosti 
sa zapíšu na pásku k podpisom otváracej komisie. Hodiny, u ktorých sa nedá pred úpravou pootočiť 
krúčikom a páskou, na ktorej by mala byt otváracia dierka, musia byt vyradené. 
8. Usporiadateľovi sa doporučuje nariadiť otváranie hodin v deň konania preteku 
9. Po otvorení konšatatovaclch hodín a po vykonani zápisov o dolete holubov musí sa rozdeliť originál a 
kópia kontrolného listu, pričom kópia kontrolného listu nesmie byt uložená u spracovatera výpočtov. U 
spracovatera výpočtov zostáva originál kontrolného listu a páska z hodín. 

HLAVA VII. VýPOCET AZOSTAVENIE VÝSLEDKOV 
1. Usporiadateľ ZO, VS, OZ CHPH resp. športový klub zabezpečí výpočet a zostavenie výsledkov 
pod!'a poradia rýchlosti v metroch za minútu v rámci účasti na preteku. Vyhodnocuje sa poradie 20 
% vlfazov z celkového počtu nasadených holutlov na pretek. 
2. Pri poklese rýchlosti pod 750 mlmin môže usporiadater preteku vyhodnotiť poradie holubov 
pod!'a absolútnych časov doletu lč asy zaznamenané na páske/. 
3. Prlpustný rozchod hodin +1- 1 minúta za 24 hodin. V prípade, že rozchod hodín bude väčší, nad 
1 minútu pri meškanl, sa čas nad vyššie určenú toleranciu pripočíta vždy v neprospech doby letu 
holubov. Všetky rozchody hodin do 1 minúty za 24 hodin sa musia rozpočltal' na celkový chod 
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11. V Z O R HLAViČKY PRETEKU : 

CHRUD I M 

Pretek konaný dňa: 22. mája 1997 Štart: 06.00 hodín 
Usporia daleľ preleku : flO CHPH Poprad, OZ CHPH POPRAD, VS CH PH Popradi 
Spracovaleľ pretekových výsledkov: flO - VS - OZ CHPH Popradi 
Prelek je zaradený do sútaže o majstrovstvo : ZO, VS, OZ Poprad 
Rozpätie km vrámci ZO: 355,28 - 363,20 

VS : 355,28 - 384,67 
OZ : 321,67 - 39B,67 

Po~asl9 v miesIe štartu: pekne teplo, 20°C, neskOr na trase miestami mrholenie 
Prvý holub doletel: dňa 22.5.1997 o 10,30,09 hod. rýchlosťou 1.285,13 mlmin 
Posledný holub dolelei : dňa 22.5.1997 o 11,00,34 hod. rýchlosťou 1.145,BB mlmin 

Účast na preteku : ZO CH PH počet chovateľov počet holubov 

Poprad 26 250 
20 % = 52 holubov 

HLAVA VIII . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Pretekové výsledky slúžia chovateľovi ako predpísaná dokumentácia jeho dosiahnutých výsled
kov .pre výstavy a súťaže, pre ktoré môže použiť len jeden výsledok holuba z daného preteku. 
2. Na pretek môžu byť prepravované holuby iba s pretekovou gumičkou, riadne zaevidovanou v 
kontrolnom liste Iplatí od roku 199B/. 
3. Ak usporiadateľ nedodrží tieto hlavné body pretekového poriadku, je pretek neplatný. Nedodrža
nie pretekového poriadku účastníkmi preteku Ichovateľmi/ bude trestané podľa disciplinárneho po
riadku Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. O udelení trestu rozhoduje príslušná or
ganizačná zložka SZ CHPH. 
4. Chovatelia organizovaní v SZ CHPH môžu pretekaf a vyhodnocovať výsledky so zahraničnými 
organizáciami Izväzmi/, ktoré sú členmi FCI pri splnení vnútrozväzových noriem SZ CHPH, stanov, 
pretekového poriadku, disciplinárneho poriadku, uznesení zjazdu. 

Týmto stráca platnosf doterajší pretekový poriadok a k nemu vydané doplnky. 
Schválené 19. 4. 1997 Valným zhromaždením SZ CHPH v Nitre. 

Informačný spravodaj Slovenského zväzu chovatelov POŠTOVÝ 
poštových holubov 

HOLUB vydávaný pre vnútornú potrebu členov 

Vydal: oblastné zdwženie chovateľov poštových holubov Poprad za gescie ÚV SZ 
CHPH 
Organizačne spracoval: Mgr. Ján Angelovič, RND r. Daniel Dudzik 
Redakčná rada: J. Buček, Ing. J. Kurek, MVDr. O. Šimko, Š. Pinčák, RNDr. D. Dudzík 
Kontaktná adresa: 
Domov - RNDr. Daniel Dudzik do zamestnania - SPoŠ Kežmarok 

Hlavná 1432 Pradiarenská 1 
059 51 Poprad - Matejovce 060 01 Kežmarok 
tel.: 092/364 61 tel./fax: 0968/52 30 39 
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HOLUBí DÚM 
Hlldha J. Uhlíf, slova E. Synek (Doprovod: s loka ad libi tum, refrén <1 • 
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I. Zpí-vám ptá-kuro a zvlášť ho-Iu - búrno stá-val v ú do- Ii mém sta-ry 
div ka j im há ze la hrách, má- vá -' ní pc- ru - lí ví - fi 

fmlGl oGI ol Gl t:ml o Cmajl H..,I 
~J J Jj r*#fi~~J=~~jn · .L ~ ~ F lll r 

I,lti.nl. plá - ku houf za- Ié-tal ke kro- wm, mel jsem rád ho-lu-bich ktí-del 
prach. plá - ci krou- ží a no-zna- j í strach, mčl jsem rád Sla-rý dúm. ,e - ho 

I. I · J',.1níff MOd".'. . 7 R1m IIt:m O Em tnm Am' D 1mB G ,fl J1·: -~±±ttd1t~ffi<i -i lI·'f ~ .. 

!íwn Vhdná práh. _ ._. R. ffiedám dúm ho-lu - bi, kcJopak z vás cestu 

Iaal ' Am,I 1 odi Am, I 1
fT JJi J=r:=+EJiF~g:o- ťHi 1tA!'~=flf~ 

0 ' 0 ' 

ví? Mival s táj roube - nou, bí- iý štít. _. _ Kde je dum ho-Iu - bí a ta 

Gm Emil Am'. Hal7 1 Elnl bili Temb fm JIJ~~J=JtL- ~ ' =+~~-~ ~ 
o 

'==1Ť~1 
2 . - -~~~ -~ 

div- Jca. kde spí, vždy! to ví, že jsem ch/éJ pro ni žíl. 2. Sdl1ny 

2. Sdilný déšt vypráví okapum, bláhový, kdo bledá lenhle dúm. 
Odrustáš chlapeckým stfevícúm, nesly.šíš holubích Jd'jdcl šum. 
NabCzc,i úplatou cokoli, nepojíš cukrových homolí, 
mužcš nút tteba zrak sokolí, nespatfíš zttacené údolí. 

R. 

Zpívám ptálaim II zvláš( holubúm, stával v údolí mém stary dóm. 

http:I,lti.nl
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