
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   PROGRAM VÝSTAVY. 
 
 

4. januára 2019              
06,00  - 10,00 hod.     -  preberanie holubov 
11,00  - 13,00 hod.      -  posudzovanie holubov 
19,00  - 02,00 hod.   -  spoločenský večer 
21,00                   -  vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev Slovenska, NP, IM, VCS 
 

5. januára 2019             
08,00  - 17,00 hod.        -  prehliadka výstavy 
13,00  - 14,30 hod.        -  vyhlásenie výsledkov výstavy 
17,00                             -  vydávanie holubov  
 
 
 

   VÝSTAVNÝ VÝBOR 
 
 

Predseda výstavného výboru           Ladislav Kováč  
Podpredseda výstavného výboru  Ing. Ladislav Bartošek  
Technické zabezpečenie                         Peter Psotný  
Výstavné priestory, klietky                       Dzurák Martin 
Veterinárne potvrdenia              MVDr. Marián Raclavský  
Ekonóm výstavy                    František Vaňo  
Výstavný katalóg, výstavné karty         František Dohňanský                     
Kontrola vstupov, služba  Viktor Kako  
Spoločenský večer, ubytovanie  Ing. Andrej  Benča  
Posudzovanie štan.H, výpočty    Ing. Andrej Benča  
Kontrola výsledkov  ÚKK SZ CHPH 
 
 
            

   POSUDZOVATELIA 
 

 
Vedúci komisie posudzovateľov  Ľubomír Valíček 
Posudzovatelia    Na základe návrhu posudzovateľskej komisie, menuje   
                                                            prezídium SZ CHP – 19. 10. 2018 
 
 

    VÝSTAVNÉ  KATEGÓRIE                                                     



     A  PODMIENKY  VÝSTAVY.. 

 

  Štandard           

 
-  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2017 – 2018, umiestnených v 20 % na 
tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 
chovateľov, pričom holub v roku 2018 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. 
Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody za rok 2018, umiestnených v 20% na tratiach nad 
100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov. 

 
 
 

  Šport za dva roky 2017-18 (podmienky splnené v rokoch 2017-18) 
 
    MINIMUM 

Kategória Počet pretekov holubov chovateľov kilometrov Cien 

A od100 do 400 km 10 250 20 1.500 20% 

B od 300 do 600 km 8 250 20 2.800 20% 

C nad 500 km 6 150 20 3.300 20% 

D Allround 
 od 100 do 400 km 
 od 300 do 600 km 
 nad 500 km 

11 spolu 
3 až 5 
2 až 6 
1 až 3 

 
250 
250 
150 

 
20 
20 
20 

 
 

3.500 
20% 

E Maratón  
 nad 700 km 

4 ceny  
 

250 20 - 20% 

  

  Šport za rok 2018 (podmienky splnené v roku 2018) 
 

F mladé holuby              nad 100 km 3 250 20 300 20% 

G  ESO ročiak               nad 100 km 5 250 20 500 20 % 

H   ESO staré holuby    nad  300  km 6 250 20 1800 20 % 

 
5% tolerancia platí pri všetkých športových kategóriách pri zaradení do kategórie, bez ohľadu v ktorom 
roku holub trať letel. Nevzťahuje sa na Σ povinne nalietaných kilometrov. 
 

  Výkon za rok 2018 (podmienky splnené v roku 2018) 
 

Výkon za rok holub Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2018 podľa stanovených 
podmienok 

20 % 

Výkon za rok holubica Σ km, ktoré holubica nalietala v roku 2018 20 % 

 

 

  Vzorec pre výpočet koeficientov 

                                          
 

                                                                                umiestnenie holuba x 1000 
KATEGÓRIA  A, B, C,  D,  F, G, H   =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                         počet nasadených holubov  (max. 5000 
 
Kategória E:  Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov. 
Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý. 
Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov 
 

  Vystavovatelia 
  



  
- OZ CHPH                                                    Reprezentačná kolekcia OZ – 18 holubov,  holuby dodané nad 

uvedený limit budú umiestnené na iných podstavcoch 
Majstrovstvo Slovenska       
- Majster krátkych a stredných  tratí             MKaST 2018 tri kusy poštových holubov 
- Majster dlhých  tratí    MDT 2018  tri kusy poštových holubov 
- Majster superdlhých tratí   MSDT 2018 tri kusy poštových holubov 
- Majster ročných holubov       MRH 2018 tri kusy poštových holubov 
- Majster mláďat ročníka 2018                MMH 2018           tri kusy poštových holubov 
- Majster mladých chovateľov     MMCH 2018        tri kusy poštových holubov 
- Víťaz Národného Intermajstrovstva      IM 2018  tri kusy poštových holubov 
 
- Víťazi pretekov  VCS a NP    - vystavia sa víťazí každého preteku  
- Majster MDKS                             - vystaví spolu  tri kusy poštových holubov  
- Školské holubníky  - Sp.. Podhradie, Kvačany                   - vystavia spolu po tri kusy poštových holubov 
 

   Výstavné poplatky 

 

-   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH.  
-   Výstavný poplatok pre OZ CHPH je  jednotný  36,- EUR, holuby nad stanovený limit 18ks  3,-Eura/ks,  
-   Školské holubníky poplatok za klietky neplatia. 
-   Majstri Slovenska, víťazi NP, VCS, IM, - poplatok za klietky neplatia 
-   Majster klubu MDKS za trojčlennú kolekciu zaplatí 6,- EUR 

 
   Vyhodnotenie v kategórii štandard 
  
-  Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia 
piati posudzovatelia. Najvyššia a najnižšia známka sa škrtne. Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru 
hodnotenia holubov tromi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta. 
-  Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu. 
- V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný 
posudzovateľ. 
  
  Ocenenie 

  
VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE                                                                                 Vyhodnotenie 
  
Kategória  ŠPORT     A                     bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     B                    bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     C                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     D                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     E                         bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD                        holub                                           1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD                       holubica                                      1. – 3. Miesto 
Kategória  ŠTANDARD mláďa            holub                                           1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD mláďa           holubica                                      1. – 3. Miesto 
Kategória  ŠPORT     F                         bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     G                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     H                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2018                                holub                                          1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2018                              holubica                                     1. – 3. miesto 
  

Vyhodnotenie výstavných kategórii bude dňa 05.01.2018 o 13,00 hod., vo výstavnej hale. 
 
 
 

   Preberanie holubov 



  
-   dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou regionálnou veterinárnou 
a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni 
-   holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi dvojmo 
vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jedna kópia zoznamu bude 
odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená. Po termíne dodané holuby má právo usporiadateľ nevyhodnotiť. 
-   výstavné karty budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných rubrikách. V rubrike „dátum 
preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike „použité výsledky“ treba uviesť, z akých výsledkov bol 
uvedený pretek. Použité môžu byť iba vopred deklarované výsledky. Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ 
CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom. Výstavné karty v kategóriách Šport a Výkon za rok 2018 musia 
v elektronickej podobe zaslať najneskoršie do 24. decembra 2018 na adresu: fdohnansky@gmail.com.  
Holuby, ktorých výstavné karty neboli zaslané do uvedeného termínu budú vystavené mimo poradia. 
-   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov 
-   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj veterinárny dozor 
-   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu 
z preberania holubov. 
 

 
            

    SPOLOČENSKÝ VEČER...  

 

 
- bude sa konať v Piano klube 4. januára  2019, v čase od 19,00 do 2,00 hod. 
- objednávky na andrej.benca@gmail.com alebo 0907 940 358. Cena vstupenky 35 EUR/ 1 osoba 

 

V Trenčíne 26. 09. 2018 
 
 
                                                                                                      Kováč Ladislav 
                                                                                              predseda výstavného výboru 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Informácie pre vystavovateľov a predajcov 
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INFORMÁCIE 
pre vystavovateľov a predajcov 

 

Inzercia v katalógu CV Trenčín 4. – 5. 1. 2019 
Formát A4 - čiernobiela vnútorná strana - 100,- €UR 

               - farebná zadná strana - 200,- €UR 

  - farebná vnútorná strana   - 150,- €UR 

  - iný formát - dohodou 

Spracovanú inzerciu do katalógu si môžete objednať do 09. 12. 2018 na emailovej 

adrese: fdohnansky@gmail.com    Dohňanský František 
Podklady k inzercii zasiela objednávateľ. 

 

Predajné priestory 
1. predajný stánok  3 m x 3 m,  vpredu dvojmetrový predajný pult v cene - 180,- EUR 

2. predajný stánok  4 m x 3 m,  vpredu trojmetrový predajný pult v cene - 210,- EUR 

    (v stánkoch  regál, osvetlenie,  zásuvka a 2 stoličky. Iný rozmer po dohode) 

3. voľná plocha bez zariadenia - do 5 metrov štvorcových za 10,- EUR /m² 
 - do 10 metrov štvorcových za - 8,- EUR /m² 
 - do 20 metrov štvorcových za - 7,- EUR /m² 
 - do 50 metrov štvorcových za - 6,- EUR /m² 
 - nad 50 metrov štvorcových za - 5,- EUR /m2 
4. elektrická prípojka k voľnej ploche   - 60,- EUR 

5. predaj holubov vo vnútri haly stojan,  18 klietok, stolík a 1 stolička -40,-  EUR 

6. predaj v areáli mimo výstavných priestorov - z auta - 50,- EUR/kus 
 - voľne do 10m - 2,- EUR/m2 
 - voľne do 20m - 1,5 EUR/m2 

 

Plánované služby a zariadenia je možné objednať najneskôr do 9. 12. 2018 - 

ZAPLATENÉ A GARANTOVANÉ.  
Po tomto termíne usporiadateľ negarantuje objednávky. 

Informácie pre záujemcov budú poskytované na telefónnom čísle 

Psotný  0903 221 698 

alebo na  psotnypeter@stonline.sk 

Objednávka je záväzná až po zaplatení  platby. 

 

Údaje potrebné platobný styk: 

      SWIFT/BIC:   GIBASKBX 

      IBAN:            SK87 0900 0000 0051 1468 0203 

Upozornenie pre predajcov – v prípade neuhradenia poplatku za predajný stánok v 

stanovenom termíne bude účtovaná prirážka 50% k pôvodnej cene za stánok! 
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