
 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra 
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503 

 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA,  

konaného dňa 2. septembra 2019 v Nitre 
 

Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Jaroslav Seliga, 

Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček, Bc. Milan Pazúr, 

Ing. Peter Kristiňak, Ing. Peter Chytil 

za ÚKK SZ CHPH – Stanislav Zelenský 

 prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 

 Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1.  Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov 

2.   Príprava na vyhodnotenie MS 2019 

3.   Príprava na vyhodnotenie IM 2019 

4.   Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie 

5.   Schválenie smernice CV 2020 

6.   Kontrola dokumentácie OZ CHPH Gemer a Bardejov 

7.   Aktuálne úlohy, dotazy a sťažnosti 

8.   Uznesenia a záver 

  

Priebeh rokovania: 
 

Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Po prezentácii členov a schválení 

programu sa schválil: zapisovateľ z rokovania – Pavol Javorček a overovatelia zápisnice: 

Milan Pazúr a Jaroslav Seliga. Nasledovala kontrola plnenia uznesení Prezídia zo dňa 20.5.2019. 

Nebolo splnené uznesenie v bode IV. Prezídium SZ CHPH ukladá bod č.1., nie všetky OZ CHPH 

splnili bod č.10. a nie je splnený bod č.11., ktorému sa prezídium bude opäť venovať na tomto 

rokovaní. 

K nesplnenému uzneseniu v bode 1 prezídium zaujme stanovisko na najbližšom zasadnutí, na ktoré 

budú pozvaní, zodpovední za jeho splnenie. K bodu 10 je prijaté nové uznesenie. 

Kontrolou uznesení z Mimoriadneho zasadnutia Prezídia zo dňa 1.8.2019 sa zistilo, že uznesenia sú 

splnené, priebežne plnené alebo nebol ešte naplnený termín ich splnenia. 
 

1. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov: 

Sezónu zhodnotil predseda športovej komisie p. Blahovský. 

Definitívne zhodnotenie sa uskutoční po kontrole protokolov o štartoch a pretekovej dokumentácie 

chovateľov na 1. – 5. mieste v MS a IM a po kontrole kompletnej dokumentácie troch vybraných 

OZ CHPH. 

  

2. Príprava na vyhodnotenie MS 2019: 

Informácie predniesol predseda športovej komisie – p. Blahovský.  

Dokumentácia by mala byť tajomníkmi OZ CHPH zaslaná na sekretariát SZ CHPH do termínu 

9.9.2019. Športová komisia kontrolu vykoná  v dňoch 4.- 5. 10. 2019 v Budmericiach. Pretekovú 

dokumentáciu (včítane protokolov o štartoch) vyzdvihne na sekretariáte M. Pazúr od sekretára SZ 

do termínu kontroly. 
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3. Príprava na vyhodnotenie IM 2019: 

Prípravu a kontrolu vyžiadanej dokumentácie na medzinárodnú verifikáciu výsledkov IM 2019 

zabezpečí športová komisia SZ.  

Prezídium na medzinárodnú verifikáciu výsledkov IM 2019, ktorá by sa mala podľa dohody 

zainteresovaných vykonať v ČR deleguje komisiu v zložení: Peter Chytil, Milan Pazúr a sekretár 

Zväzu. Zároveň sa schvaľuje pracovná cesta pre túto komisiu na toto podujatie.  

 

4. Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie: 

Prezídium v zmysle svojej kontrolnej činnosti vybralo OZ CHPH Michalovce, OZ CHPH Kysucké 

Nové Mesto a OZ CHPH Nitra ku kontrole pretekovej dokumentácie v rozsahu: 

 

A) zápisnice z rokovaní výboru OZ CHPH a konferencie OZ CHPH v roku 2019 

B) predpretekovú dokumentáciu OZ CHPH 

C) kontrolné listy zo všetkých pretekov 

D) protokoly o uzatváraní a otváraní konštatovacích hodín zo všetkých pretekov 

E) pásky z konštatovacích hodín zo všetkých pretekov 

F) pri použití EKS, list(y) o priraďovaní elektronických krúžkov (priraďovacie protokoly) 

G) pri použití EKS, nasadzovanie listy zo všetkých pretekov 

H) obálky z auta zo všetkých pretekov 

 

 

5. Schválenie smernice CV 2020: 

Schválený organizátor CV 2020 - OZ CHPH Poprad zaslal Smernicu CV 2020. Výstavu organizátor 

zorganizuje 10. až 11. januára 2020 v priestoroch EXPO Center v Trenčíne a spoločenský večierok 

v podniku Piano Club. 

Po prečítaní tejto smernice bolo členmi prezídia navrhnutých niekoľko doplnkov, ktoré sa do 

smernice zapracovali. Následne sa smernica s vykonanými doplnkami schválila. 
 

Ubytovanie počas CV 2020 v Trenčíne pre členov Prezídia, ÚKK, zahraničných delegátov v počte 

20 lôžok zabezpečí sekretár. 
 

Predseda posudzovateľskej komisie a prezident Zväzu pripravili návrh posudzovateľov pre CV 

2020. Návrh bol bez pripomienok schválený. 

Nominácia: Ľubomír Valíček, Alojz Šimurka, Ján Skaličan, Milan Druska, Daniel Dudzik, Peter 

Jakubčák, Géza Vincze, Jozef Kasan, Peter Chytil, Jozef Cingel a náhradníci: Dušan Kasan, Ján 

Juházy a Daniel Krajčík.  

Predseda komisie pre štandard pripraví školenie posudzovateľov CV 2020 a skúšky 

posudzovateľov. 

 

5. Kontrola dokumentácie OZ CHPH Gemer a Bardejov: 

Predseda športovej komisie p. Blahovský z prítomných členov prezídia vytvoril dve komisie, ktoré 

prekontrolovali dokumentáciu OZ CHPH Gemer a OZ CHPH Bardejov. 

OZ CHPH Gemer (kontrolu vykonala komisia pod vedením p. Seligu):  

Pri kontrole na našli drobné nedostatky – chýbajúca pečiatka ZO CHPH na protokole o uzatváraní a 

otváraní hodín v ZO CHPH Tornaľa a na kontrolnom liste chovateľa Gejza Vincze. U preteku Gotha 

chovateľ nenasadil holuby a nachádzal sa v protokole o uzatváraní a otváraní hodín.  

Zo závažnejších nedostatkov: pri NP Gotha neboli pri spoločnom nasádzaní v jednom 

nasadzovacom stredisku určeným vedúcim nasadzovacieho strediska  vytvorené zmiešané komisie z 

účastníkov preteku pochádzajúcich z viacerých ZO CHPH ( Pretekový poriadok, Hlava I., ods. 7.) 

Komisia navrhuje Prezídiu uložiť: Výboru OZ CHPH Gemer dbať na vytváranie zmiešaných 

komisií pri nasádzaní holubov na Národné preteky v jednom nasadzovacom stredisku určenom 

organizátorom preteku, kde nasádzajú holuby na pretek účastníci preteku z viacerých ZO CHPH. 



 

 

OZ CHPH Bardejov – ZO CHPH Stropkov (kontrolu vykonala komisia pod vedením p. 

Blahovského): Okrem nedostatkov zistených už skôr výborom OZ CHPH Bardejov, ktoré už výbor 

OZ vyriešil v rámci svojich kompetencií, komisia konštatuje, že v NS sa nerešpektovalo usmernenie 

pre vedenie pretekovej dokumentácie. Bod b/8/f/ Podpis chovateľa: správnosť údajov zapísaných 

nasadzovacou komisiou potvrdí svojim podpisom chovateľ, účastník preteku. V prípade, že 

chovateľ – účastník preteku nie je prítomný pri nasadzovaní holubov na pretek, správnosť 

nasadzovania overuje svojim podpisom vedúci NS, alebo jeho zástupca. V žiadnom prípade 

kontrolný list nemôže podpísať rodinný príslušník alebo sused chovateľa, ktorý doniesol holuby do 

NS. 

Okrem toho komisia konštatuje iba drobné nedostatky. 

Komisia odporúča Prezídiu SZ CHPH prijať uznesenie, v ktorom by sa uložilo výboru OZ CHPH 

Bardejov nezriaďovať NS, v ktorých je predpoklad, že budú mať pri nasadzovaní holubov na 

preteky nedostatočný počet členov. 

 

6. Aktuálne úlohy a došlá pošta: 
 

Aktuálne úlohy a rôzne:  
 

 Prihlásený na školenie za posudzovateľa štandardných holubov je iba jeden kandidát. Preto 

je potrebné dohodnúť formu prípravy ako aj vykonania záverečnej skúšky pre tohto 

kandidáta – zabezpečí Valíček. 
 

 

Z došlej pošty: 

 Prezídium SZ CHPH berie na vedomie zápisnicu zo schôdze výboru OZ CHPH Senica 

rozšírenej o predsedov ZO CHPH a predsedu RKK zo dňa 12.8.2019,  

v ktorej sa okrem iného pojednáva riešenie doletu holubov z preteku Karlove Vary zo dňa 

28.7.2019 u p. Ivana Švárneho. 

 List p. Dušana Jánošíka zo dňa 14.8.2019 „Návrh na prešetrenie správnosti postupu 

štatutárov OZ CHPH“ aj s prílohami – bol odovzdaný na prešetrenie zástupcovi ÚKK p. 

Stanislavovi Zelenskému. 

Potrebné prizvať štatutárnych zástupcov ZO CHPH Smižany na zasadnutie výboru OZ 

CHPH Spišská Nová Ves a záležitosť riešiť ako nesplnenie uznesenia výboru OZ CHPH.  

 Listy p. Hudrana z OZ CHPH Spišská Nová Ves. Prezídium zobralo listy na vedomie. 

K obsahu sa prezídium nemôže vyjadriť lebo podľa Stanov SZ CHPH § 28 Zväz za 

hospodárenie organizačných zložiek nezodpovedá. Organizačné zložky, vrátane OZ CHPH 

hospodária na základe vlastného schváleného rozpočtu.  

 Prezídium SZ CHPH prerokovalo list Ing. Jendrichovského, predsedu OZ CHPH Sabinov. 

V tejto súvislosti konštatuje, že sťažnosť p. Galoviča bola na preverenie odstúpená ÚKK. Po 

preverení opodstatnenia sťažnosti, bude na záverečné rokovanie o sťažnosti prizvaný aj Ing. 

Jendrichovský.  

 Prezídium SZ CHPH prerokovalo v jednom bode listy Ján Tótha, Štefana Tótha, členov OZ 

CHPH Košice a predsedu OZ CHPH Gemer Ing. R. Vincentyho. Prezídium konštatuje, že 

podnety nemožno riešiť nakoľko Ján Tóth a Štefan Tóth sú členmi ZO CHPH Malá Ida, 

ktorá patrí do OZ CHPH Košice a Ing. Vincenty je predsedom OZ CHPH Gemer. Patria do 

rôznych organizačných zložiek Zväzu. Z toho dôvodu nemôžu mať vlastné, osobné 

požiadavky voči organizačným zložkám, ktorých nie sú členmi. Môže sa tak stať až 

v prípade prestupu do spoločnej organizačnej zložky podľa §8 Stanov SZ CHPH.  

 List zaslaný OZ CHPH Rimavská Sobota pojednávajúci o náprave pretekových výsledkov – 

upovedomenie. 

 

7. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené. 

 



 

 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 2. septembra 2019 v Nitre 
 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Pazúr a Jaroslav Seliga.   

3. Oficiálnych delegátov za SZ CHPH: Peter Chytil, Milan Pazúr a Pavol Javorček na 

zasadnutie Interkomisie, na ktorej sa vykoná verifikácia výsledkov Intermajstrovstva 2019. 

Zároveň sa schvaľuje pracovná cesta na zasadnutie komisie v Českej republike. 

4. Smernicu CV 2020 s doplnkami. 

5. Nomináciu posudzovateľov na posudzovanie CV 2020. Nominácia: Ľubomír Valíček, Alojz 

Šimurka, Ján Skaličan, Milan Druska, Daniel Dudzik, Peter Jakubčák, Géza Vincze, Jozef 

Kasan, Peter Chytil, Jozef Cingel, náhradníci: Dušan Kasan, Ján Juházy a Daniel Krajčík.  

 

 

 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Správu predsedu Športovej komisie SZ CHPH p. Blahovského o priebehu pretekovej sezóny 

starých holubov 2019 a stave prípravy na vyhodnotenie MS a IM 2019.  

2.  Zápisnicu zo schôdze rozšírenej o predsedov ZO CHPH a predsedu RKK OZ CHPH Senica  

zo dňa 12.8.2019, v ktorej sa okrem iného pojednáva aj riešenie doletu prvých holubov 

z preteku Karlove Vary zo dňa 28.7.2019 u p. Ivana Švárneho. 

3. List p. Dušana Jánošíka zo dňa 14.8.2019 „Návrh na prešetrenie správnosti postupu 

štatutárov OZ CHPH“ aj s prílohami – bol odovzdaný na prešetrenie zástupcovi ÚKK p. 

Stanislavovi Zelenskému. 

4. List zaslaný OZ CHPH Rimavská Sobota pojednávajúci o náprave pretekových výsledkov. 

5. Listy zaslané p. Jánom Hudranom. 

 

 

III. Prezídium SZ CHPH ukladá: 

 

1. Pripraviť a skontrolovať podklady do termínu verifikácie výsledkov medzinárodného 

Intermajstrovstva 2019. 

Termín: v texte                        Zodpovedný: Športová komisia SZ CHPH 

 

2.  Vyžiadať kompletnú pretekovú dokumentáciu ku kontrole za staré a mladé holuby od OZ 

CHPH Michalovce, OZ CHPH Kysucké Nové Mesto a OZ CHPH Nitra s termínom 

doručenia na sekretariát SZ CHPH najneskôr do 15.10.2019.  

Termín: 30.09.2019                          Zodpovedný: sekretár 

 

3.  Zabezpečiť ubytovanie pre 20 osôb počas konania sa CV 2020 v Trenčíne. 

Termín: 30. 09. 2019               Zodpovedný: sekretár 

 



4. Pozvať na CV 2020 zástupcov národných zväzov chovateľov poštových holubov  

            z Poľska, Česka a Maďarska. 

Termín: 30. 11. 2019   Zodpovední: RNDr. Daniel Dudzik a sekretár SZ 

 

5.  Zorganizovať školenie nominovaných posudzovateľov CV 2020. 

Termín: 30. 11. 2019     Zodpovedný: Ľubomír Valíček 

 

6.  Zaslať pozvánky nominovaným posudzovateľom na školenie posudzovateľov CV 2020 

aspoň desať dní pred zorganizovaním školenia. 

Termín: v texte     Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 

 

7.  Pripraviť formu prípravy a vykonania záverečnej skúšky pre kandidáta na posudzovateľa 

štandardných holubov. 

Termín: 30. 11. 2019     Zodpovedný: Ľubomír Valíček 

 

8. Výboru OZ CHPH Gemer dbať na vytváranie zmiešaných komisií pri nasádzaní holubov na 

Národné preteky v jednom nasadzovacom stredisku určenom organizátorom preteku, kde 

nasádzajú holuby na pretek účastníci preteku z viacerých ZO CHPH. 

Termín: stály                Zodpovedný: v texte 

 

9.  Výboru OZ CHPH Bardejov nezriaďovať NS, v ktorých je predpoklad, že budú mať pri 

nasadzovaní holubov na preteky nedostatočný počet účastníkov pretekov. 

 Termín: stály                Zodpovedný: v texte 

 

10. Obratom podať na sekretariát Zväzu hodnovernú informáciu o získaní certifikátov GDPR 

štatutármi OZ CHPH. V prípade, že úlohu OZ CHPH neplnia vyvodia sa voči štatutárom OZ 

CHPH disciplinárne postihy. 

 Termín: obratom               Zodpovední: štatutári OZ CHPH 

 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

Správnosť zápisu overili:  Bc. Milan Pazúr:            .......................................... 

 

    Ing. Jaroslav Seliga:         .......................................... 

 

V Nitre, dňa 02. 09. 2019            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 

           prezident SZ CHPH 

Prílohy: Smernica CV 2020 

 

 

 

 

 



 

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA 

  POŠTOVÝCH HOLUBOV 

Trenčín  10. – 11. januára 2020 
 

Celoštátna výstava poštových holubov sa bude konať v dňoch 10. –11. januára 

2020 v priestoroch výstaviska EXPO Center Trenčín. 
 

 

   Organizátor výstavy 
 

Výstavu organizuje OZ CHPH Poprad. 
 
 

   Program výstavy 
 

10. januára 2020  (piatok)            
 

06,00  - 10,00 hod.     -  preberanie holubov 
11,00  - 13,00 hod.      -  posudzovanie holubov 

16,00  - 18,00 hod.  -  prehliadka výstava 
19,00 – 02,00 hod.   -  spoločenský večer 

21,00                   -  vyhlásenie výsledkov MS 2019, IM 2019  
                                     a NP 2019  
 

11. januára 2020 (sobota)             
 

08,00  - 16,30 hod.        -  prehliadka výstavy 
13,00  - 14,30 hod.        -  vyhlásenie výsledkov výstavy 

16,30                            -  vydávanie holubov  
 
 
 

     Výstavný výbor 
 
 

Predseda výstavného výboru            Čelinák Ivan 
Výstavné priestory, klietky                    Ing. Grék Peter 

Preberanie  výdaj holubov          Dravecký Ľubomír 
Ekonóm výstavy                             Orolín Michal  

Výstavný katalóg, výstavné karty         Korenko Víťazoslav 
Kontrola vstupov, služba                   Želonka Peter, Kubík František 

Spoločenský večer, ubytovanie  Čelinák Ivan 

Posudzovanie štand.H, výpočty    menuje prezídium SZ CHPH  
Kontrola výsledkov                   ÚKK SZCHPH 
 
 
 
 
 
            



   Posudzovatelia 
 

 

Vedúci komisie posudzovateľov  predseda 

Posudzovatelia    na základe návrhu posudzovateľskej 
    komisie menuje prezídium SZ CHPH  
 

   Výstavné kategórie a podmienky výstavy 

 

 

   Štandard           

 
-  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2018 – 2019, 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 2019 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km 

a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody za rok 2019, 

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 2018/2019 (podmienky splnené v rokoch 2018/2019) 

 
    MINIMUM 

Kategória Počet pretekov holubov chovateľov kilometrov Cien 

A od100 do 400 km 10 150 20 1.500 20% 

B od 300 do 600 km 8 150 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 

 
150 
150 
150 

 
20 
20 
20 

 
 

3.500 
20% 

E Maratón – 4 preteky 
 nad 700 km 

4 ceny za 2 roky 
 

150 20 - 20% 

 

 

   Šport za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019) 
 

 

F mladé holuby              nad 100 km 3 150 20 300 20% 

G  ESO ročiak               nad 100 km 5 150 20 500 20 % 

H   ESO staré holuby    nad  300  km 6 150 20 1800 20 % 

 I                             viac ako  500  km 3 150 20 1800 20% 

 
  

   Výkon za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019) 
 
 

Výkon za rok holub Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2019 
Podľa stanovených 

podmienok 

20 % 

Výkon za rok holubica 
Σ km, ktoré holubica nalietala  
v roku 2019 

20 % 

 

5% tolerancia platí pri všetkých kategóriách s výnimkou kategórie „E“. 

 

 



                  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, ľubovoľná, 

holuby dodané nad uvedenou hranicou budú umiestnené na 

iných podstavcoch 

Majstrovstvo Slovenska       

- Majster krátkych a str.  tratí        MKaST 2019 tri kusy poštových holubov 

- Majster dlhých  tratí  MDT 2019  tri kusy poštových holubov 

- Majster superdlhých tratí           MSDT 2019    tri kusy poštových holubov 

- Majster ročných holubov     MRH 2019 tri kusy poštových holubov 

- Majster mláďat  2019              MMH 2019     tri kusy poštových holubov 

- Majster mladých chovateľov   MMCH 2019   tri kusy poštových holubov 

- Národný víťaz IM 2019         IM 2019 tri kusy poštových holubov  

 

- Víťazi národ. Pretekov (8 NP) - vystavia sa holuby umiestnené na 1. mieste z NP a VCS  

- Majster MDKS                       - vystaví spolu  tri kusy poštových holubov  

- Školské holubníky                 - vystavia spolu 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  

    18 ks - 3,- EUR/ks,  

-   Školské holubníky poplatok za klietky neplatia. 

-   Majstri Slovenska, víťazi NP, IM 2019 - poplatok za klietky neplatia 

-   Majster klubu MDKS za trojčlennú kolekciu zaplatí 6,- EUR 

 
 

                   Vyhodnotenie v kategórii štandard 
  

 
-  Holuby vystavované v tejto kategórii 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 
Kategória  ŠPORT     I                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2019                                holub                                          1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2019                              holubica                                     1. – 3. miesto 
  

Vyhodnotenie výstavných kategórii bude dňa 11.01.2020 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 poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov 

-   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy, ktorý zabezpečuje aj veterinárny dozor 

-   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého 

potvrdeného dokladu z preberania holubov. 

 
 

                 Výstavné karty a katalóg 
  
 

-   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 a sumár vystavovaných holubov s výkonmi musí byť organizátorovi zaslaný 

do 21. decembra 2019 do 24.00 hod. Výsledky holubov zaslané po tomto termíne nebudú 

uvedené v katalógu CV. Výstavné karty a sumár zasielať na adresu vito.korenko@gmail.com.  

-   predbežné poradie holubov v jednotlivých kategóriách bude zverejnené na webovej stránke 

SZ CHPH 27. decembra 2019. Opravy a pripomienky k poradiu holubov je možné zasielať do 

28. decembra 2019 do 24.00 hod. Opravy a pripomienky zaslané po tomto termíne nebudú 

vzaté do úvahy. 

-   Výstavný katalóg bude zadaný do tlače 30. decembra 2019. Odovzdanie holubov po 

ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu z preberania 

holubov.  

 
 



            

    Spoločenský večer 
 
 

- sa bude konať v  Piano klube - 10. januára  2020 ( piatok ), v čase od 19,00 do 2,00 hod. 
- objednávky na ivancelinak@gmail.com alebo 0908067657. Cena vstupenky 36,-  EUR/osoba. 
 

V Poprade 01. 09. 2019 
                                                                              
                                                                                                                          Čelinák Ivan 
                                                                                                             predseda výstavného 


