
             Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01  Nitra         

mobil: 0917 534964 ( Ing. Javorček ) e-mail: szchph@postoveholuby.sk,  

UNICredit Bank, IBAN: SK6611110000006619561001 

 

OBEŽNÍK č. 1/2022 
 

Termíny úloh pre rok 2022. 
 

 Vydáva sekretariát SZ CHPH na usmernenie organizačných zložiek - Oblastných 

združení a Základných organizácií CHPH.                                                                                                              

 

I.      Podávanie evidencie OZ a ZO CHPH                                                                                  

 

      a/ Evidencie musia byť na sekretariát Zväzu zaslané do 28. februára 2022.                        

      b/ Chovateľ môže byť evidovaný iba v jednej ZO CHPH a v jednom OZ CHPH. 

      c/ Aj keď v pretekovej sezóne dvaja chovatelia tvoria súťažné družstvo, v evidenčnom      

          liste sa uvedie každý samostatne.                                                                                             

      d/ V evidenčnom liste musia byť uvedené aj kolektívne členstvá. Napríklad: Krúžok  

          chovateľov poštových holubov pri ZŠ Spišské Podhradie.                                                                        

      e/ Tajomníci jednotlivých OZ CHPH poštou odošlú v písomnej podobe úplne a presne 

          vyplnené Evidenčné listy chovateľov poštových holubov za jednotlivé ZO CHPH a  

          taktiež Evidenčný list za OZ CHPH (sumár) na predpísaných tlačivách. 

          Medzi požadované údaje patrí: priezvisko a meno, úplný a presný dátum narodenia,   

          úplná doručovacia poštová adresa člena, súradnice holubníka, číslo parcely na ktorej  

         stojí holubník, telefónne číslo, e–mailová adresa – ak ju chovateľ má, celkový počet  

         chovaných holubov. Je potrebné, aby tajomníci ZO CHPH a následne tajomníci OZ  

         CHPH, potrebné údaje zhromažďovali presne a úplne. Dôraz je potrebné klásť na súlad     

         súradníc  chovateľa v evidenčnom liste a v databáze pre výpočet výsledkov –   

         https://mypigeons.benzing.live/slovakia/sk/fancier-database/     

         Vyplnené evidencie je nutné zaslať v termíne do 28.2.2022 na sekretariát SZ CHPH  

         v listovej podobe. 

         Evidenčné listy je tiež  nutné zaslať v elektronickej podobe (Excel) na e- mailovú          

         adresu:  szchph@postoveholuby.sk                                                

      f/ V evidencii je potrebné uviesť počet chovaných holubov (nie priemer nasadzovaných 

          na preteky).                                                                                                                            

   g/ vo výpočtovom programe vykonať aktualizáciu členskej základne k termínu 31.3.2022 - 

       https://mypigeons.benzing.live/slovakia/sk/fancier-database/- zodp. výpočtári a  

       štatútari OZ. 

 

II. Členské príspevky                                                                                                        

 

      a/ Členské príspevky OZ CHPH poukáže na účet Zväzu najneskôr do 10. marca 2022 na    

          číslo účtu - IBAN: SK6611110000006619561001.                                          

      b/ Členský príspevok na rok 2022 je nezmenený  4,- €.                      

      c/ Členský príspevok za družstvo štartujúce pod hlavičkou je 35,- €.                                   

 

III. Pretekové plány a predpreteková dokumentácia                                                                                                          

 

a/ Tajomníci OZ CHPH zašlú pretekové plány na predpísaných tlačivách vo dvoch  

    vyhotoveniach, ktoré budú podpísané štatutárom OZ CHPH (inak sú neplatné)  

    na sekretariát Zväzu do 31. marca 2022. Pretekové plány je nutné zaslať aj  
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    v elektronickej podobe na adresy: szchph@postoveholuby.sk 

    a romulus2777@gmail.com (Blahovský Milan). 

      b/ Jedno vyhotovenie pretekového plánu sa po potvrdení prijatia na sekretariáte SZ CHPH            

          zašle príslušnému tajomníkovi OZ CHPH.  

      c/ vo výpočtovom programe vykonať aktualizáciu pretekových plánov a deklaráciu  

          súťaži MS a IM k termínu 17.4.2022 – zodp. výpočtári a štatútari OZ.     

d/ Predpretekovú dokumentáciu  podľa vzoru uvedeného na webe SZ zašlú tajomníci  

   OZ CHPH za staré a mladé holuby  minimálne týždeň pred uskutočnením prvého  

   preteku na sekretariát SZCHPH.  

 

 

IV. Objednávky Informačného spravodaja SZ CHPH - Poštový holub 

 a/ Prezídium SZ CHPH podľa § 3, odsek 15 stanov Zväzu zmluvne dohodlo vydávanie  

     informačného spravodaja Zväzu na najbližšie roky pod patronátom SZ CHPH.  

      b/ Žiadame OZ CHPH, aby získali minimálne 25 odberateľov informačného spravodaja  

          Zväzu.  Tajomníkovi OZ CHPH pri splnení tejto požiadavky bude spravodaj zasielaný   

           bezplatne.                                                                                  

      c/  Zoznam odberateľov spravodaja na rok 2022 za OZ CHPH sa zasiela spolu  

           s evidenciou sa sekretariát SZ CHPH. 

      d/ Ročné predplatné za jedného odberateľa je 6 eur. OZ CHPH tento poplatok za   

          odberateľov uhrádzajú do 15. marca 2022 na osobitný účet Zväzu.  

          Číslo účtu - IBAN: SK4711110000006619561052.  

          Do správy pre prijímateľa uvádzajte OZ CHPH, z ktorej je zaslaná platba  

          napr.: OZ CHPH Prešov 

                                                                                                                                                                                             

V. Objednávka materiálu 

 

a/ Úplnú objednávku materiálu na rok 2023 je potrebné zaslať na sekretariát SZ CHPH 

    do 28. februára 2022.       

      b/ Rodové krúžky sa objednávajú podľa požiadaviek ZO CHPH.                                                                                  

          Objednávka rodových krúžkov sa akceptuje len na počet násobkov čísla 100  

          (100 kusové balenia). Príklad: 500, 600, 800, ks balenia, pre jednotlivé ZO CHPH. 

      c/ Objednávka pretekových gumičiek sa akceptuje len na celé 1000 kusové balenia.   

 

Orientačné ceny materiálu na rok 2023  s príspevkom na činnosť SZ CHPH:  

- rodové obrúčky: 0,20 eur/ks,  

- pretekové gumičky: 60 eur/1000 ks  

- kontrolné listy 4 eur/ks. 

      d/ Úhrada materiálu OZ CHPH pre rok 2023 na účet SZ CHPH do 15. 12. 2022,   

          číslo účtu - IBAN: SK6611110000006619561001.                                          

 

VI. Zasielanie korešpondencie.                                                                                                             

      

      OZ CHPH sú povinné v predpísanom termíne zasielať  na sekretariát Zväzu všetky  

      zápisnice z rokovaní výboru OZ CHPH, zápisnice z konferencií OZ CHPH, obežníky    

      a iné podstatné dokumenty OZ. 

       

VII. Reklamácia rodových krúžkov a preukazov. 

         

Prípadné reklamácie chýbajúcich rodových krúžkov a preukazov je potrebné zaslať 

písomne na sekretariát SZ CHPH do 15.04.2022. 
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 VIII. GDPR – ochrana osobných údajov. 

         

Žiadame OZ CHPH, ktoré tak ešte neučinili, aby zaslali za jednotlivé ZO CHPH na 

priloženom tlačive „Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov“ na 

sekretariát SZ CHPH.  

Odporúčame ZO CHPH, aby daný súhlas podpísali v dvoch rovnopisoch. Jedna kópia 

zostane u tajomníka OZ CHPH a druhá bude tajomníkom OZ CHPH zaslaná na 

sekretariát SZ CHPH do termínu 15. 4. 2022.    

    

 

V Nitre,  dňa 5. januára 2022         

 

 

 

                                                                                                    RNDr. Daniel Dudzik 

                                                                                            prezident SZ CHPH             

 

 

 

 

 

Príloha: Súhlas dotknutých osôb so spracovaním údajov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÚHLAS dotknutých osôb so spracúvaním 

osobných údajov 

podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 6 ods. 1 písm. a, recitál 43, a iných. 
Informačný systém osobných 
údajov Evidencia členov SZCHPH 

 
Prevádzkovateľ Slovenský zväz chovateľov poštových 

holubov, Akademická 952/4, Nitra, 949 
01, IČO: 31790852 

Oblastné združenie: 
 

Kontaktné údaje zodpovednej 
osoby 

Nie je poverená. Dotknutá osoba môže 
vo veci ochrany osobných údajov 
kontaktovať szchph@postoveholuby.sk  

 

Účely spracúvania:  Evidencia členov SZCHPH pre zabezpečovanie jeho činnosti. 

Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a). 

Z akého zdroja sú získavané 
osobné údaje 

Priamo od dotknutej osoby. 
Prevádzkovateľ získava osobné údaje okrem iného aj kopírovaním, skenovaním alebo 
iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. 

Kategórie osobných údajov Meno, Priezvisko, Interné evidenčné číslo chovateľa, dátum a rok narodenia, Adresa 
bydliska, Adresa holubníka a katastrálne číslo parcely na ktorom je holubník 
postavený, GPS súradnice holubníka - potrebné konkrétne pre výpočet pretekových 
výsledkov poštových holubov a súčasné zverejnenie týchto výsledkov na webovej 
stránke. Číslo telefónu - využíva sa pre komunikáciu s členmi aj nečlenmi (náhodný 
nálezca holuba) pri nahlásení zatúlaného poštového holuba. E-mailová adresa 

Súbor spracovateľských 
operácií s osobnými údajmi. 
Vykonávajú sa tie, ktoré sú 
zaškrtnuté. 

[x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] 
uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] 
využívanie,[x] poskytovanie (zverejnenie týchto výsledkov na webovej stránke), [x] 
preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. 
Sprostredkovateľ: Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. 
Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): IT dodávateľ, web provider. 
Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje 
poskytnuté, za príjemcu nepovažuje. 

Prenos osobných údajov do 
tretej krajiny 

Neuskutočňuje sa. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov 

10 rokov po ukončení spracúvania, ak to registratúrny poriadok prevádzkovateľa 
nestanovuje inak.  

Právny nárok dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, 
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať 
voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. 
Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne 
rozhodovanie ako aj profilovanie. 
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým 
v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. 
V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo 
na „zabudnutie“).  

Automatizované rozhodovanie, 
teda vopred stanovený postup, 
ktorý je následne vykonávaný 
automatizovane.  

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované 
rozhodovanie. 
 

Profilovanie, 
teda sledovanie resp. 
predvídanie správania 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie. 
 

 

Stĺpec F (viď ďalej): Ak dotknutá osoba využíva svoje právo v zmysle GDPR recitál 43 veta 2, teda „možnosť dať 

samostatný súhlas na jednotlivé spracovateľské operácie“, uvedie to v stĺpci F (ďalej). 

 

Ak je dotknutou osobou dieťa, ktoré má menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v 

akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností (GDPR čl. 8 ods. 1).
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A. Deň 
udelenia 
súhlasu 

B. Celé meno 
dotknutej osoby 

C. Podpis 
dotknutej 
osoby 

D. Deň 
odvolania 
súhlasu 

E. Podpis 
dotknutej 
osoby 

Stĺpec F.  
(viď vysvetlivku 
vyššie) 

     - 
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     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 
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     - 
     - 
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