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OBEŽNÍK č. 2/2015 

 
POŠTOVÝ HOLUB: Prezídium Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov na 
základe § 3, odsek 15 Stanov SZ CHPH bude v roku 2015 zabezpečovať vydávanie 
informačného spravodaja Poštový holub.  
1. Na základe zmluvy medzi zostavovateľom spravodaja a SZ CHPHP vyjde spravodaj 
v nasledovnom rozsahu: 4 čísla po 36 strán + obálka = spolu 160 strán formátu A5.  
2. Obsah a termíny vydania: 

1.číslo – marec 2015, plnofarebné na kriedovom papieri. Nosný obsah: CV, 
olympiáda, aktuality. 
2. číslo – apríl 2015, čierno biele + farebná obálka, Obsah: pokyny, usmernenia      
a súťaže roku 2015. 
3. číslo – cca 15. október 2015, plnofarebné na kriedovom papieri. Nosný obsah: 
národné preteky, testovacie stanice, aktuality. 
4. číslo - 15. december 2015, plnofarebné na kriedovom papieri. Nosný obsah: MS 
2015, Intermajstrovstvo 2015, výsledky súťaží OZ CHPH, aktuality. 

3. Odberateľov zosumarizujú a poplatok za spravodaj vyberú tajomníci OZ CHPH. 
4. Zoznam odberateľov spravodaja zašlú tajomníci OZ na sekretariát Zväzu do 28. februára   
    2015. Od včasného zaslania zoznamov bude závisieť rozposlanie 1. čísla spravodaja. 
5. Požiadavka prezídia je taká, aby každé OZ CHPH získalo minimálne 25 odberateľov  
    spravodaja. Tým by sa dosiahlo, aby vydávanie spravodaja nebolo stratové.                                                  
6. Cena sa oproti predchádzajúcim rokom nezvyšuje a je 6,- € za ročník. 
7. Zosumarizovaný poplatok za všetkých odberateľov spravodaja zašle OZ CHPH na  
    Zväzové číslo účtu: 6619561052/1111  
V správe pre prijímateľa uviesť OZ CHPH   ( napr. OZ CHPH Trnava) 
7. Žiadame tajomníkov OZ, aby adresy odberateľov boli vypísané presne a čitateľne, lebo 
podľa nich bude spravodaj zasielaný na jednotlivé adresy odberateľov.  
8. Bezplatné zasielanie spravodaja: 
 1. Na sekretariáty zväzov Stredoeurópskej federácie. 
 2. Čestným a zaslúžilým členom SZ CHPH. 
 3. Členom prezídia, ÚKK a VZ SZ CHPH. 

4. Tajomníkom OZ CHPH, ak OZ CHPH získa a spoločne objedná spravodaj pre 25 
svojich členov. 

9. Prezídium SZ CHPH vyzýva svojich členov, aby sa stali dopisovateľmi spravodaja 
a podieľali sa na zvyšovaní kvality jeho obsahu. 
 
ZÁZNAMNÍK CHOVATE ĽA: 
Oznamujeme organizačným zložka Zväzu, že bol vydaný univerzálny záznamník chovateľa 
poštových holubov vo formáte A4. Záznamník chovateľa sa predáva v cene 1,00 euro/kus. 
Organizácie si ho môžu objednať a prebrať sa sekretariáte SZ CHPH – Akademická 4, 949 01 
Nitra. Prípadne si ho môžu prebrať v Poprade – Matejovciach, Hlavná 1432/ 60. Vždy po 
dohode s Ing. Javorčekom, tel. 0917/534964 alebo s RNDr. Dudzikom, tel. 0903/218028. 
 
V Nitre 10. 01. 2014 
                                                                                                       RNDr. Daniel Dudzik 
                                                                                                        prezident SZ CHPH 


