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

Tel.:  037 6537503,    Mobil: 0917 534964 (Ing. Javorček) e-mail: szchph@postoveholuby.sk,  

UNICredit Bank, IBAN: SK6611110000006619561001 

 

OBEŽNÍK č. 1/2019 
 

Termíny úloh pre rok 2019. 
 

 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 2019.                        

      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. Vyplnené evidencie je nutné  

          zaslať v termíne do 28.2.2019 na sekretariát SZ CHPH 

          Nutné je zaslať tieto dokumenty aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:   

                                               szchph@postoveholuby.sk 

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

         na preteky).                                                                                                                            

 

II. Členské príspevky                                                                                                        

 

      a/ Členské príspevky OZ CHPH poukáže na účet Zväzu najneskôr do 10. marca 2019 na    

          číslo účtu - IBAN: SK6611110000006619561001.                                          
      b/ Členský príspevok na rok 2019 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 2019. Pretekové plány je nutné zaslať aj  

    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/ Predpretekovú dokumentáciu zašlú tajomníci OZ CHPH za staré a mladé holuby   

  minimálne týždeň pred uskutočnením prvého preteku na sekretariát SZCHPH.  
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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 2019 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 10. marca 2019 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 2020 je potrebné zaslať na sekretariát SZ CHPH 

    do 28. februára 2019.       

      b/ Rodové krúžky sa objednávajú podľa požiadaviek ZO CHPH.                                                                                  

          Objednávka rodových krúžkov sa akceptuje len na počet násobkov čísla 20  

          (20 kusové balenia). Príklad: 520, 540, 560, 580, 600 ks balenia, pre jednotlivé  

          ZO CHPH. 

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

 

Orientačné ceny s príspevkom na činnosť SZ CHPH na rok 2020:  

- rodový obrúčky: 0,20 eur/ks,  

- pretekové gumičky: 50 eur/1000 ks  

- kontrolné listy 4 eur/ks. 

      d/ Úhrada materiálu OZ CHPH pre rok 2020 na účet SZ CHPH do 15.12.2019.   

 

VI. Konferencie OZ CHPH, korešpondencia.                                                            

                                                        

      a/ Konferencie OZ CHPH sa musia konať do 28.2.2019. Predtým však výbory OZ  

         CHPH po schválení termínu konferencie a vydaní pokynov na jej konanie, písomne  

         nahlásia na sekretariát Zväzu miesto, termín a začiatok konania konferencie. 

         OZ CHPH sú následne povinné najneskôr do 21.3.2019 zaslať na sekretariát Zväzu  

         zápisnice z konferencie  OZ CHPH. 

           

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

          zápisnice z rokovaní výboru 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 15.04.2019. 

            

   V Nitre  dňa 4. januára 2019                                                    RNDr. Daniel Dudzik 

                                                                                            prezident SZ CHPH                                                              

                        


