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ZÁPISNICA Z ON-LINE ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,  

konaného dňa 28. februára 2021 

 

Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik  

                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil, 

Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček, 

Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak 

za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko 

 prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 

  

Program rokovania: 

                             

1.    Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 

2.    Kontrola plnenia uznesení z rokovaní prezídia 8.8. a 7.9. 2020 

3.    Príprava odpovede na pripomienky k rozpočtu SZCHPH na rok 2021, ktorý bol schválený  

       VZ SZ CHPH korešpondenčnou formou        

4.    Ročná účtovná uzávierka 2020 

5.    Doplnky pretekového poriadku SZ CHPH 

6.    Národné preteky nad 700 km a VCS 2021 

7.    Národné preteky nad 900 km 2021 a podmienky 

8.  Majstrovstvá Slovenska 2021- návrh na úpravu 

9.   Informácia DS o riešení prípadov 

10.  Pozastavenie uznesenia oblastnej konferencie OZ CHPH Trenčín, zo dňa 16.2.2020  

       a dodržiavanie uznesenia ÚKK 

11.  Rôzne 

  - účasť holubov SZ CHPH na Majstrovstvách sveta 2021 v TS 

  - vydávanie Informačného spravodaja PH 

  - poistenie vkladov SZ CHPH – návrhy 

  - nominačné poradie holubov na Olympiádu za sezónu  2019/2020 

  - došlá pošta 

12.  Korešpondenčné zasadnutie VZ SZ CHPH 

13.  Uznesenia a záver 

  

Priebeh rokovania: 

 

1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Predstavil program rokovania 

a následne zaznela a schválená bola žiadosť o doplnenie bodu nominácie holubov na Olympiádu 

2022 do bodu Rôzne. Takto doplnený program rokovania bol schválený.  

Schválený bol  zapisovateľ – Pavol Javorček a overovatelia zápisnice Milan Blahovský a Daniel 

Krajčík. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní prezídia 8.8. a 7.9. 2020: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Prezídia zo dňa 8.8.2020 – výbor OZ CHPH Topoľčany sa 

pôvodne odvolal voči uzneseniu Prezídia, ktoré následne na ďalšom zasadnutí prezídia potvrdilo 

svoje rozhodnutie. Po tomto rozhodnutí výbor OZ CHPH Topoľčany splnil uznesenie zaradením 

chovateľov do výsledkov a tiež zaslal písomnú informáciu prezídiu o splnení tohto uznesenia. 

 

Kontrola plnenia uznesení z Prezídia 7.9.2020 – kvôli pandémii Covid-19 sa nemohla uskutočniť 

http://www.postoveholuby.sk/


CV 2021 a preto uznesenie k príprave a zverejneniu smernice CV bolo neaktuálne. V prípade sporu 

pána J. Gavendu a pána Ľ. Kováča je potrebné dočkať na výsledky šetrenia príslušného oddelenia 

policajného zboru. Ostatné uznesenia boli splnené. 

 

3. Príprava odpovede na pripomienky k rozpočtu SZCHPH na rok 2021, ktorý bol schválený  

VZ SZ CHPH korešpondenčnou formou:       

Odpovede na pripomienky k schválenému rozpočtu SZCHPH na rok 2021 boli písomne vyhotovené 

ako materiál zo zasadnutia prezídia a budú tvoriť súčasť dokumentov ku korešpondenčnému VZ 

SZCHPH. 

 

4. Ročná účtovná uzávierka 2020: 

Prezídium schválilo ročnú uzávierku za rok 2020, tak ako bola vopred medzi členmi prezídia 

prekonzultovaná a v ucelenej podobe predložená na rokovanie prezídia. Ročná účtovná uzávierka 

v rozsahu: majetok, príjmy, výdaje a pôžičky bude predložená na korešpondenčné schválenie VZ 

SZ CHPH.  

 

5. Doplnky pretekového poriadku SZ CHPH a vykonávacie predpisy pre Elektronické 

konštatovacie systémy (EKS)  – športová komisia SZ CHPH pripravovala vykonávacie predpisy 

niekoľko týždňov. K príprave materiálu sa vyjadrili predajcovia všetkých systémov EKS a skúsení 

používatelia jednotlivých systémov. Návrh bol pripomienkovaný členmi prezídia a v záverečnej 

verzii predložený na rokovanie. Niektoré state sa počas rokovania ešte raz vysvetlili a následne sa 

o konečnej verzii hlasovalo. Sedem členov bolo za prijatie materiálu, jeden proti a jeden sa zdržal 

hlasovania. Schválený návrh vykonávacích predpisov pre Elektronické konštatovacie systémy 

(EKS) a práce s nimi, bude predložený na korešpondenčné schválenie rokovaniu VZ SZ CHPH.  

Doplnky pretekového poriadku boli prerokované a schválené prezídiom a budú súčasťou materiálov 

na schválenie VZ SZ CHPH. 

  

6. Národné preteky nad 700 km a VCS 2021 ako Memoriál Juraja Kureka – prezídium 

schválilo termíny, miesta vypustenia NP v podobe ako boli navrhnuté regionálnymi združeniami SZ 

CHPH. Upravili sa podmienky pre priznanie štatútu NP nad 700 kilometrov s cieľom umožniť sa 

zapojiť čo najväčšiemu počtu chovateľov do MS superdlhých tratí. 

 

Miesta a termíny pretekov: 

 

13. 6. 2021     HILLE 1  

27. 6. 2021     DEMMIN 1  

                       HILLE 2  

                       GRŰNBERG 1  

11. 7. 2021     SCHWERIN  

                       HILLE 3  

                       GRŰNBERG 2  

25. 7. 2021     DEMMIN 2 

                       GRŰNBERG 3 

Náhradný termín pre pretek HILLE 1 – 25.7.2021 

 

Podmienka pre priznanie štatútu NP nad 700 km: 

Účasť minimálne 6 OZ CHPH, v ktorých  sa NP v každom OZ zúčastní min. 20 chovateľov a 

títo nasadia minimálne 150 poštových holubov. 

 

Veľká cena Slovenska – Memoriál Juraja Kureka (MJK) 

4. 7. 2021   GOTHA 

 



Pri splnení stanovených podmienok sa výsledky všetkých NP dajú použiť do MS 2021.  

MJK (do MS iba chovatelia nad 700 km). 

 

7. Národné preteky nad 900 km 2021 a podmienky: 

Prezídium schválilo predložiť na korešpondenčné zasadnutie VZ SZCHP termíny, miesta 

vypustenia NP a podmienky štatútu NP nad 900 km. 

 

Miesta a termíny pretekov: 

 19. 6. 2021   AABENRAA v Dánsku.  

 3.7.    2021   BRUSEL   

 17. 7. 2021   BRUSEL (respektíve miesto, ktoré povolí KBDB).  

 

Podmienka pre priznanie štatútu NP nad 900 km: 

Účasť 120 chovateľov z celého Slovenska, nasadených minimálne 900 holubov.  

 

Pri splnení stanovených podmienok sa výsledky týchto NP môžu byť použité do MS 2021. 

 

8. Majstrovstvá Slovenska 2021- návrh na úpravu: 

Prezídium sa zhodlo, že v MS na roky 2018 – 2021 ako aj všeobecných podmienkach zatiaľ nie je 

potrebné dopredu prijímať zmeny a úpravy. 

 

9. Informácia DS o riešení prípadov: 

Predseda DS niekoľkými vetami informoval o stave riešenia podnetu p. Jána Gavendu. Oboznámil 

prezídium o odvolaní sa p. Jána Kmeca, Mariána Dianovského, Martina Vantrobu proti rozhodnutiu 

výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves a sťažnosti Jozefa Boku voči rozhodnutiu výboru OZ CHPH 

Terchová. 

 

10. Pozastavenie uznesenia oblastnej konferencie OZ CHPH Trenčín, zo dňa 16.2.2020  

a dodržiavanie uznesenia ÚKK z 8.8.2020: 

Za ÚKK p. Mlátko informoval prítomných, že oboznámil výbor OZ CHPH Trenčín o platnosti 

rozhodnutia ÚKK zo dňa 8.8.2020, ktorá svojím rozhodnutím pozastavila Uznesenie oblastnej 

konferencie OZ CHPH Trenčín v bode konferencia potvrdzuje zrušenie ZO CHPH Dubnica nad 

Váhom zo dňa 16.2.2020, z dôvodu procesného pochybenia, nedodržanie rokovacieho poriadku čl. 

4. bod 3. a vrátila tento bod z uznesenia na znovu prerokovanie Oblastnou konferenciou OZ CHPH 

Trenčín. Z uvedeného vyplýva, že ZO CHPH Dubnica nad Váhom je súčasťou OZ CHPH Trenčín.   

 

11. Rôzne: 

   - účasť holubov SZ CHPH na Majstrovstvách sveta 2021 

  - vydávanie Informačného spravodaja PH 

  - poistenie vkladov SZ CHPH – návrhy 

  - nominačné poradie holubov na Olympiádu 2022 v Rumunsku za sezónu 2019/2020  

  - došlá pošta 

Aktuálne úlohy: 

➢ Účasť holubov SZ CHPH na FCI Majstrovstvách sveta 2021 - Majstrovstvá sveta sa budú 

konať v Srbsku (Belehrad) a Európske majstrovstvá v Portugalsku (MIRA). Termíny zberu 

holubov sú dané organizátormi na mesiac máj. Zatiaľ nie je zrejmá nákladovosť týchto 

projektov. Časť cestovných nákladov si uhradia vybraní účastníci. 

Podmienky účasti a kritéria výberu na MS pripraví komisia v zložení Krajčík, Dudzik 

a Kristiňák a tak isto táto komisia urobí výber uchádzačov do jednotlivých reprezentačných 

kolekcií. Kritéria výberu holubov a prihlášky budú zverejnené na webovej stránke SZ 

CHPH.  



➢ Vydávanie informačného spravodaja PH. Momentálne je prihlásených cca 50% minimálnej 

potrebnej kapacity pre zostavovanie časopisu. Sekretár na DF vyzve, aby tajomníci OZ 

urýchlene zaslali ucelené objednávky informačného spravodaja SZ CHPH. 

➢ Poistenie vkladov na účtoch SZ CHPH - návrh. Zaznel návrh aby sa rozložili financie do 

dvoch bánk – schvaľuje sa. Podmienky zistí Javorček. 

➢ Objednávka krúžkov a gumičiek pre rok 2022 u výrobcu ako v predošlých rokoch – 

schvaľuje sa. 

➢ V kategórii „Šport“ budú v Rumunsku vystavené dve kolekcie poštových holubov. Jednu 

kolekciu budú tvoriť poštové holuby za sezóny 2019 – 2020. Z toho dôvodu sú preteky pre 

túto kolekciu už uzatvorené a výsledky už známe. V podstate sa už vie, ktoré holuby by 

mali Slovensko na olympiáde reprezentovať. Záleží však na majiteľoch potenciálnych 

reprezentantov, či chcú svoje holuby nominovať do reprezentačnej kolekcie a uspokojiť sa 

s výsledkom, ktorý ich holuby dosiahli v predchádzajúcich dvoch rokoch. Preto je potrebné, 

aby majitelia tých holubov, ktoré na základe výsledkov by sa mali dostať do 

reprezentačného výberu svoje holuby nanominovali. Teda nahlásili, ktorý holub a v ktorej 

kategórii bude reprezentovať Slovensko na olympiáde 2022 za roky 2019 – 2020. 

O nahlásenie, nomináciu holuba môžu požiadať aj chovatelia, ktorých holuby sa umiestnili 

nižšie ako na treťom mieste v jednotlivých kategóriách. Dopredu sa nevie, ktorý chovateľ 

nahlási holuby a tiež sa nevie, do ktorej kategórie. Je tiež možnosť, že niektorí chovatelia 

holuby, ktoré by sa mali umiestniť na 1. – 3. mieste budú chcieť cvičiť aj v roku 2021. 

Holuby bude možné do reprezentačnej kolekcie nominovať do 15. apríla 2021. Nominácie 

môžu chovatelia hlásiť ne sekretariáte e-mailom: szchph@postoveholuby.sk. Po tomto 

termíne sa nominácia uzatvorí a reprezentačná kolekcia zverejní.  

➢   Ďalej zaznelo upozornenie predsedu ÚKK, ktoré adresoval funkcionárom OZ CHPH a ZO 

CHPH na platnosť všetkých uznesení a záverov konferencií OZ a výročných členských 

schôdzí z roku 2020, pokiaľ neboli organizované nové konferencie a výročné členské 

schôdze v roku 2021 pre obmedzenia súvisiace s COVID-19. 

 

Z došlej pošty: 

➢ Žiadosť o bezúročnú pôžičku zaslalo OZ CHPH Poprad a OZ CHPH Spiš. Obe OZ CHPH 

oznámili, že peniaze si požičajú od svojich členov, aby nemuseli prepisovať založený 

majetok. 

➢ Nemecký zväz nám zaslal ponuku na kooperáciu pri vykonávaní antidopingového testovania 

vzoriek. Ponuka sa prijíma. 

➢ Vrátila sa nám neprevzatá doporučená pošta pre firmu Bricon, kde sme žiadali 

o vymenovanie zástupcu firmy Bricon v SR. Komunikáciu s firmou k tejto téme zabezpečí 

cez e-mail p. Krajčík. 

➢ List adresovaný Prezídiu zaslaný p. Tomášom Hudranom – Odpor vo veci rozhodnutia 

Prezídia SZ CHPH zo dňa 08. 08. 2020. 

➢ Žiadosť p. Gaška Františka. Prezídium navrhlo predvolať na najbližšie prezenčné zasadnutie 

prezídia p. F. Gaška, p. J. Daníška a p. Ľ. Moravčíka. 

➢ Navrhované zmeny OZ Michalovce: pri evidovaní menného zoznamu hlasovania 

jednotlivými členmi (delegátmi) na zasadnutiach. Prezídium sa vyjadrilo, že súhlasí 

s evidenciou menného zoznamu hlasovania pri dôležitých bodoch rokovania VZ SZCHPH, 

kde sa bude prezentovať názor OZ CHPH. 

➢ List zaslaný advokátskou kanceláriou zastupujúcou Dianovského, Kmeca a Vantrobu, 

v ktorom vyzývajú na spoluprácu pri riešení sporu. Odpoveď už bola zaslaná advokátskej 

kancelárii predsedom DS p. Milanom Pazúrom. 
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12. Korešpondenčné zasadnutie VZ SZ CHPH: 

Materiály, ktoré sa zašlú členom VZ SZ CHPH na korešpondenčné schválenie, boli schválené 

Prezídiom SZ CHPH. Sprievodný list a návratku pripraví D. Dudzik. Materiály odošle na adresy 

členov VZ Ing. Javorček do 4. marca 2021. 

 

13. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a schválené. 

 

 

 

 

UZNESENIA Z ON-LINE ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 28. februára 2021 

 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Doplnený program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Blahovský a Daniel Krajčík.   

3. Odpovede na pripomienky k schválenému rozpočtu SZCHPH na rok 2021 ako vypracovaný 

materiál, pričom tento dokument bude tvoriť prílohu ku korešpondenčnému VZ SZCHPH. 

4. Vypracovanú ročnú účtovnú uzávierku za rok 2020 a odporúča ju predložiť na schválenie  

VZ SZCHPH. 

5. Predložený návrh doplnkov Pretekového poriadku a Vykonávacích predpisov pre 

elektronické konštatovacie systémy (EKS) a práce s nimi, ktoré budú zaslané ako príloha ku 

korešpondenčnému schváleniu VZ SZCHPH. 

6. Miesta a termíny národných pretekov nad 700 km, národných pretekov nad 900 km a VCS 

ako Memoriál Juraja Kureka 

7.        Štatúty národných pretekov na rok 2021. 

8.       Účasť reprezentačných kolekcií SZ CHPH na FCI Majstrovstvách sveta mladých holubov  

            2021 v Srbsku a Európskych majstrovstvách v Portugalsku (MIRA). 

9. Komisiu na výber reprezentačných kolekcií holubov na Majstrovstvá sveta v zložení:  

            Krajčík, Dudzik, Kristiňak. 

10. Objednávku rodových krúžkov a pretekových gumičiek na rok 2022 vo firme GESHIFENG. 

11. Kooperáciu s Nemeckým zväzom pri vykonávaní antidopingového testovania vzoriek. 

9.  Evidenciu menného zoznamu hlasovania pri dôležitých bodoch rokovania VZ SZ CHPH, 

kde sa delegovaný člen VZ má prezentovať názor OZ a nie svoj vlastný. 

 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

1. Informácie o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí z 8. 8. 2020 a 7. 9. 2020. 

2. Informáciu predsedu Disciplinárneho senátu SZCHPH o riešení podaných podnetov. 

3. Informácie predsedu ÚKK o rozhodnutí ÚKK zo dňa 8. 8. 2020 v súvislosti pozastavením 

Uznesenia oblastnej konferencie OZ Trenčín týkajúceho sa zrušenia ZO CHPH Dubnica nad 

Váhom. 

4. Informácia sekretára o zaslaných objednávkach Informačného spravodaja PH. 

         

III. Prezídium SZ CHPH ukladá: 

 

1. Zaslať delegátom VZ SZ CHPH na korešpondenčné rozhodnutie materiály schválené 

Prezídiom SZ CHPH. 

Termín: do 04. 03. 2021                            Zodpovedný: Dudzik v súčinnosti so sekretárom 

 

2. Vypracovať a zverejniť na webovej stránke SZ CHPH kritériá výberu a prihlášku na 

Majstrovstvá sveta mladých holubov 2021, zrealizovať výber a organizačne zabezpečiť 



uskutočnenie prevozu holubov na podujatie v priebehu mesiaca máj. 

 Termín: 10. 3. 2021                   Zodpovední: Krajčík, Dudzik, Kristiňak 

 

3.        Vyzvať na DF tajomníkov OZ CHPH, aby urýchlene zaslali zoznamy odberateľov  

Informačného spravodaja za príslušné OZ CHPH. 

Termín: 02. 03. 2021                                          Zodpovedný: sekretár 

 

4. Zistiť podmienky pre založenie účtu v ďalšej banke za účelom rozloženia vkladov 

z dôvodov ochrany vkladov. 

Termín: 15. 04. 2021         Zodpovedný: sekretár 

 

5. Zabezpečenie komunikácie s firmou Bricon, kde žiadame vymenovanie zástupcu firmy 

v SR. 

Termín: 10. 03. 2021          Zodpovedný: Krajčík 

 

6.   Pozvať p. Františka Gaška, p. Jozefa Daníška a p. Ľubomíra Moravčíka na najbližšie 

prezenčné zasadnutie prezídia. 

Termín: v texte              Zodpovedný: Dudzik v súčinnosti so sekretárom 

 

 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

Správnosť zápisu overil:  Mgr. Milan Blahovský:  .......................................... 

 

    Ing. Daniel Krajčík PhD.:         .......................................... 

 

V Nitre, dňa 28. 02. 2021            

         

                                                                                                                                                                                

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

                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 

           prezident SZ CHPH 

 

 

 

Prílohy:  Pripomienky k rozpočtu na rok 2021 

 

Návrh zmien Pretekového poriadku, NP nad 900 km, časovo obmedzené výnimky z    

Pretekového poriadku 

 

Návrh - Vykonávacie predpisy Elektronické konštatovacie systémy (EKS) a práca 

s nimi 

 

 Národné preteky 2021 a ich organizácia 

 

 
 
 
 
 
 

 



Pripomienky k rozpočtu na rok 2021 - odôvodnenie 

Rozpočet SZ CHPH bol na rok 2021 schválený korešpondenčným spôsobom členmi VZ SZ CHPH. 

Na prijatých návratkách sedem členov VZ uviedlo pripomienku k návrhu rozpočtu. Týmito pripomienkami 

sa zaoberalo na svojom on-line zasadnutí Prezídium SZ CHPH, ktoré sa konalo 28.februára 2021. 

Pripomienky členov VZ SZ CHPH k rozpočtu na rok 2021: 

1 / Pre komisie prideliť prostriedky rovnomerne. 

2 / Vymeniť medzi sebou sumu položiek „štandardná komisia“ 1400 eur a „propagačná a kultúrna 

      komisia“ 200 eur na „štandardná komisia“ 200 eur a „propagačná a kultúrna komisia“ 1400 eur. 

3 / Výdavkové položky by mali byť nižšie ako príjmové. 

4 / Dovoz krúžky a gumičky treba zabezpečiť kuriérskou službou. 

5 / O 50% zredukovať cestovné náklady. 

6 / Vypustiť z rozpočtu položku výstavná činnosť - CV 2021. 

7 / Navýšiť ocenenie NP a VCS o 10. 000 Eur pre chovateľov.  

 

Zdôvodnenie Prezídia SZ CHPH: 

1/ Prostriedky komisiám SZ CHPH sa v rozpočte neprideľujú rovnomerne z dôvodov: 

- Nemajú rovnakú náplň činnosti a z toho plynúcu potrebu finančných prostriedkov. 

- Frekvencia zasadnutí a potreba zasadnutí komisií nie je rovnaká. 

- Niektoré komisie čerpajú prostriedky aj z iných položiek rozpočtu. Napr. veterinárna – antidopingové 

testy. (cestovné, poštovné a pod.) 

2/ Vymeniť tieto položky nie je možné.  

A/ Štandardná komisia vykazuje pravidelnú činnosť a efektivita jej práce je na vysokej úrovni. Najlepšie 

o tom hovoria naše výsledky v kategórii štandard na medzinárodných súťažiach. Pre členov komisie sa 

pravidelne raz ročne organizuje dvojdňový seminár, ktorého cieľom je zosúladiť posudzovanie holubov na 

výstavách, oboznámiť sa so závermi štandardnej komisie FCI a pripravovať a školiť adeptov posudzovania 

holubov. Vzhľadom k opísanej činnosti sú rozpočtované prostriedky takmer nepostačujúce a musí sa s nimi 

veľmi  efektívne nakladať.  

B/ Na kultúru a propagáciu Zväzu sa čerpajú prostriedky aj z iných položiek, prípadne samostatných 

položiek rozpočtu. Napríklad: cestovné, nájomné, informačný spravodaj a pod. 

3/ Vzhľadom k tomu, že Zväz má dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (viď. ročná 

účtovná uzávierka) a ich zhodnotenie je minimálne, nie je v záujme Zväzu navyšovať prímy, napríklad 

zvýšením členského poplatku, prípadne ceny krúžkov.  V roku 2020 sa tiež plánoval schodkový rozpočet, 

konečný výsledok je prebytok takmer 10 000 EUR. 

4/ Výroba krúžkov podľa objednávok OZ CHPH sa zadáva čínskej firme (schválenej FCI.). Tá ich po platbe 

„vopred“ vyrobí  a krúžky spolu s preukazmi odošle do svojich skladov v Európe. Odtiaľ sú expedované 

konečnému odberateľovi, v našom prípade do Nitry. Zo skladov (Nemecku, Francúzku prípadne inej krajine) 

sú ich automobilovou dopravou expedované k nám.  Táto doprava ja zahrnutá v cene krúžkov. OZ CHPH 

štandardne preberajú krúžky na sekretariáte Zväzu, alebo na výstavisku počas konania CV. Krúžky sa 

zasielajú OZ CHPH iba vo výnimočných prípadoch.  

6/ Cestovné náklady sú každoročne jednou z najvyšších rozpočtových položiek. Aj napriek akejkoľvek snahe 

je túto položku ťažko zredukovať. Na všetkých pozvánkach je vždy klauzula, aby dopravné prostriedky boli 

efektívne využívané. V podstate sa to aj tak deje. Ako príklad uvádzame, že na zasadnutie prezídia štyria 

členovia z východu SR vždy cestujú jedným autom. Zasadnutia prezídia sa konajú často v Stráňavách, lebo 



tam sú nižšie náklady na cestovné. Je minimum dvojdňových zasadnutí, ktoré pred 10 rokmi prevládali, čím 

sa tiež šetria prostriedky. Na druhej strane je nutné počítať, že sme celoslovenskou organizáciou, 

organizačné zložky máme vo všetkých krajoch, je potrebné vykonávať kontrolnú činnosť, riešiť záležitosti  v 

nižších organizačných zložkách, musia zasadať komisie, je potrebné vybavovať úradné záležitosti a pod.  

Momentálne na jar nebude zasadať VZ, ale v iných rokoch cestovné náklady na jedno zasadnutie boli 

vysoké,  napríklad 2019  2 189,14 € (ak by nebola pandémia do roka sú dve zasadnutia). Z uvedených 

dôvodov nie je možné vopred stanoviť, že cestovné náklady sa znížia o 50%, pretože nevieme aké náročné 

úlohy sa budú plniť a kde sa budú jednotlivé podujatia konať. Správnosť vystavených cestovných nákladov 

kontroluje ÚKK a posudzuje aj ich efektivitu.   

6/ Napriek tomu, že CV sa v januári 2021 nekonala, plánované prostriedky v rozpočte sú oprávnené 

a správne. Rozpočtové prostriedky sú určené na nakúp pohárov pre víťazov MS 2020 a NP 2020. Tieto 

súťaže v roku 2020 sa riadne konali. Po skončení pandémie víťazi budú pozvaní na spoločenské stretnutie 

a tieto súťaže sa tradičným spôsobom vyhodnotia. Možno sa dal zmeniť názov položky, ale narušila by sa 

tým chronológia sledovania tejto položky za jednotlivé roky. 

7/ Na ocenenie súťaží nemôžu neziskové organizácie používať prostriedky získané z príspevkov svojich 

členov. Tieto záležitosti sa podrobne kontrolovali  a preverovali pri veľkej kontrole finančného a daňového 

úradu  roku 2018 v našom Zväze. Ak účastníci pretekov majú záujem o finančné a veľké vecné ocenenia pri 

organizovaných NP, môžu tieto zámery zakomponovať do štartovného. V žiadnom prípade to nemôže byť 

spájané s finančnými prostriedkami Zväzu, ktorý vznikol podľa zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov. 

 

                                                                                                                                    RNDr. Daniel Dudzik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na schválenie VZ SZ CHPH: 

 

1/ Pretekový poriadok SZ CHPH 
 

HLAVA II. Všeobecné ustanovenia: 

6. Usporiadateľ preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol na predpísanom tlačive o štarte 

holubov, ktorý musí byť potvrdený v mieste štartu delegovaným štartérom. Protokol musí obsahovať tieto 

údaje: miesto vypustenia holubov, dátum a čas štartu, súradnice miesta štartu, kontakt na štartéra (meno a tel. 

číslo), počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet chovateľov - účastníkov preteku, meno 

vodiča a sprievodcu (**), prípadne iné údaje - závažné pre pretek, meno a podpis potvrdzujúceho za 

organizáciu a pečiatku s podpisom delegovaného štartéra.  

 

  Protokol o štarte musí byť odoslaný  na sekretariát SZ CHPH. , prípadne umiestnený na 

webstránke https://mypigeons.benzing.live/slovakia/sk/results/ v elektronickej forme,  

najneskôr do piatich dní po štarte pretekov. Toto ustanovenie platí i pre zahraničné preteky. 

Organizátor pretekov v prípade umiestňovania protokolov o štarte na webovú stránku 

pretekových výsledkov, je povinný zaslať do 14 dní od ukončenia pretekovej sezóny starých 

resp. mladých holubov tieto protokoly v papierovej forme na sekretariát SZ. 

 

2/ Národné preteky nad 900 kilometrov 
V nadväznosti na rozhodnutie FCI zaviesť novú olympijskú kategóriu MARATÓN – preteky nad 900 

prezídium prerokovalo za pripravilo plán NP nad 900 kilometrov pre všetkých členov SZ CHPH. Z toho 

dôvodu žiadame VZ SZ CHPH o schválenie týchto pretekov na rok 2021.  

 

Národné preteky nad 900 kilometrov návrh: 

 19. 6. 2021   Aabenraa v Dánsku.  

 3.   7. 2021   Brusel  

 17. 7. 2021   Brusel  

 

 

3/ Časovo obmedzené výnimky z Pretekového poriadku SZ CHPH v roku 2020 

Prezídium SZ CHPH žiada VZ SZ CHPH o dodatočne schválenie časovo obmedzených ale nevyhnutných 

výnimiek z Pretekového poriadku SZ CHPH  a výnimky zo Všeobecných ustanovení MS na roky 2018 – 

2021,  ktoré boli vykonané v roku 2020 z dôvodu pandemických opatrení prijatých vládou SR.   

 

1/ Časovo obmedzené výnimky z Pretekového poriedku SZ CHPH prijaté v súvislosti s covid-19: 

A/ Časovo obmedzenú úpravu Pretekového poriedku SZ CHPH platnú od 12. do 27. mája 2021, HLAVA III. 

– nasadzovanie holubov.   

B/Udelenie výnimky z Pretekového poriadku SZ CHPH pri pretekoch do zahraničia. 

Vodič môže pri prevoze holubov absolvovať jazdu samostatne, t. j. bez sprievodcu,  

pričom nesmie byť účastníkom preteku a štartovací komisár v mieste vypustenia  

písomne potvrdí neporušenosť plomb v protokole o vypustení holubov. Táto výnimka sa  

však nevzťahuje na preteky organizované v rámci SR a od 18. mája 2020 ani pri  

preprave holubov do ČR ak sa prepravné auto nezdrží v ČR viac ako 24 hodín..  
C/ Dočasné zriadenie nasadzovacieho strediska pre poľských chovateľov v Jablonke (OZ Orava) z dôvodu 

nemožnosti prechodu štátnych hraníc chovateľmi z PL. Vytvorenie NS strediska v Jablonke sa schvaľuje do 

odvolania povolenia Prezídiom SZ CHPH. 

2/ Časovo obmedzenú výnimku (september 2020) vo Všeobecných podmienkach MS, odsek 3: 

https://mypigeons.benzing.live/slovakia/sk/results/


Plánovaný pretek môže byť  skrátený v dôsledku nepriaznivých podmienok, resp. havarijnej situácie. 

Plánovaný pretek z týchto dôvodov môže byť preložený na piatok, sobotu, nedeľu prípadne pondelok až 

štvrtok, za dodržania ostatných podmienok MS a pretekového poriadku. 

 

 

4/ Časovo obmedzené výnimky z Pretekového poriadku SZ CHPH v roku 2021 
 

Prezídium SZ CHPH žiada VZ SZ CHPH o súhlas na udelenie nevyhnutných časovo obmedzených 

výnimiek z Pretekovom poriadku SZ CHPH, ktoré bude potrebné vykonať  pri organizácií pretekovej sezóny 

2021 v súvislosti s covid-19 a prípadnými obmedzeniami prijatými vládou SR. 

 

Valné zhromaždenie SZ CHPH udeľuje súhlas Prezídiu SZ CHPH, vykonať  na nevyhnutný, 

obmedzený čas výnimky z Pretekovom poriadku SZ CHPH, ktoré bude potrebné vykonať pri 

zabezpečovaní pretekovej sezóny 2021.  Výnimky môžu byť prijaté iba v súvislosti s pandémiou covid-

19, pripadne v súvislosti s nariadeniami a vyhláškami vlády SR. Každá prijatá výnimka musí byť pred 

nadobudnutím účinnosti zverejnená na webovej stránke Zväzu 48 hodín vopred. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Návrh - Vykonávacie predpisy Elektronické konštatovacie systémy /EKS/ a 

práca s nimi. 

1. SZCHPH umožňuje použiť na konštatovanie poštových holubov na všetkých úrovniach a súťažiach 

poštových holubov v Slovenskej republike nasledujúce systémy:  

a. Atis – Benzing 

b. Tauris 

c. Tipes 

d. Bricon 

e. Mega  

f. Vizion 

 g. Topigeon 

 

 2. Všetky EKS, ktoré sú schválené SZCHPH, musia mať návod na obsluhu zariadenia v slovenskom alebo 

českom jazyku.  

3. Chovateľ, ktorý si kúpil jeden z vyššie uvedených systémov ako prvý v ZO CHPH, je povinný predložiť 

usporiadateľovi preteku, u ktorého vykonáva pretekovú činnosť, návod na obsluhu daného systému v 

slovenskom alebo českom jazyku. 

4. Priradenie čipov holubov môže vykonávať len osoba na to vyškolená a registrovaná na sekretariáte SZ 

CHPH, ktorá po pridelení čipov môže vytlačiť a podpísať priraďovací protokol o priradení čipov jednotlivým 

holubom. Ak sa tak nestane, priraďovací protokol sa vytlačí bezprostredne pred prvým nasadzovaním 

holubov na pretek a podpíšu ho traja členovia nasadzovacej komisie a chovateľ.  

5. Protokol sa vytvorí v troch exemplároch, pričom jedna kópia ostáva chovateľovi (teamu), druhá kópia 

ostáva v ZO CHPH a tretia kópia sa zasiela výcvikárovi usporiadateľa preteku - OZ CHPH.  

6. V prípade poškodenia alebo straty čipu môže chovateľ požiadať o priradenie nového čipu holubovi 

(dodatočné priraďovanie). Dodatočné priraďovanie môže vykonať osoba oprávnená a registrovaná na túto 

činnosť, resp. nasadzovacia komisia pred nasadzovaním holubov alebo v jeho priebehu. Protokol o 

dodatočnom priraďovaní musí byť zástupcovi organizátora preteku odoslaný pred štartom holubov. 

Najčastejšie v samostatnej obálke s pretekovou dokumentáciou, ktorá sa vkladá do prepravného auta po 

nasadení holubov. V protokole o dodatočnom priraďovaní čipov holubom zasielanom organizátorovi 

pretekov (výcvikárovi) musí byť uvedené o akú zmenu ide a v protokole musí byť vyznačená.  

7. Nasadzovanie holubov vykonávajú minimálne traja členovia štvorčlennej nasadzovacej komisie.  

Nasadzovacia komisia pred zapojením systému musí skontrolovať správnosť zapojenia EKS a nastaviť 

presný čas, buď pomocou frankfurtského času alebo GPS. U GPS sa nesmie zabudnúť na nastavenie 

presného časového pásma pre našu krajinu. Pred začiatkom nasadzovania sa musí odkontrolovať správnosť 

reálneho času, ktorý je základnou podmienkou presného konštatovania. Pri zle nastavenom čase a 

neodkontrolovaní protokolov o nasadení je dané nasadzovanie neplatné.  

8. Nasadzovanie a vyhodnotenie pretekov sa môže konať iba v nasadzovacích strediskách ustanovených 

organizátorom preteku, výnimku tvorí iba prípad „Vyhodnocovania z domu u schválených EKS“. Majiteľ 

holuba môže vybrať holuba z klietky a podať ho členovi nasadzovacej komisie, ktorý priloží holuba na 

nasadzovaciu jednotku so zrozumiteľným oznámením čísla RK a ďalší člen porovná správnosť rodového 



krúžku s číslom  v ovládači /na terminále systému/. Po odkontrolovaní správnosti čipu a rodového krúžku a 

registrovaní holuba na pretek, jeden z členov komisie, vloží holuba do určeného prepravného koša. 

V podstate by to mohol byť pri správnom a vhodnom rozložení prepravných boxov aj ten člen NK, ktorý ho 

prikladá k načítaniu cez nasadzovaciujednotku. 

 

9.V prípade zistenia nezhody čipu a rodového krúžku pri nasadzovaní holubov, nasadzovacia komisia nesmie 

holuba s pôvodným čipom pripustiť na pretek. Môže mu dodatočne prideliť iný čip, alebo po súhlase 

majiteľa môže byť holub nasadený na pretek s pretekovou gumičkou, zapísaný v kontrolnom liste a môže 

byť konštatovaný v mechanických hodinách. Táto skutočnosť musí byť uvedená v protokole o nasadzovaní 

holubov. V prípade výmeny čipu v priebehu nasadzovania napr. v poradí 10. je v nesúlade s požiadavkou 

vytlačenia zostavy o priradení čipov pred pretekom. Musí teda najprv nastať vymazaniepreteku a celé 

nasadzovanie vykonať odznova po vytlačení zostavy o priradení čipov – bod 4. 

10. Po nasadení holubov sa vytlačí protokol o nasadení v troch exemplároch, ktorý traja členovia 

štvorčlennej – bod 8  nasadzovacej komisia podpíšu.  

Jeden exemplár ostáva v ZO CHPH, druhý sa vloží do obálky (autíčko) a je súčasťou dokumentácie o 

nasadzovaní holubov na pretek. Obálka sa vkladá do auta, ktoré prepravuje holuby na pretek. Tretí protokol 

je súčasťou dokumentácie zasielanej výpočtárovi spoločne s doletovým listom. Tlačenie štvrtého exempláru 

je dobrovoľnou vecou chovateľa podľa toho, či ho chce.  

1 - originál – obálka do auta 

2 - materská ZO – obálka domček 

3 – výcvikár OZ – konfliktné stavy a systém kontroly, pri neprimeranom náskoku a pod. 

4 – výpočtár alebo chovateľ, obálka PC 

11. Do protokolov nie je prípustné dopisovať žiadne zmeny. Výnimkou je zmena miesta štartu ( prípadne 

názov preteku u EKS, ktoré to neuvádzajú) a dátumu preteku, prípadné iné zmeny, ktoré musí svojim 

podpisom potvrdiť nasadzovacia komisia. 

12.Tipované holuby - Prvé holuby vytlačené na nasadzovacej listine” -> pre systémy, ktore umožňujú 

nomináciu holubov v EKS (Topigeon, BENZING, Tipes) . (Dodatočné opravy nominácie sa hodia, ak 

chovateľ zabudne že má 2 koše, uzavrie pretek po prvom a dalšieho holuba nasadí ako na novýpretek.) 

Skutočnosť dodatočne nakošovaných holubov je potrebné uviesť v protokole o nasadzovaní holubov. 

13. Vyhodnotenie preteku vykoná trojčlenná otváracia komisia, ktorá skontroluje správnosť času 

(frankfurtský čas, GPS) a vytlačí protokol o prílete holubov. Tento protokol nahrádza pásku z bežných 

mechanických hodín. Protokol musí byť podpísaný trojčlennou komisiou a účastníkom preteku. V protokole 

je neprípustné vykonať akékoľvek zmeny. Výnimkou je zmena miesta (dopísanie miesta štartu ak to EKS 

neuvádza)štartu a dátumu preteku, prípadné iné zmeny, ktoré musí svojim podpisom potvrdiť nasadzovacia 

komisia.  

14. Maximálny rozchod času na EKS pre uznanie platnosti preteku je 30 minút.  

15. V prípade straty dát z EKS medzi nasadzovaním a vyhodnocovaním, stráca chovateľ nárok na 

vyhodnotenie a pretek nemôže byť uznaný.  

16. Počas sezóny je možné zmeniť používaný systém EKS na mechanické hodiny a naopak.  

17. Všetky EKS musia maťnepoškodenévýrobné plomby.  

18. Chovatelia, ktorí používajú pre konštatovanie holubov systém BENZING Live,TOPIGEONSlive majú 

možnosť vyhodnotiť pretek priamo z domu bez povinnosti zúčastniť sa na otváraní hodín a to iba v prípade, 

že tým neohrozia minimálny počet chovateľov pre platné otvorenie konštatovacích hodín podľa Hlavy VI, 

bodu 1.  



Vyhodnotenie pretekuz domu  je platné za dodržania nasledovných bodov:  

a.) Systém vytvorí elektronickú verziu kontrolného listu priamo na zabezpečenom serveri výrobcu EKS a vo 

výpočtovom programe MyPigeons zobrazí odkaz na stiahnutie vo všetkých online výsledkoch pre daný 

pretek. Elektronická verzia kontrolného listu musí obsahovať všetky náležitosti podľa platných usmernení 

SZCHPH  

b.) Elektronická verzia dokumentu bude dostupná na zabezpečenom serveri výrobcu EKS najmenej po dobu 

2 rokov 

19. Všetky EKS systémy a konštatovacie hodiny, ktoré boli orgánmi SZ CHPH povolené na 

konštatovanie poštových holubov pri pretekoch sú z hľadiska svojej funkčnosti vhodné na použitie 

a výsledky holubov bez ohľadu na používaný systém konštatovania sú rovnocenné. 

Každý majiteľ EKS systému má právo využívať všetky funkcie daného systému. 

 

20. Typy  hodín ( OVLÁDAČ) 

a) TauRIS:      TauRISCompakt+ ,TauRISCompakt XL, TauRIS WORLD 

b) TIPES:TIPES Profesional , TIPES MC 1100 , TIPES MC 2100, TIPES MC 2100 S 

c) TOPIGEON:IPIGEON V8 

d) BRICON: Speedy, LITTLE 100, LITTLE 200, LITTLE 500, LITTLE 1000 

e) BENZING:ATIS EXPRES, G2, M1, M3 

f) MEGA: MegaSystem 

g) VIZION:        Vizion Go 

  

21. Verzie firmwaru ( software v ovládači) 
 

 TAURIS:     

SK 8.15/1 (údaj za lomítkom označuje počet chovateľov nahratých v termináli. Od výroby je to 1...), 

Nový softvér INA8.85 voliteľná nadstavba pre diaľkové odosielanie výsledkov 8.85-10 

Nový softvér INA9.05 voliteľná nadstavba pre diaľkové odosielanie výsledkov 9.05-10 

TIPES: 

Profesional -V 1.12,5.04   TIPES MC 1100-V2.50INT ,  V 2.51 INT 2,52 INT  TIPES MC 2100 - V 2.61 INT ,TIPES 

MC 2100 S -V 2.61 INT 

TOPIGEON: 

-v. 8.58 - 9.10 

BRICON: 

V 004 a vyššie, SK - 18 

BENZING:Atis Express: SK01.31   Atis Top: SK03.33 

- M1:  Bez použitia Live SmartHub: SK04.14 

- S použitím Live SmartHub: SK 04.23 (v tejtoverzii je dostupné kontinuálnekonštatovaniepomocou 

LiveSmartHub) 

G2- Minimálnaodporúčanáverzia FW: 

- SK04.20 

M3 - minimálnaodporúčanáverzia FW: 

- 1.5 SK11 

MEGA: 

- 4.5a,  4.6a 

VIZION : 

-  V4.9   V6, EKS 500 V1.4 

 



22.Typy softvéru( v PC) resp. dovolené spôsoby priraďovania elektronických krúžkov 
TAURIS:         

Manuálne alebo prostredníctvom PC cez Clubsoftware CW-SK1.38 pripadne CW-INA0.65 

 TIPES : 

TIPESdos.exe – verzia pre DOS prostredia( podpora OS WIN98-WINXP) , softvér pre TIPES Profesional, 

TIPESCOM.exe – verzia pre OS WINDOWS  pre MC 2100 a MC1100 

TOPIGEON: 

TOPIGEON Club Manager, prípadne manuálne priamo do hodín IPIGEON 

BRICON: 

Upload95, prípadne  je možné priradzovanie manuálne za predpokladu, že chovateľ  dodrží štandardný a na 

webovej stránke zverejnený spôsob zápisu (zadávania) holubov. 

BENZING: 

Prepriradeniečipov na všetky systémy BENZING je dostupný softvérPideXX, ktorý je stále 

podporovaný a priebežne aktualizovaný. Softvér je dostupný na stiahnutie na 

stránkachwww.benzing.skalebopriamo na stránkachvýrobcuwww.benzing.cc.  Systémy M1 a M3 

umožňujú “manuálne” priradeniecipov na ovladacipomocou antény 
MEGA:     

Manuálne cez nasadzovaciu anténu v súlade s manuálom pre priraďovanie 

VIZION: 

VIZION GO 

Všeobecné upozornenie 

• Výsledky holuba, ktorémubolipridelené dva čipy v jednej zostave sa nemôžu využiť do MS a plnenia 

podmienok FCI. 

• Chovateľ musí byť písomneupozornenývýboromZO resp. OZ na nepozornosťpripriradzovaníčipov. 

V prípade opakovania chyby bude vyradený zo všetkých súťaži v danom roku. 

 

23. typy povolených elektronických krúžkov 
TauRIS: 

TauRISS2,TauRIS 2000 

TIPES: 

TIPES MC 601, MC 603,Tipes 600+ 

TOPIGEON: 

orig.s označením TOP 

BRICON: 

 BRICON 5000,Tipes 600+ 

 BENZING: 

BENZING Pro- 1 

MEGA: 

MEGA HTS,  

VIZION: 

       VIZION V10 

Všeobecné upozornenie 

• Výsledky holuba, ktorémubolipridelené čipy mimo zoznamu dovolených pre daný EKS sa nemôžu 

využiť do MS a plnenia podmienok FCI. 

 

24. Nasadzovanie holubov na pretek – činnosť komisie 
   TauRIS:      Zapojíme matku, frankfurtské hodiny k terminálu a pripojíme do siete. Stlačíme číslo 7 

„Nasadzovať“ a po výzve potvrdíme #. Vyberieme závod (podľa čísla) a vkladáme holuby, v želanom 

poradí. Stlačíme štart a vyberieme „1“. Vyberieme číslo závodu a potvrdíme #, používame šípky pre výber 

závodníkov... 

Pri samotnom nasadzovaní priložíme holuba do vykrojenej časti v matke až dokým nepípne cca 2-5 sekúnd. 

Ak je všetko správne objaví sa číslo holuba na displeji. Takýmto spôsobom holubov prikladáme k matke 

v poradí, v akom ich chceme nasadiť. Potom odpojíme od siete, pripojíme frankfurtský čas a tlačiareň 

a zapojíme do siete pre tlač nasadzovacej a nastavenie času. Keď je do hodín prenesený presný čas, môže sa 

tlačiť nasadzovacia listina. 

 TIPES:Zapojíme matku, frankfurtské hodiny k matke a pripojíme ovládač. V prípade funkčnosti 

frankf.hodín na ovládači zbehne menu a po vymazaní holubov v hodinách z predchádzajúceho preteku či 

http://www.benzing.sk/
http://www.benzing.cc/


tréningu pristúpime k nasadeniu na pretek – voľba preteku-potvrdíme a komisia prikladá holuby 

k nasadzovacej jednotke, v prípade chybného čípu sa na matke rozosvieti červená dioda, ak číp holuba je 

nasnímaný zasvieti zelená dióda. V prípade chybného vyhodnotenia čípu je tento možné holubovi vymeniť 

komisionálne a po výmene čípu, si dať vytlačiť novú zostavu priradenia, v takomto prípade sa doporučuje 

obnoviť nasadzovanie všetkých holubov daného chovateľa, pretože priraďovacia zostava musí byť vytlačená 

ešte pred nasadením holubov na pretek. Zmena čípu holuba pri nasadzovaní je možná iba u modelu MC2100  

a MC 1100. Po nasadení všetkých holubov sa vytlačí nasadzovacia listina v potrebnom počte výtlačkov. Je 

možné aj dodatočné nasadenie napr.zabudnutého holuba v koši, ale po jeho nasadení je nutné vytlačiť 

opätovne nasadzovacie listiny a pôvodné stornovať. 

TOPIGEON:Klubovou jednotku (matku) pripojíte pomocou originálneho zdroja do siete a uistite sa, že 5m 

kabel s GPS anténou je zastrčený a vložený v správnom portu v zadnej časti klubovej jednotky. 

Nasadzovanie je umožnené až v okamihu kedy napevno svieti modrá LED na hornej stranenasadzovacej 

jednotky. Potom sa  pripoja hodiny iPigeon V8 pomocouoriginálního kábla do príslušného portu na klubovej 

jednotke a počkate na načítanie úvodnej obrazovky. Potom kliknite na ikonku "Matka" na dotykovom 

displeji a aktivujte klubové ovládacie menu prekošovanie,tvorbu a vyhodnocovaniepreteku, prípadne pre 

pridanie a dočipovanie holubov, pomocou originálneho RFID kľúča, ktorý priložíte do otvoru v matke. 

Potom môžete založiťpretek a zahájiťkošovanie. Košovanie je ukončenétj. závod, de facto začína, po 

vytlačení nasadzovacieho listu(ov). 
BRICON : 

Model Little:Zapojte zostavu na košovanie. Hneď po spustení sa vám zobrazí na display Elektronických 

hodín Bricon (ďalej len EHB) menu Závod a vyberte ’1.Košovani’ a stlačte OK na display sa zobrazí 

‘Pridržetbadge v nasadzovacejantene (c) stop’ pridržte badge (kartička dodaná k nasadzovacej anténe) po 

načítaní vám ponúkne zoznam pretekov na ktoré môžete košovať vyberte si jeden s potvrďte ho stlačením 

OK. Prebehne synchronizácia časov EHB s frankf. hodinami stlačte OK. 

Model Speedy -  

1. Pripojíme k nasadzovacej jednotke tlačiareň, frankf. hodiny a nakoniec SPEEDY. Ako posledné pripojíme 

napájanie.  

2. Na displeji je nám automaticky ponúknuté košovanie. Stlačíme OK. Musíme vybrať pretek. V SPEEDY sa 

pretek označí iba číslom preteku, alebo písmenom. Doporučuje sa aby komisia dopísala názov preteku ručne. 

V novom SPEEDY sadá zapísať názov preteku manuálne, ale má podobu len štyroch písmen,  teda najlepšie 

začiatočných. 3. Systém nás vyzve k priloženiu holuba. Môžeme nakošovať. Všetky holuby musíme po 

prečítaní potvrdit OK. Po nakošovaní všetkých holubov, stiskneme „C“. Automaticky se nám vytlačí 

kontrolný list dvojmo. Pokiaľ chceme viac kontrolných listov, vstúpime na košovania vyberieme rovnaký 

pretek a stiskneme „C“. Systém nám vytlačíďalšie dva „Kontrolné listy“. 

 

Priradenie čipu holubovi počas nasadzovania na pretek v EKS SPEEDY. Dá sa to urobiť, ale je to na 

rozhodnutí výboru OZ. Podľa PP SZ CHPH zostava má byť vytlačená pred pretekom. Ak sa zostava s el. 

krúžkom priradeným počas nasadzovania vytlačí po nasadení, sú tam aj holuby (aj s časmi nasadzovania na 

pretek), ktoré boli nasadené na pretek. Ak sa na týchto hodinách dá priradiť el. krúžok manuálne pred 

nasadzovaním, tak trvať na tom, aby to chovatelia urobili tak, následne vytlačili novú zostavu pred 

nasadzovaním a až potom nasadzovali holuby.  

BENZING:Všeobecný postup prevšetky systémy BENZING: 

Zapojiťklubovú jednotku s externýmčasom a počkať na synchronizáciu – tá je signalizovaná dlhým 

zvukovým signálom a na jednotke s displejomsa zobrazuje symbol vežepre rádiové hodiny alebo symbol 

satelitu preGPS. Na matke musí byť po synchronizáciipresný čas. Žiadny posun o hodinu dozadu či 

dopredu. Pozritesa na hodinky alebo na telefón a tento čas musí byť aj na matke. Ak je tam o hodinu viac, 

či menej, máte nesprávne nastavený posun časového pásma, povinné je prednasádzaním aj 

predvyhodnotenímzosúladiť čas na matke s externýmčasom. Na dokumentácii to značia symboly DCF 

alebo GPS. Ak máte na dokumentáciipri porovnaní času CAN, zrejme máte starý SW na matke, na G2, 

alebostarúkonfiguráciu na M1 (modely zakúpenépred 2017). Vyhodnoteniepreteku v prípadesignalizácie 

CAN nie je prípustné. 

 

Že je čas zosynchronizovaný je značené symbolom satelitu aleboveže (podľazdroja) na displeji matky 

(Clubsystem). Štandardne po zapojení tento symbol bliká, čaká na signál, po prenose signálu matka 

zapípa a symbol ostane stabilnesvietiť. To značí, že máte načítaný externý čas a môžetenasádzať. 

 

Pozor. Akpoužívate GPS, nechajtenačítavať signál aj po zapípaníminimálne 12 minút, až potom 



začnitepracovať. Vyhnete sa rozchodu hodín (zvyčajne 2s). GPS totiž do 12 

minútposielaeštesekundovúkorekciu. (Problematika LEAPSecond) 

 

Akmáte problém v klubechytiť signál, načítajte signál do matky z miesta, kde problém nie je. Matka so 

SW 4.4 a novším si externý čas drží 12 hodín od načítania. Do klubu tak môžetepriniesť matku s 

načítaným signálom a pracovať aj bez pripojenéhoexterného času - na displeji matky bude svietiť symbol 

vežealebo satelitu a dokumentácia bude vporiadku. 

Ak máte matku bez displeja, prvé, čosa každý pripojený EKS pýta je, či chcete prevziať čas z matky 

predzačatímnasádzania. Aj tento čas musí byť aktuálny. 

 

1- Zapojiť EKS a pomocou menu navoliťnasadenie 

2- Potvrdiťnačítanie času z klubovejjednotky 

3- Výber čísla preteku 

4- Nasadenieholubov 

5-   Tlačdokumentácie 
 

MEGA:Nasadzovanie na pretek cez pripojenúkošovaciu anténu, frankfurtské hodiny cez pripojenú PC 

stanicu 

VIZION: Pripojenie DCF hodín alebo pomocou GPS, tlačiareň, nasadzovacia matka. Napojenie do siete 

a pokračujeme podľa manuálu ovládača 
 

Všeobecné upozornenie 

Z časov nasadzovania holubov evidentne vidieť, že sa kontrolujú čísla nasadzovaných holubov. Holuby sú 

nasadzované v dlhšom časovom rozpätí ako 4 sekundy. 
 

25. Vyhodnotenie doletových listín - činnosť komisie pri vyhodnocovaní preteku 
TauRIS:Je možné vyhodnotenie na diaľku (s novým softvérom INA), alebo vyhodnotenie „na tlačiareň“ 

osobne... Oboje v zmysle návodu . Systém má tzv kontrolné číslo t.j. plávajúci kód k zapísaniu do protokolu 

o zatváraní a otváraní hodín. Prvé štvorčíslie je pre jeden pretek stabilné pre nasádzanie aj vyhodnocovanie. 

Druhé štvorčíslie je menné. V súčasnosti je zvyčajne pri otváraní o 1 vyššie ako pri nasadzovaní. Napr. 7504 

= nasadzovanie a vyhodnocovanie = 7505. Softwer – SK 8.15/1. 

TIPES:Ovládač sa pripojí k nasadzovacej jednotke, do ktorej sú pripojené frankfurtské hodiny. Tlač je 

možná iba v prípade funkčných frankf.hodín a to podľa pokynov na displeji ovládača. Je možné doletové 

listiny vytlačiť aj cez pripojený PC a inštalovaný Print manager do formátu pdf pre potreby archivácie 

údajov z preteku. 

TOPIGEON:Klubovou jednotku (matku) pripojíte pomocou originálneho zdroja do siete a uistite sa, že 5m 

kabel s GPS anténou je zastrčený a vložený v správnom portu v zadnej časti klubovej jednotky. 

Vyhodnotenie je umožnené až v okamihu kedy napevno svieti modrá LED na hornej strane nasadzovacej 

jednotky. Potom sa  pripoja hodiny iPigeon V8 pomocou originálneho kábla do príslušného portu na 

klubovej jednotke a vyčká sa na načítanie úvodnej obrazovky. Potom kliknite na tlačídlo "Matka" na 

dotykovom displeji a aktivujte klubové ovládacie menu pre košovanie, tvorbu a vyhodnocovanie preteku, 

prípadne pre pridanie a dočipovanie holubov, pomocou originálneho RFID kľúča, ktorý priložíte do otvoru v 

matke. Potom môžete vyhodnotiť pretek a zahájiť tlač. Pred príkazom na tlač sa musí potvrdiť Prílet – kedy 

sa synchronizujú hodiny ( rozchod ). Pred tlačou je možné pretek ukončiť ( hodiny už nebudú konštatovať 

oneskorene doletené holuby) – list je označený ako DOLETOVÝ alebo bez ukončenia  je možné dať 

vytlačiťpretek – list je označený ako LIST V PRIEBEHU PRETEKU. 

+ online prenos dokumentov do aplikácie Mypigeons.live 

BRICON:LITTLE -Zapojíme takú istú zostavu ako pri košovaní. Potrebujeme vytlačiť konštatovací list na 

tlačiarni Po spustení sa nám zobrazí na ovládači(EHB) menu Závod vyberte ‘Otisk/Cteni’ pridržte badge 

kartu pri nasadzovacej anténe, potom na EHB vyberte pretek z ponuky ktorý chcete vytlačiť a stlačte OK 

prebehne synchronizácia časov a EHB sa vás spýtajú na počet kópií, zadajte počet kópii. Na display sa 

vypíše ‘Probíhatisk.’. A ďalej sa vás spýta či uvoľniť pretek. Uvoľnenie preteku znamená či je možné ten 

pretekznova nakošovať keď ho uvoľníte budete ho môcť znova nakošovať. stlačte OK Uvoľniť výsledky 



preteku bude možné aj naďalej vytlačiť. Ak už nepotrebujete údaje ďalej spracovávať tak je ich dobré 

vymazať 

SPEEDY - Po pripojení tlačiarne a frankf. hodínse pripojí SPEEDY a pripojí sa sieť. Ponúkne  sa nám ikona 

košovánie. Posunieme se na displeji o jedno miesto doprava a stlačíme „OK“. Vyberieme pretek. stiskom 

správnej číslice. Tá je rovnaká, pod ktorou je tento pretek zadaný pri nakošovaní. Vytlačia sa nám dva 

konštatovacie listy. Pokiaľ je nutné mať ich viac, prídeme znovu na rovnaký pretek. V podstate postupujeme 

rovnako. Pokiaľ  sme pretek vytlačili a nepotrebujeme už viac kopií, na displeji sa nás systém opýta či 

„uvoľniťpretek?“ Potvrdíme „OK“. U SPEEDY sapreteky mažú automaticky ale musia  byť uvoľnené. Preto 

je potrebné každý už vyhodnotený a vytlačenýpretek uvoľniť 

 BENZING: 

Všeobecný postup pre vyhodnotenie preteku v NS: 

1- Zapojiť klubovú jednotku s externým časom a počkať na synchronizáciu – tá jesignalizovaná dlhým 

zvukovým signálom a na jednotke s displejom sa zobrazujesymbol veže pre rádiové hodiny alebo symbol 

satelitu pre GPS 

2- Zapojiť EKS a pomocou menu navoliť vyhodnotenie 

3- Potvrdiť načítanie času z klubovej jednotky 

4- Výber preteku, ktorý má byť vyhodnotený 

5- Tlač dokumentácie 

6-Voliteľné vymazanie hodnoteného vypreteku 

VIZION:Priamo cez tlačiareň DCF,GPS, tlačiareň, nasadzovacia matka, napojenie do siete a pokračujeme 

podľa manuálu ovládača 

 

26.vzorové listiny - priraďovacie, nasadzovacie, doletové 

(v  prílohe – zverejnené na webe SZ) 
 

 

 

 

27. Výmena poškodeného el.krúžku 
 TauRIS:  Počas nasadzovania je jedna možnosť, ale je možné aj číslo krúžku vymazať v clubsoftvéri 

a zopakovať proces priraďovania krúžku cez PC, pozor na tlač listiny pred nasadzovaním – časový údaj. 

TIPES:- U EKS TIPES MC 1100, MC 2100 – aj priamo pri nasadzovaní holubov na pretek, za predpokladu 

že číslo holuba ( rodová obrúčka ) je v zozname holubov v ovládači chovateľa. Zmena elektronického 

krúžku je potom automaticky zaznamenaná na nasadzovacej listine z preteku. Ak je povinnosť túto zmenu 

evidovať, je možné vytlačiť priamo z ovládača cez pripojenie s nasadzovacou jednotkou a tlačiareň nový 

zoznam priradenia elektronických krúžkov pre daného chovateľa. 

TOPIGEON:Výmena čípupríp.doplnenie holuba je možné pred nasadzovaním holubov na pretek , prípadne 

aj u holubov, ktoré neboli nasadené na pretek priamo pomocou hodín ( bez PC či nasadzovacej jednotky) , 

ďalšia možnosť výmeny el.krúžku je pomocou PC v Club manageri. 

 BENZING:Sú tri možnosti, ako u holuba vymeniťpoškodenýalebochýbajúcičip. 

 

1- Všetkyaktuálne modely (G2, M1, M3) podporujúmožnosťprečipovaniapočasnasádzania. 

2- Modely M1, M3 podporujúmožnosťprečipovania bez PC aleboklubovej jednotky priamo na 

holubníku pomocouantény. 

3- Na všetkýchmodeloch je možné zmeniťpriradenie čipu pomocou PC a klubovej jednotky za 

použitia programuPideXX 

MEGA: Je možná výmena poškodeného el.krúžkupred ukončením nasadzovania holubov , do chvíle kedy sa 

vytlačí nasadzovacia zostava cez nasadzovaciu anténu 

VIZION:   neumožňuje výmenu el.krúžku v priebehu nasadzovania na pretek 

Všeobecné upozornenie 

Priraďovací protokol s vyznačenou zmenou čípu u holuba musí byť vytlačený ešte pred nasadzovaním holubov na 

najbližší pretek. 

 

 



28. Webová stránka EKS 
TauRIS:  www.eks-tauris.eu 

TIPES: https://tipes.de/    ;    http://www.techno-plus.sk/?webid=shop 

TOPIGEON:https://www.topigeon.cz/?page_id=207 

BRICON:http://bricon.be/slovakia/index.html 

BENZING:www.benzing.sk 

MEGA: http://www.megasystem-ets.com/index.php/en/ 

VIZION:http://www.vizion.pl/oferta/category/8-system-vizion 

 

29. Online konštatovanie holubov a prenos ich doletov . 
TauRIS:  áno 

TIPES:nie 

TOPIGEON:áno 

BRICON:nie 

BENZING:áno 

MEGA:nie 

VIZION:         nie 

  

30. Ďalšie možnosti 
TauRIS:        Diaľkové odosielanie výsledkov z domu cez šifrované spojenie s výcvikarom 

TIPES:Postup pre vyhodnotenie preteku pomocou exportu dát z EKS TIPES  

a, v NS musí byť PC, v ňom nainštalovaný PDF creator ( virtuálna tlačiareň) a TIPES Print manager 

b, zariadenie TIPES je zapojené ako pri nasadzovaní a vyhodnotení preteku 

c, namiesto tlačiarne je pripojené PC 

d, presne rovnakým postupom, ako pri tlači doletovej listiny vytvoríme pdf dokument 

e, tento dokument môže slúžiť ako riadny doklad na spracovanie pretekových výsledkov. 

TOPIGEON:Zasielanie SMS správ s údajmi o doletoch holubov z tréningov alebo pretekov, kód preteku  je 

možné ručne nastaviť ( číslo preteku), ktorý sa uvádza na nas.aj dolet.listine , po ukončení preteku je možné 

vytvoriť pdf zostavy nasadzovaciu a doletovú po tzv. uploadepreteku ( vyhodnotenie z domu), všetky 

konštatovania holubov je možné v prípade využitia telefónnej  SIM karty prenášať na server topigeons.com 

prípadne mypigeons.live v prípade uploadu údajov z ovládača , v mobile je možné využiť aplikáciu na 

sledovanie doletov holubov ,), systém umožňuje vopred nastaviť tipovanie poradia nasadených holubov ( 

napr. prvých 5 v poradí KL atď.) 

BRICON:- možné konštatovanie holubov z tréningov,systém uvádza premenlivý kontrolný kód na nas. aj 

doletový list 

BENZING:Ku všetkýmaktuálnymsystémom BENZING (G2,M1,M3) je možné pripojiť systém BENZING 

Live alebo BENZING Live SmartHub (schválené FCI), ktorésastarajú o online prenosdoletov na servery 

BENZING. Dolety sú ukladané do súkromného archívu majiteľa systému na MyPigeons a je možné 

ichpripojiť aj k oblastnýmpretekompriamo na MyPigeons za účelomzverejnenia v hlásenýchdoletoch, 

priebežných a vypočítaných výsledkoch (pokiaľpretekynie sú zamknuté). 

 

Pripojenie a odpojeniemedzisúkromným a 

oblastnýmpretekommôževykonaťvýpočtárorganizáciealebochovateľ, ktorý má schválené 

spárovaniesvojho účtu so záznamomchovateľa v databáze chovateľovSZCHPH 

 Systém uvádza premenlivý kontrolný kód na nas. aj doletový list 

 

 

 

 

 

 

http://www.eks-tauris.eu/
https://tipes.de/
https://www.topigeon.cz/?page_id=207
http://www.benzing.sk/
http://www.megasystem-ets.com/index.php/en/


 

Národné preteky 2021 a ich organizácia. 

(INFORMÁCIA) 
 

Miesta a termíny pretekov: 

 

13. 6. 2021     HILLE 1  

27. 6. 2021     DEMMIN 1  

                       HILLE 2  

                       GRÜNBERG 1  

11. 7. 2021     SCHWERIN  

                       HILLE 3  

                       GRÜNBERG 2  

25. 7. 2021     DEMMIN 2 

                       GRÜNBERG 3 

Náhradný termín pre pretek HILLE 1 – 25.7.2021 

 

Podmienka pre priznanie štatútu NP nad 700 km: 

Účasť 6 OZ CHPH, v ktorých  sa týchto pretekov v každom zúčastní min. 20 chovateľov a nasadí 

min. 150 ks PH. 

 

Veľká cena Slovenska – Memoriál Juraja Kureka 

4. 7. 2021 GOTHA 

 

Národné preteky nad 900 kilometrov návrhy: 

 19. 6. 2021     AABENRA v Dánsku.  

 3.7.    2021     BRUSEL   

 17. 7. 2021     BRUSEL (respektíve miesto, ktoré povolí KBDB).  

 

Podmienka pre priznanie štatútu NP nad 900 km: 

Účasť 120 chovateľov z celého Slovenska, nasadených minimálne 900 holubov.  

 

Pri splnení stanovených podmienok sa výsledky všetkých NP dajú použiť do MS 2021.  

MJK ( do MS chovatelia nad 700 km) 

 

     Zároveň VZ SZ CHPH schválilo na svojom zasadnutí MS z týchto národných pretekov. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a z nich vyplývajúce potreby zabezpečenia organizácie 

uvedených súťaží vydáva Športová komisia tieto organizačné pokyny. 

 

1. Práva a povinnosti prepravcu  

 
Prepravca holubov na národné preteky bude určený regionálnym združením, prípadne nižším 

organizačným celkom, ktorý sa bude podieľať na organizácii prepravy holubov od miesta naloženia 

až po miesto štartu holubov. Koordináciu medzi prepravcom a organizačnými zložkami 

participujúcimi na doprave, nad rámec dohodnutej regionálnej spolupráce prepravy holubov 

zabezpečí Športová komisia SZ.  

 

Povinnosti prepravcu : 

a) stanoviť kapacitu svojho prepravného prostriedku v súlade s platnými veterinárnymi 

podmienkami týkajúcich sa prepravy a ošetrenia holubov počas nej, v prípade, že má voľné 

kapacitné priestory, tieto uvedie vo svojej správe.  



Termín : - do 14.4.2021 

 

b) po zhromaždení údajov o dodatočnom prihlásení holubov mimo svojho pôsobenia ( Region, OZ) 

vydá konečný stav prihlásených holubov na NP s uvedením zúčastnených organizačných celkov, 

pripraví rozdeľovník boxov a harmonogram zberu holubov a tento nahlási predsedovi Športovej 

komisie SZ. 

Termín:  - do 28.4.2021 

 

c) zabezpečí účastníkom pretekov včasné dodanie prepravných košov do dohodnutých NS,ošetrenie 

holubov počas dopravy a štart holubov v súlade s PP SZ. 

 

e) svoju činnosť koordinovať so zástupcom svojho Regiónu ako aj koordinačným výborom daného 

národného preteku  

 

f) spolupracovať so športovou komisiou SZ, ktorá prostredníctvom webovej stránky SZ podá 

informáciu o možnostiach voľnej kapacity a prepravcoch na NP. 
Termín: - do16.4.2021 
 

g) Spolupracovať so športovou komisiou SZ, ktorá vydá obežník k jednotlivým NP, v ktorom bude 

uvedený harmonogram koordinácie jednotlivých NP 

Termín: - do 1.5.2021 – odovzdanie predpretekovej dokumentácie. 

 

h) vykonať prepravu holubov na pretek tak, aby boli dodržané všetky ustanovenia PP SZ CHPH 

 

 

Práva prepravcu: 

 

a) stanoviť cenu za prepravovaného holuba, v závislosti od ceny dohodnutej v rámci svojho 

pôsobenia ( OZ alebo regiónu ) a skutočných navyše vynaložených nákladoch pri zbere a preprave 

holubov na miesto štartu tak, aby boli dodržané stanovy SZ CHPH § 7 odst. 4. a 6. a §28. 

 

b) má právo nepodieľať sa na doprave holubov mimo svojho org. celku pokiaľ nebude dodržaný 

termín nahlásenia holubov na pretek a termín platby za prepravu podľa stanovenej ceny. 

 

2. Práva a povinnosti chovateľa 
 

Chovateľ  má právo : 

 

- v rokoch 2021 zúčastniť sa hociktorého vyššie schváleného NP za predpokladu, že prepravca na 

daný pretek má preňho voľnú kapacitu k preprave a o spoluúčasti sa navzájom dohodnú do 

stanoveného dátumu. 

 

Chovateľ je povinný : 

 

a) nahlásiť záujem o účasť svojich holubov v danom národnom preteku u výcvikára svojho OZ  

v predstihu a to najneskôr  

1. do stanoveného dátumu, určeného výborom OZ resp. Regiónu do ktorého spadá jeho OZ 

2. do 14.4.2021v prípade, že sa jeho OZ resp. Region, do ktorého spadá jeho OZ, nepodieľa na 

preprave holubov  

3. do 1.5.2021  uhradiť platbu za nahlásené holuby prostredníctvom pokladníka organizačného 

celku, do ktorého spadá  

b) dodržiavať Štatút NP ako aj  harmonogram pre koordináciu NP 



 

3.Práva a povinnosti organizačného celku, ktorý sa nepodieľa na koordinácii NP  
 

OZ ( VS,ŠK,Reg.), ktoré sa nepodieľa na preprave holubov na NP a má záujem na účasti svojich 

členov v ňom: 

a) má povinnosť zabezpečiť koordináciu nahlášok a platieb za svojich členov v súčinnosti 

s prepravcom resp. Športovou komisiu SZ. 

b) Má povinnosť uhradiť prepravcovi poplatok za objednané kapacity v prepravnom aute do 

stanovené ho termínu. 

c) Má právo zabezpečíť a určiť vhodné zberné miesta pre svojich členov a ďalších záujemcov 

v  súlade s Pretekovým poriadkom SZ CHPH a nahlásenými holubmi pre daný NP po 

dohode s usporiadateľom preteku a po dohode s určeným prepravcom. 
 

4. Práva a povinnosti usporiadateľa preteku 

 
     Usporiadateľ preteku má právo v prípade nedodržania smernice preteku a pretekového poriadku, 

vyradiť z vyhodnotenia NP a MS tú zložku, ktorá sa podieľala na ich porušení 

 

     Usporiadateľ národných pretekov je povinný vydať Štatút NP, ktorým sa budú riadiť všetci 

účastníci preteku. 

Termín :  - do 5.5.2021 

 

Spracovala :       Schválilo : prezídium SZ dňa 28.2.2021 

Športová komisia SZ CHPH 

 

Mgr. Milan Blahovský – predseda ŠK SZ CHPH 

 


