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Slovenský zväz chovateľov poštových holubov  
Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Bratislava 

 

 

 

 

  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Obežník č.2 

pre organizovanie pretekov poštových holubov v sezóne 2016 
 

1./ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
1.1. V zmysle pretekového poriadku boli pre pretekovú sezónu 2015 zriadené tieto nasadzovacie 

strediská /NS/ pre krátke, stredné trate a dlhé trate : 
 

NS  Adresa NS  Súradnica N  Súradnica E 

0101‐Zálesie  Reštaurácia u Takáčovcov, Malinovská ul.  N 48 : 10 : 11.08 
E 17 : 16 : 
33.63 

0101‐Bratislava‐
Trnávka 

Studená ul.  Areal SATUR a,s,  N 48 : 18:11.61  E 17 : 17:87.10

0102 ‐ Pezinok  Fajgalská cesta 902 01 Pezinok  N 48:29:00.87 
E 17: 24 : 
85.90 

0104‐Bratislava‐
Rusovce 

Balkánska ul. 51/280, 851 10 Bratislava  N 48 : 02 : 59.9  E 17 : 09 : 2.7 

0105‐Dunajská Lužná 
klubovňa ZO CHPH Mariánska ul. Dunajská 
Lužná, časť Jánošíková (za kostolom) 

N 48 : 04 : 51,52 
E 17 : 15 : 
27,87 

0106‐Šenkvice  Šenkvice, Zapotok, Hasičská zbrojnica  N 48 :17 : 53,82  E 17 : 21 : 4,05

0107‐ Kráľová pri 
Senci 

Kráľová pri Senci, Hasičská zbrojnica  N 48 : 11 : 36.1  E 17 : 26 : 57.5

0108‐Lehnice  Obecný úrad Lehnice PSČ 930 37  N 48 : 3 : 15.03 
E 17 : 27 : 
35.73 

0109‐Senec  Senec, Trnavská 1, obj. kotolňa  N 48 : 13 : 23.0  E 17: 24 : 9.9 

0110‐Bratislava‐
Mierová kolónia 

Detské ihrisko M.Kolónia  N 48 : 10 : 27.27  E 17 : 9 : 33.14

 
 
 
 
 
Kontaktné osoby: 
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nasádzacie strediská OZ 
Bratislava pre rok 2016 

Vedúci NS  Telefón  Email 

0101‐Zálesie  Igor Gál  421 904 251 322 palokorbas@gmail.com 

0101‐Bratislava‐Trnávka 
MVDr.Miloš 
Struhár 

421 905 251 195 miloslavstruhar@pobox.sk 

0102 ‐ Pezinok  Stanislav Dušek  421 905 313 709 michal.gajdusek1@gmail.com 

0104‐Bratislava‐Rusovce  Viliam Barčin  904615558 viliam.barcin@centrum.sk 

0105‐Dunajská Lužná  Vladimír Špindor  421 903 465 446 gpreal@gpreal.sk 

0106‐Šenkvice  Ján Peško  421 949 809 995 pesko2@gmail.com 

0107‐ Kráľová pri Senci  Ladislav Tanko  905359538 viliam.janko@gmail.com 

0108‐Lehnice  Imrich Janák  421 910 966 056 lcsorgei@zoznam.sk 

0109‐Senec  Stanislav Hanzlík  903750351 hanzlik.stanislav@gmail.com 

0110‐Bratislava‐Mierová kolónia  Ľudovít Szoke  421 907 914 457 r.slovacek7@upcmail.sk 

 
 
 
1.2. V zmysle pretekového poriadku boli pre pretekovú sezónu 2016 zriadené tieto nasadzovacie 

strediská pre superdlhé trate: 
 

NS_01‐Dunajská Lužná 
klubovňa ZO CHPH Mariánska ul. 
Dunajská Lužná, 

N 48 : 04 : 51,44  E 17 : 15 : 27,19

NS_02‐Senec  Senec, Trnavská 1, obj. kotolňa  N 48 : 13 : 23.0  E 17: 24 : 9.9 

 
Kontaktné osoby: 
 
nasádzacie strediská SDT OZ 
Bratislava pre rok 2016 

Vedúci NS  Telefón  Email 

NS_01‐Dunajská Lužná  Jozef Géhry  +421 905 520 616 gpreal@gpreal.sk 

NS_02‐Senec  Stanislav Hanzlík  +421 903 750 351 hanzlik.stanislav@gmail.com 

 
 
1.3. V zmysle pretekového poriadku boli pre pretekovú sezónu 2016 zriadené tieto nasadzovacie 

strediská pre preteky cez týždeň (Šlapanice u Brna) 
 
NS  pre Šlapanice u Brna  Adresa NS  Súradnica N  Súradnica E 

0101‐Zálesie 
Reštaurácia u Takáčovcov, Malinovská 
ul. 

N 48 : 10 : 11.08  E 17 : 16 : 33.63 
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0101‐Bratislava‐Trnávka  Studená ul.  Areal SATUR a,s,  N 48 : 18:11.61  E 17 : 17:87.10 

0102‐Pezinok  Fajgalska cesta,zberný dvor   48.29.00.87  17.24.85.90 

0104‐Bratislava‐Rusovce 
Balkánska ul. 51/280, 851 10 
Bratislava 

N 48 : 02 : 59.9  E 17 : 09 : 2.7 

0105‐Dunajská Lužná 
klubovňa ZO CHPH Mariánska ul. 
Dunajská Lužná, časť Jánošíková (za 
kostolom) 

N 48 : 04 : 51,52  E 17 : 15 : 27,87 

 
 
Kontaktné osoby: 

NS  Vedúci NS  Telefón  Email 

0101‐Zálesie  Igor Gál  421 904 251 322 palokorbas@gmail.com 

0101‐Bratislava‐Trnávka  Jozef Hromkovič  421 905 595 179 jozef.hromkovic@gmail.com 

0102‐Pezinok  Dušek Stanislav  tel 0905313709 michal.gajdusek1@gmail.com 

0104‐Bratislava‐Rusovce  Viliam Barčin  904615558 viliam.barcin@centrum.sk 

0105‐Dunajská Lužná  Vladimír Špindor  421 903 465 446 gpreal@gpreal.sk 

 
 
V týchto nasadzovacích strediskách sa nasadzujú holuby na preteky, uzatvárajú a otvárajú 
konštatovacie hodiny a elektronické konštatovacie systémy. Za poriadok, disciplínu a dodržiavanie 
pretekového poriadku je zodpovedný vedúci nasadzovacieho strediska. 
 
Kontakty na organizátorov preteku za OZ Bratislava 
 

Funkcia Priezvisko a meno Adresa Telefón 
Predseda Alojz Barbírik Novosadná 15, 851 10 Bratislava 421 905 234 232
Tajomník Ľubomír Ciganik  421 904 327 481 
Výcvikár Rudolf Slováček Olbrachtova 2,831 04 Bratislava 421 905 706 391
Pokladník Michal Gajdúšek Vinohradnícka20, 900 23  Viničné 421 908 490 731
Dopravca/ext. Jozef Kolínek   421 902 170 811

 
1.4. V zmysle pretekového poriadku boli pre pretekovú sezónu 2016 zriadené tieto výcvikové 

strediská : 
VS 1 :   
NS  -0107_Kráľová pri Senci  
NS  -0109_Senec 
VS 2 :   
NS - 0101_Bratislava-Trnávka 1/Trnávka 
NS  -0101_Bratislava-Trnávka 2/Zálesie 
NS  -0106_Šenkvice-Cerové 
NS  -0110_Bratislava-Mierová kolónia 
VS 3 :   
NS  -0104_Bratislava-Rusovce 
NS  -0105_Dunajská Lužná 
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NS  -0108_Lehnice 
 
1.5. V zmysle pretekového poriadku sú pre pretekovú sezónu 2016 zriadené regióny :  
   

ZR(R1)=OZ NR+TO+BA+TT+PK 
R2=OZ NR+TO+BA+TT 
R3=OZ BA+TT 
R4=OZ NR+TO 
skratky : NR-Nitra; PK-Pezinok; TT-Trnava; TO- Topoľčany; BA Bratislava 

 
 
1.6. Kontakty na organizátorov preteku pre Západoslovenský region, R2,R3,R4 
 

Funkcia Priezvisko a meno Adresa Telefón 
 Predseda  Peter Záhorský  Nová Ves nad Žitavou 2013, 951 51  0907 406 040 

 Tajomník  Radovan Klačanský     

 Výcvikár  Anton Kankara  Štúrova 4/626, Zeleneč, 919 21   0908 743 257 

 
1.6. Právo vydávať pretekové výsledky majú organizačné zložky SZ CHPH : ZO - VS - OZ – R1, 

R2 ,R3 a R4 pri dodržaní podmienok, že preteku sa zúčastní najmenej 20 chovateľov a 
nasadí sa najmenej 150 holubov. 
Pri splnení týchto podmienok budú  pretekové výsledky pre rok 2016 vydané pre ZO 
Bratislava-Trnávka, ZO Dunajská Lužná. 
VS1;VS2;VS3, OZ Bratislava a R1-Západoslovenský región,R2 a R3  

 
1.7. Pretekový plán OZ je uverejnený na internete : http://www.ozbratislava.sk/  

 
1.8. Výsledky z preteku OZ budú zverejňované na internete do 3 dní od jeho uskutočnenia, 

výsledky regiónov max. do 7 dní od uskutočnenia. 
1.9. Čas štartu  holubov z preteku  bude uverejnený na internete max. do jednej hodiny po 

štarte . 
1.10. Pretekárske boxy sú v dvoch sadách  modrá a strieborná. Vždy sa musia  vymeniť všetky 

pridelené boxy, aby auto bolo jednotnej farby. Zodpovední sú ved. nasadzovacích stredísk. 
Vodiči majú príkaz neopustiť NS pokiaľ nie sú vymenené všetky boxy(aj keď prázdny za 
prázdny). 

1.10. Štartovacia komisia  
1.10.1.OZ Bratislava /komisia zodpovedná za štart holubov vo vzťahu k počasiu / bola 
stanovená pre rok 2016 v tomto zložení : 
Rudolf Slovacek  – predseda -1 hlas 
Pavol Korbas             – člen      – 1 hlas 
Marian Pelech   – člen      – 1 hlas 
1.10.2 Regionálna /R3/ koordinuje spoločné štarty holubov v zmysle štatútu regionálnej 
štartovaciej komisie a bola stanovená pre rok 2016 v tomto zložení : 

 predseda ŠK -  Peter Záhorský       - OZ Nitra 
 člen ŠK         - Rudolf Slováček     – OZ Bratislava 
 člen ŠK          - Anton Kankara      – OZ Trnava 
 člen ŠK          - Stanislav Zelenský – OZ Pezinok 
 člen ŠK          - Rudolf Poništiak     – OZ Topoľčany 

1.10.3. Výcviková komisia Podnet na zmenu termínu preteku / z nedele na sobotu / dáva 
telefonicky, resp. emailom člen výcvikovej komisie výcvikárovi oblastného združenia. 
Výcviková komisia je deväťčlenná. Každá základná organizácia deleguje do výcvikovej 
komisie jedného zástupcu.. 
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ZO člen výcvikovej komisie kontakt 

0101_Bratislava - Trnávka Miloš Struhár, MVDr. 0905 251 195 

0102_Pezinok Michal Gajdúšek 0908 490 731 

0104_Bratislava- Rusovce Peter Vačok,JUDr. 0905 802 336 

0105_Dunajská Lužná Jozef Géhry 0905 520 616 

0106_Šenkvice-Cerové Ján Peško 0949 809 995 

0107_Kráľová pri Senci Ľudovít Čapla 0905 744 894 

0108_Lehnice Imrich Janák 0910 966 056 

0109_Senec Stanislav Hanzlík 0903 75 03 51 

0110_Bratislava-Mierová kolónia Rudolf Slováček 0905 706 391 

 
2. KRÚŽKOVANIE HOLUBOV NA PRETEKY 
 
2.1 Holub môže byť počas sezóny nasadený len u jedného chovateľa a to právoplatného 

majiteľa tohto holuba (preukázateľné dokladom o vlastníctve holuba). V prípade zistenia 
porušenia dostane ZO, v ktorej bolo porušenie zistené zákaz výpočtu výsledkov  ZO  od 
preteku, v ktorom bolo porušenie zistené do konca sezóny. 
 

2.2. Nasadzovanie holubov na pretek je platné, ak sa ho v nasadzovacom stredisku zúčastní 
najmenej 5 (päť) pretekových družstiev s rozdielnymi súradnicami doletu a adresou 
holubníka za prítomnosti minimálne jedného zástupcu každého družstva, ktorý dovŕšil 15. 
rok života, od začiatku nasadzovania holubov. Päť účastníkov preteku, napísaných v 
hlavičkách kontrolných listov musí byť prítomných počas celého nasadzovania a naloženia 
holubov do prepravného auta až po jeho odchod z NS. Pokiaľ by sa preteku nezúčastnilo 5 
chovateľov, musia sa dve prípadne viac stredísk spojiť. V takom prípade musí byť každá 
komisia zložená zo zástupcov zainteresovaných stredísk. Tento bod bude KaRK OZ  zvlášť 
kontrolovať a pri nedodržaní bude celá ZO vyradená z preteku. U EKS je neprípustné ručné 
nastavovanie hodín 
 

2.3. Je neprípustné, aby chovateľ pri košovaní (nasadzovaní) vlastného holuba držal, zapisoval, 
krúžkoval a hlásil jeho číslo. V prípade, že sa taký prípad zistí bude chovateľ 
vyradený z celej pretekovej sezóny a disciplinárne riešený. 
Chovateľ má právo kontrolovať správnosť zápisu v kontrolnom liste. Preteková gumička 
musí byť na rodovej obrúčke. Krúžkovacia komisia  zodpovedá za donášku holubov do 
boxov. 

 
2.4.  Krúžkovacia komisia musí byť trojčlenná. Vedúci zodpovedá za prácu celej komisie - za 

správne a úplné vyplnenie a odovzdanie kontrolných listov a naplnenie transportných 
košov, alebo boxov. Za prácu všetkých krúžkovacích komisií zodpovedá vedúci 
nasadzovacieho strediska, ktorý krúžkovacie komisie určuje. Člen komisie nesmie byť v 
príbuzenskom vzťahu prvého stupňa s vlastníkom holubov. 
 

2.5. V kontrolných listoch a v pretekovej dokumentácii nie je dovolené prepisovanie čísiel. 
Chybný zápis, zistený priamo pri krúžkovaní sa musí prečiarknuť a napísať do nového 
riadku,v nevyhnutnom prípade nadpísať a v poznámke uviesť, kto opravu vykonal / podpis 
/. Podposledný zápis kontrolného listu napíše komisia súčet všetkých nasadených 
holubovchovateľa a ukončí podčiarknutím. Takto vyplnený kontrolný list podpíšu traja 
členoviakrúžkovacej komisie s uvedením ich čitateľných mien a priezvisk, majiteľ holubov 
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alebo poverený zástupca. Chybné zápisy v kontrolnom liste je možné opraviť len do doby 
odoslaniaholubov na pretek. 

 
2.6.  Pre jednotlivé preteky musí nasadzovacie stredisko používať pretekové gumičky, ktoré dal 

vyrobiť Slovenský zväz. V prípade chybného zapísania čísla pretekovej gumičky či rodového 
krúžku, bude holub vyradený z preteku. Použité gumičky i gumičky pripravené na pretek 
musia byť uskladnené v nasadzovacom stredisku dva roky. Gumičky sa po použití v preteku 
uchovávajú dva roky a to tak , že sa navlieknu späť na príslušný hrebeň podľa  poradového 
a tajného čísla. Hrebeň sa potom späť pripojí ku príslušnému kontrolnému listu. Za 
uskladnenie zodpovedajú vedúci NS 

 
2.7.  Originál a prvá kópia kontrolného listu zostáva v nasadzovacom stredisku zapečatená spolu 

s hrebeňmi od gumičiek. 
 
2.8. Druhá kópia (čitateľná) spolu s protokolom o krúžkovaní bude v zapečatenej obálke/ 

s podpismi vedúceho NS a 2 účastníkov preteku/odovzdaná vodičovi prepravného vozidla. 
Na obálke bude uvedené : 

 
2.8.1. Názov ZO CHPH 
2.8.2. Dátum a miesto štartu  
2.8.3. Počet kontrolných listov 
2.8.4. Počet zúčastnených chovateľov 
2.8.5. Počet nasadených holubov 

 
Žiadame vedúcich NS, aby presne a zodpovedne vypisovali predtlačené údaje na 
obálkach. Uvádzať správne údaje o nasadzovaných holuboch a chovateľov 
zúčastňujúcich  sa preteku. Do auta smú byť dané len obálky pridelené 
Oblastným združením s predtlačou. Obálka nesmie obsahovať nič čo nie je 
súčasťou pretekovej dokumentácie daného preteku. 

 
2.10 Na pretek môžu byť prepravované holuby iba s pretekovými gumičkami na rodových 

obrúčkach distribuovanými SZ CHPH a riadne zaevidovanými v kontrolnom liste, alebo 
elektronickými krúžkami s plávajúcim kódom.  

 
3. UZATVÁRANIE KONŠTATOVACÍCH HODÍN 
 
3.1. V zmysle pretekového poriadku dobu odovzdávania a uzatvárania hodín určuje a schvaľuje 

vopred usporiadateľ preteku na základe návrhov nasadzovacích stredísk. Z tohto dôvodu  
vyplnia jednotlivé NS priloženú tab. č.1, v ktorej budú deklarované časy nasádzania 
holubov, zatvárania a otvárania elektronických konštatovacích systémov, alebo 
mechanických konštatovacích hodín. 
3.2. O uzatvorení hodín musí byť spísaný protokol, obsahujúci predpísané údaje, ako : čísla 
hodín, u koho budú počas preteku a číslo prvej dutinky zistenej kontrolou po potiahnutí 
pásky kľúčom. O každom ďalšom dodatočnom uzatvorení hodín, alebo ich úprave, sa musí 
urobiť zápis. Vzor protokolu tvorí prílohu tohto obežníka.  
Pri vystavovaní protokolu je neprípustné v protokole čokoľvek prepisovať, škrtať. Pri chybe 
treba vystaviť nový protokol ! 

3.3 Uzatváracej trojčlennej komisii, pracujúcej v nasadzovacom stredisku, musí byť 
odovzdaných najmenej päť hodín vrátane elektronických konštatovacích systémov, riadne 
pripravených a to za prítomnosti najmenej piatich chovateľov - účastníkov preteku. 

 
3.4.  Hodiny, od ktorých nie je u oblastného výcvikára zápis o kontrole s priloženou páskou 

nesmú byť použité na konštatovanie holubov z preteku. Elektronické konštatovacie systémy 
nezapísané v databáze OZ  (ktorá obsahuje zoznam chovateľov používaných EKS a ktorá 
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obsahuje  priezvisko a meno chovateľa, značka a typ zariadenia EKS, rok výroby 
a špecialistu kto priraďoval elektronické krúžky) nesmú byť použité na konštatovanie 
holubov z preteku. 

 
4. KONŠTATOVANIE HOLUBOV 
 
4.1. Do štyroch hodín po konštatovaní holuba je chovateľ povinný mať k dispozícii 

konštatovaného holuba za účelom preukázania sa kontrolným orgánom. Ak sa vyskytnú 
pochybnosti o dolete holuba alebo spôsobe konštatovania, je vedúci pretekovej komisie 
(výcvikár) povinný okamžite začať šetrenie, hodiny od chovateľa prevziať a s pretekovou 
komisiou celý prípad vyšetriť. 

 
4.2.  U zahraničných pretekoch je povinnosť chovateľov účastníkov pretekov z : 

U zahraničných pretekoch je povinnnosť chovateľov -účastníkov pretekov z   

 nahlásiť prílet prvého holuba do 5 (slovom: päť)  minút  po konštatovaní . V prípade 
nenahlásenia bude prvý holub vyradený z ocenenia  vo všetkých súťažiach  uskutočnených 
pod hlavičkou  OZ Bratislava  ( Chovateľ nezíska vecné ocenenie, body do majstrovstva OZ 
 ap). 
Chovatelia hlásia prvého doleteného holuba online do výpočtového programu - časť 
“Hlásené dolety” pre daný pretek. Odkaz na časť hlásené dolety bude pre každý pretek 
umiestnený aj na úvodnej stránke www.ozbratislava.sk, spolu s odkazom na podrobný 
návod, ako vkladať záznamy. 

 
V prípade, že chovatelia nemajú možnosť použiť internet, hlásia prvého holuba 
koordinátorovi pre svoju ZO na tieto čísla: 
 0905 251 195 - Miloslav Struhár (ZO Trnávka) 
 0908 490 731 - Michal Gajdúšek ( ZO Pezinok) 
 0904 615 558 - Viliam Barčin (ZO Rusovce) 
 0905 520 616 - Jozef Géhry (ZO Dunajská Lužná) 
 0949 809 995 - Ján Peško (ZO Šenkvice) 
 0905 659 171 - Jozef Fulop (ZO Kráľová pri Senci) 
 0904 325 321 - Ľudovít Csörgei (0108 ZO Lehnice) 
 0907 662 663 - Dušan Konečný (0109 ZO Senec) 
 0905 706 391 - Rudolf Slováček (0110 ZO Mierová Kolónia) 

 
Koordinátori ZO pridávajú telefonicky hlásené dolety (min. prvého holuba) online do výpočtového 
programu do 5 min. od hlásenia. V prípade, že nemajú možnosť pripojenia na internet, dolet 
nahlásia telefonicky výcvikárovi OZ. 
 
Fyzickú kontrolu doletu prvého holuba v ZO s príslušným zápisom vykonajú členovia 
KRK príslušnej ZO. Zápis z kontroly odovzdajú do troch dní od uskutočnenia preteku 
výcvikárovi OZ. Kontrola sa vykoná  len podľa potreby, alebo na pokyn oblastného 
vycvikára. 

 
 Hlásenie musí obsahovať : 

 meno chovateľa- 
 číslo holuba v tvare : krajina - rok - organizácia - číslo obrúčky 
 čas doletu s presnosťou na minútu 

 
 
5. OTVÁRANIE HODÍN 
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5.1. Dobu otvárania najmenej piatich hodín vrátane elektronických konštatovacích systémov 
stanovuje, resp. schvaľuje na návrh nasadzovacieho strediska usporiadateľ 
preteku. Otvárania sa musí zúčastniť najmenej päť chovateľov, zástupcovia zúčastnených 
družstiev,  5 ktorí dovŕšili 18. rok života. Chovateľovi, ktorý používa v jednom preteku 
viacero hodín, musia byť všetky hodiny vyhodnotené i v tom prípade, ak do nich nebolo 
konštatované, v opačnom prípade je z preteku vyradený. 

5.2. Otváraciu komisiu určí vedúci nasadzovacieho strediska. Je neprípustné, aby chovateľ 
pracoval v komisii, ktorá otvára hodiny, v ktorých má konštatované holuby. Komisiou 
vyhodnotené dokumenty musia byť podpísané jej členmi s uvedením ich čitateľných mien a 
priezvísk. 

5.3.  Vyhodnotené musia byť všetky odtlačky na páske. Ku každému odtlačku konštatovaného 
holuba napíše komisia číslo tuby, vyhodnotenie času, dňa, číslo holuba, číslo gumovej 
obrúčky, tajné číslo a meno majiteľa holuba, ak do hodín konštatovalo viac chovateľov. Pri 
dvojpreteku musí byť vypísané aj miesto štartu holuba. Zložená páska musí byť označená 
miestom preteku a menami majiteľov konštatovaných holubov. Kontrolné listy a pásku 
podpisuje celá komisia pod nápisom "OTVÁRACIA KOMISIA". Aj majitelia EKS musia byť 
včas prítomní  na otváraní hodín. 

5.4. Tlač zo systémov EKS je povolená až po odsúhlasenej stanovenej dobe 
otvárania. Zostavy vytlačené pred stanoveným  časom otvárania budú z 
vyhodnotenia vyradené. 

6. VÝPOČET VÝSLEDKOV 
6.1. Podklady pre výpočet výsledkov sú povinní vedúci nasadzovacích stredísk doručiť 

výcvikárovi OZ do 48 hodín od ukončenia preteku. 
6.2. Všetky reklamácie sa adresujú len písomne na výpočtára  Dušan Konečný v kópii na 

výcvikára OZ Rudolfa Slováčka.   
6.3. Mŕtva doba pri doletoch v letnom čase je od 22.OO do O4.OO hod. 
                                                       stredoeurópsky čas 21.00 do 04.00 hod. 
 
6.4. Pretekové doklady / originál vyhodnotených listov a druhé kópie nasadzovacích listov 

v zalepenej obálke za každé NS / sa uschovávajú ako dokumentácia počas dvoch rokov 
u výcvikára OZ. Prvé kópie vyhodnotených listov sa uchovávajú v NS počas dvoch rokov. 

 
6.5.  Ak bude chovateľ z preteku vyradený z akéhokoľvek dôvodu, o tento počet vyradených 

holubov sa neznižuje celkový počet nasadených holubov. Vyradený chovateľ nesmie byť vo 
výsledkoch v danom preteku. 

 
7.  Nasadzovacie strediská na DT : 

 
V OZ Bratislava sú vytvorené pre zahraničné preteky : 
 

19.06.2016 Nienburg-Drakenburg 
03.07.2016 Nienburg-Drakenburg 
17.07.2016 Nienburg-Drakenburg 

rezerva    

31.07.2016 Nienburg-Drakenburg 
31.07.2016  Marburg NP 
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Dve nasadzovacie strediská. 

 

NS_01‐Dunajská Lužná 
klubovňa ZO CHPH 
Mariánska ul. Dunajská 
Lužná, 

N 48 : 04 : 51,44  E 17 : 15 : 27,19 

NS_02‐Senec 
Senec, Trnavská 1, obj. 
kotolňa 

N 48 : 13 : 23.0  E 17: 24 : 9.9 

 
Koordinátor pre nasádzanie na zahraničné preteky v roku 2016  je výcvikár 

OZ Bratislava pr. Rudolf Slováček 
 

7.1  Vedúci nasadzovacieho strediska NS 01_SDT  Dunajská Lužná je pr.Jozef  Gehry 
 +421 905 52 06 16   gpreal@gpreal.sk 

     ( ďalej len  "NS 01_SDT.“) 
zástupcom vedúceho nasadzovacieho strediska NS 01_SDT je pr.  Jozef Cingel. 

 
7.2 Vedúci nasadzovacieho strediska NS 02_SDT je pr. Stanislav Hanzlík 

( ďalej len  "NS 02 SDT “) 
zástupcom vedúceho nasadzovacieho strediska NS 02_SDT je pr. Michal Gajdúšek 
 
 

  
7.3. Krúžkovacie komisie ( ďalej len „KK“) sú v NS 01 a NS 02  tri,   (z toho min. jedna pre 

EKS)  a  komisie sú trojčlenné. Každá ZO určí okrem výcvikára  ZO (ten povinne, prípadne si 
zabezpečí rovnocennú náhradu) jedného člena do krúžkovaciej komisie nasadzovacieho strediska 
„SDT“. ZO nahlásia zoznam členov do krúžkovacích komisií podľa jednotlivých pretekov v 
NS“SDT“ do 1.5.2015 výcvikárovi Oblastného  združenia a zároven príslušnému 
vedúcemu nasadzovacieho strediska. 

 
7.4 Zloženie jednotlivých krúžkovacích komisií určí príslušný vedúci nasadzovacieho  strediska, 

pričom dbá na paritné zastúpenie jednotlivých ZO v komisiách. 
 
7.5 Materiálno technické zabezpečenie ( gumičky dodá hospodár OZ. Sú započítané 
 v cene nasadeného holuba, plomby, matky EKS, tlačiarne ap.) zabezpečí príslušný 
 vedúci NS SDT, s výnimkou ZO Lehnice, ktoré si matku EKS a tlačiareň zabezpečia  
          z vlastného zdroja. 
7.6.  Uzatváracia komisia (ďalej len UK) je pre každé nasadzovacie stredisko jedna  a 

komisia je trojčlenná. Uzatvárané budú len elektronické konštatovacie  systémy 
(ďalej len EKS). Protokol bude uzatváraný v toľkých exemplároch koľko je ZO 
s EKS + 1ks auto a + 1ks v NS“DT“ + 1ks koordinátor 
Zloženie uzatváracej komisie: 
 
1. Komisia      Predseda : Vedúci nasadzovacieho strediska „SDT“ 

   Člen :      1. zástupca vedúceho nasadzovacieho strediska „SDT“  
                                               alebo určený zúčastnený chovateľ 

Člen :        určený zúčastnený chovateľ 
 
7.7. Miesto nasádzania 

 OZ BRATISLAVA NASADZOVACIE STREDISKO NS 01 
  Klubovňa ZO Dunajská Lužná , Mariánska ul. 

 
 OZ BRATISLAVA NASADZOVACIE STREDISKO NS 02 

  Klubovňa ZO Senec, Trnavská 1, obj. kotolňa 
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7.8. Časový harmonogram nasádzania na preteky Nienburg-Drakenburg : 
 
7.8.1. 
 
Stredisko / Deň košovania 18.06.2016 02.07.2016 16.07.2016 

Nasadzovanie na Nienburg-Drakenburg = príchod auta 
nasadzovanie v NS_01-DL 7:00 7:00 7:00 

nasadzovanie v NS_02-SE 7:45 7:45 7:45 
 
7.8.2. 
 
Otvorenie nasadzovacieho strediska „SDT“- čas určí písomne ved. nas.strediska 
 Zodpovedný vedúci  nasadzovacieho strediska   

Povinnosti : pripraviť privezené koše – zabezpečiť ich dovoz, vyčistenie, vymeniť papier, 
zablombovať a uložiť tak, aby boli dostupné krúžkovacím komisiám. 
Rozložiť stoly potrebné pre činnosť KK, zabezpečiť dostatočný počet písacích potrieb, 
plomb a pretekové gumičky, ktoré dal vyrobiť Zväz. 
Za túto činnosť vrátane materiálových nákladov ( mimo pretekových gumičiek – tieto dodá 
usporiadateľ preteku) im bude priznaná odmena vo výške 0,07 € za nasadeného holuba. 

 
  vedúci nasadzovacieho strediska „SDT“  prekontroluje prítomnosť členov  krúžkovacích 

komisií , ich materiálno-technické zabezpečenie v zmysle určenia komisie (EKS) a zaháji 
nasadzovanie holubov na pretek. Pri nasadzovaní budú v priestoroch nasádzania prítomní 
len členovia odborných komisií , VNS“SDT“ , jeho zástupcovia a chovateľ, ktorý nasádza 
holuby + koordinátor, ktorý má voľný prístup do priestoru nasádzania. 

 
 

Poradie nasádzania jednotlivých ZO určí príslušný vedúci nasadzovacieho 
strediska 
15´ minút pred príchodom auta je ukončenie košovania, holuby privezené po 
tomto termíne nebudú nakošované. 

 
 
7.9. Povinnosti chovateľov nasádzajúcich v NS“SDT“ 
7.9.1. Je neprípustné, aby chovateľ pri košovaní (nasadzovaní) vlastného holuba držal, zapisoval, krúžkoval 

a hlásil jeho číslo. Chovateľ má právo kontrolovať správnosť zápisu v kontrolnom liste. Preteková 
gumička musí byť na rodovej obrúčke. Komisia zodpovedá za donášku holubov do boxov. 

7.9.2. Chovateľ, alebo jeho zástupca (účastník preteku) predloží krúžkovaciej komisii vypísaný a 
 podpísaný kontrolný list. V kontrolných listoch nie je dovolené prepisovanie čísiel. 
7.9.3. Majiteľ je zodpovedný za zdravotný stav nasadených holubov na pretek. krúžkovacia komisia  je 

povinná viditeľne choré holuby nepripustiť na pretek. 
7.9.4. Chovateľ je povinný hlásiť prvého doleteného holuba v zmysle pokynov uvedených v tomto 
 obežníku. 
 
7.10. Povinnosti vedúceho nasadzovacieho strediska „SDT“ 
 
7.10.1.  všetky povinnosti vedúceho nasadzovacieho strediska v zmysle pretekového poriadku  
 a obežníkov upravujúcich činnosť v NS, 
7.10.2. rozdeliť originály a prvú kópiu kontrolného listu spolu s hrebeňmi od gumičiek a kópiou  protokolu 
o uzatvorení EKS podľa základných organizácii a toto zapečatiť do samostatných  obálok  pre jednotlivé ZO. 
7.10.3 vydať zapečatenú obálku zástupcovi ZO proti podpisu na protokole o odovzdaní kontr.listov, 
7.10.4. druhá kópia kontrolného listu +príslušné doklady  - zapečatiť a odovzdať do auta 
7.10.5. Zabezpečiť rovnomernú obsadenosť v pridelených  košoch.  
 
7.11. Povinnosti koordinátora 
7.11.1. kontrolovať priebeh nasadzania v zmysle pretekového poriadku SZCHPH 
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7.11.2. v súčinnosti s KRK OZ vykonávať námatkové kontroly nasadených holubov 
7.11.3. skompletovať príslušnú dokumentáciu k preteku. 
 
7.12. Povinnosti predsedov ZO zaradených do OZ BRATISLAVA NASADZOVACIE 
 STREDISKO NS 01; 02;  
7.12.1. Zabezpečiť aby sa košovania zúčastnilo toľko členov, koľko je potrebné pre bezproblémové 
 nakošovanie prinesených holubov za svoj klub a aby boli na košovaní až do ukončenia  košovania. 
7.12.2. Zabezpečiť aby holuby na košovanie boli dopravené do NS v zmysle časového harmonogramu 
7.12.3. Pred pretekom nahlásiť predpokladané počty holubov ( sam. H+HA) na pretek ved. 
 nasadzovacieho strediska z dôvodu rovnomerného vyťaženia košov.  
 
7.13. Počty prihlásených holubov SDT 
 

názov ZO CHPH_ SDT 
počet kusov 

holubov NS 1 
počet kusov 

holubov NS 2 
počet kusov 

holubov OZ BA 

NS-1 NS-2  OZ BA 

0101_Bratislava-Trnávka  ZONS_1   80 80 
0101_Bratislava--Zálesie  ZONS_2   42 42 
0102_Pezinok   98 98 
0104_Bratislava-Rusovce 100   100 
0105_Dunajská Lužná 143   143 
0106_Šenkvice   55 55 
0107_Kráľová pri Senci   115 115 
0108_Lehnice 81   81 
0109_Senec   120 120 
0110_Bratislava-Mierová kolonia 55   55 

OZ Bratislava _ spolu 379 510 889 
7.14. Rozdelenie košov SDT 
 

 Nedodané od prepravcu        

                 

                  

         

 
7.15. Rozdelenie košov KT,ST a DT 
 
7.15.1. pridelené koše 
 

NS  počet košov A  Príves 

0101_Bratislava‐Trnávka_NS 1, Zálesie NS  17  5 

0102 Pezinok  12  5 

0104_Bratislava‐Rusovce  10  3 

0105_Dunajská Lužná  14  6 

0106_Šenkvice  8  0 

0107_Kráľová pri Senci  14  5 

0108_Lehnice  12  2 

0109_Senec  13  4 

0110_Bratislava‐Mierová kolonia  8  0 

SPOLU  108  30 
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NS 
počet 
košov  čísla košov KT,ST a DT  

0101_Bratislava‐Trnávka_NS 2 Zálesie  8  A  38  39  40  41  42  43  44  45                   

0101_Bratislava‐Trnávka_NS 1 Bratislava  9  A  29  30  31  32  33  34  35  36  37                

0101_Bratislava‐Trnávka  5  P  26  27  28  29  30                            

0102 Pezinok  12  A  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66       

0102 Pezinok  5  P  1  2  3  4  5                            

0104_Bratislava‐Rusovce  10  A  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84             

0104_Bratislava‐Rusovce  3  P  8  9  10                                  

0105_Dunajská Lužná  14  A  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

0105_Dunajská Lužná  6  P  21  22  23  24  25  11                         

0106_Šenkvice  8  A  67  68  69  70  71  72  73  74                   

0106_Šenkvice  0  P                                           

0107_Kráľová pri Senci  14  A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

0107_Kráľová pri Senci  5  P  16  17  18  19  20                            

0108_Lehnice  12  A  97  98  99  100 101 102 103 104  105  106  107  108       

0108_Lehnice  2  P  6  7                                     

0109_Senec  13  A  46  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96    

0109_Senec  4  P  12  13  14  15                               

0110_Bratislava‐Mierová kolonia  8  A  47  48  49  50  51  52  53  54                   

0110_Bratislava‐Mierová kolonia  0  P                                           

SPOLU auto + vozik  138  X  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Pravá strana sprievodca 
46 37 28 19 10 1 

Senec Trnávka D.Lužna D.Lužna 
Kralova p 

S 
Kralova p 

S 

47 38 29 20 11 2 

M.Kolonia NS Zálesie Trnávka D.Lužna 
Kralova p 

S 
Kralova p 

S 

48 39 30 21 12 3 

M.Kolonia NS Zálesie Trnávka D.Lužna 
Kralova p 

S 
Kralova p 

S   

49 40 31 22 13 4   

M.Kolonia NS Zálesie Trnávka D.Lužna 
Kralova p 

S 
Kralova p 

S   

50 41 32 23 14 5   

M.Kolonia NS Zálesie Trnávka D.Lužna 
Kralova p 

S 
Kralova p 

S   

51 42 33 24 15 6   

M.Kolonia NS Zálesie Trnávka D.Lužna D.Lužna 
Kralova p 

S   

52 43 34 25 16 7     

M.Kolonia NS Zálesie Trnávka D.Lužna D.Lužna 
Kralova p 

S     

53 44 35 26 17 8     

M.Kolonia NS Zálesie Trnávka D.Lužna D.Lužna 
Kralova p 

S     

54 45 36 27 18 9     

M.Kolonia NS Zálesie Trnávka D.Lužna D.Lužna 
Kralova p 

S     
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Ľavá strana vodič 
 

        

55 64 73 82 91 100 
Pezinok Pezinok Šenkvice Rusovce Senec Lehnice 

56 65 74 83 92 101 
 
 

Pezinok Pezinok Šenkvice Rusovce Senec Lehnice 

57 66 75 84 93 102 
  Pezinok Pezinok Rusovce Rusovce Senec Lehnice 

  58 67 76 85 94 103 
  Pezinok Šenkvice Rusovce Senec Senec Lehnice 

  59 68 77 86 95 104 
  Pezinok Šenkvice Rusovce Senec Senec Lehnice 

  60 69 78 87 96 105 
  Pezinok Šenkvice Rusovce Senec Senec Lehnice 

    61 70 79 88 97 106 
    Pezinok Šenkvice Rusovce Senec Lehnice Lehnice 

    62 71 80 89 98 107 
    Pezinok Šenkvice Rusovce Senec Lehnice Lehnice 

    63 72 81 90 99 108 
    Pezinok Šenkvice Rusovce Senec Lehnice Lehnice 

                
    
    

 
7.15.3. Rozdelenie košov v prívesnom vozíku - Sezóna 2016 

Strana šoféra Strana spolujazdca 

1 6 11 26 21 16 
Pezinok Lehnice Dunajska Lužná Trnávka Dunajská Lužná Kráľová  

 

 

2 7 12 27 22 17 

Pezinok Lehnice Senec Trnávka Dunajská Lužná Kráľová  

3 8 13 28 23 18 
Pezinok Rusovce Senec Trnávka Dunajská Lužná Kráľová  

4 9 14 29 24 19 
Pezinok Rusovce Senec Trnávka Dunajská Lužná Kráľová  

5 10 15 30 25 20 
 

 

Pezinok Rusovce Senec Trnávka Dunajská Lužná Kráľová  

 

 

 
 
8. Veterinárne potvrdenia. 
 
8.1. V termíne do 19.04.2016 predloží každá základná organizácia súhrnné veterinárne potvrdenie 
za jednotlivých členov výcvikárovi OZ. 
 
9. TERMINOVNIK  ÚLOH PREDSEDOV ZO a VED. NS 
                                            
9.1 SPLNENIE BODU 3.1. - deklarované časy nasádzania holubov, zatvárania a otvárania  
    elektronických konštatovacích systémov alebo hodín do 15.3.2016 

príloha č.1  xls. Tab 
 
 



OBEŽNÍK č.1/2016 SZCHPH OZ BRATISLAVA 14

9.2.  SPLNENIE BODU 3.4.-zápis o kontrole konštatovacích hodín  
  
9.2.1. Zabezpečiť kontrolu chodu mechanických konštatovacích hodín chovateľov. Protokol  
       o kontrole s príslušnými konštatovanými hodinovými páskami odovzdať spoločne   
 za ZO v zalepenej  obálke výcvikárovi  OZ. 
        T : do 23.04.2016                         Zodp.: predsedovia ZO 
 
9.2.2. V zmysle Pretekového poriadku SZ CHPH a podľa zásad pre používanie EKS,  odovzdať         
          spoločne za ZO v zalepenej obálke výcvikárovi OZ za  každého chovateľa  

konštatujúceho holuby z pretekov  prostredníctvom EKS originál  vytlačeného     
čitateľného priradovacieho protokolu s načipovanými holubmi. 

        T :  do 23.04.2016      Zodp.: predsedovia ZO  a členovia používajúci EKS 
 
9.2.3. Prekontrolovať ,prípadne doplniť do databázy OZ elektronické konštatovacie systémy 

používané na konšt.holubov z preteku  (databáza obsahuje : priezvisko a meno chovateľa, 
značka a typ zariadenia EKS, rok výroby a špecialistu kto priraďoval elektronické krúžky) 
nezapísané EKS nesmú byť použité na konštatovanie holubov z preteku. 
T :  do 23.04.2016      Zodp.: predsedovia ZO  a členovia používajúci EKS 

 
9.3. SPLNENIE BODU 8.1.Odovzdanie veterinárnych potvrdení  
 Každý pretekajúci člen je povinný zabezpečiť si pre r. 2016- potvrdenie do 
 veterinárneho preukazu chovateľa o vykonaní odčervenia a zaočkovania holubov proti 
 paramixomatóze. Fotokópie potvrdení odovzdať 23.4.2015 hromadne a v celku za 
 ZO.  
 T : do 23.4.2016                                           Zodp.: predsedovia ZO 
 
9.4.  Zabezpečiť používanie protokolu o uzatváraní a otváraní konštatovacích hodín pre preteky 

( príloha obežníku) 
 
9.5.  Zabezpečiť používanie protokolu o o krúžkovaní poštových holubov na pretek  ( príloha              

obežníku)  
         

 T : trvale                                            Zodp.: predsedovia ZO + ved.NS 
 
 
 
 

                         
          Alojz Barbírik                                                                       Rudolf Slováček 
    predseda SZ CHPH                                                                  výcvikár  SZ CHPH OZ 
             Bratislava                                                                              Bratislava 
 
Prílohy : č.1. Harmonogram nasadzania v ZO - xls.tab 
  č.2 Pretekový plán na rok 2016 xls.tab 
 
rozdeľovník :     -členovia výboru OZ,  predseda KRK, predsedovia ZO, sekretariat SZ CHPH 
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......................................................  
         pečiatka ZO CHPH 

P R O T O K O L 
o uzatváraní a otváraní konštatovacích hodín pre preteky konané dňa:............................................. 
 
z miesta štartu: ...................................................................................................................................... 
 
1. Pred pretekami bolo dňa: .............................. 20 ........ o hod. ............. min. .............. 
uzatvorené a zaplombované ........................... ks konštatovacích hodín 
2. Po pretekoch bolo dňa: ................................ 20 ....... o hod. ............. min. .............. 
prekontrolované a otvorené .............................ks konštatovacích hodín 
 

Pri zápise EKS do kolónky Kód EKS sa musí zapísať plávajúci kód preteku. 

 Ak sa kód nezapíše konštatovanie nemôže byť platné. (Neplatí pre EKS Tipes.) 

Por. 
číslo Meno a priezvisko chovateľa Číslo hodín 

Číslo tuby 
prvého 

konštatovania 
Kód EKS (Code) 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         

1. Zodpovedne prehlasujem, že konštatovacie hodiny na tieto preteky boli pred uzatvorením 
prekontrolované, zaplombované a riadne spustené. 
Členovia komisie     meno a priezvisko   podpis 
   1      
   2      
Dňa 20 3      
  4       

2. Zodpovedne prehlasujem, že konštatovacie hodiny, ktoré boli na tieto preteky zablombované 
 a spustené, boli pred otvorením a po otvorením riadne prekontrolované. Zistené závady sú spísané  
na zadnej strane tohto protokolu. 
Členovia komisie     meno a priezvisko   podpis 
   1      
   2      
Dňa 20 3      
  4       
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......................................................  
         pečiatka ZO CHPH 

 

P R O T O K O L 
 
 
o krúžkovaní poštových holubov na pretek z  ................................................ 
 
konaný dňa  ......................................  2016 
 
 
 
Potvrdzujeme, že holuby boli riadne podľa súťažných smerníc okrúžkované v počte: 
 

EKS :    ks

Gumičky:   ks

Spolu:   ks
 
 
 
Boli použité pretekové gumičky : 
 

 
 

Členovia komisie     meno a priezvisko   podpis 

 Dátum :  1    
  
 

   2    
  
 

  3    
  
 

 
 
 
 

por. Meno a priezvisko 
chovateľa farba gumičky Séria od čísla Séria po číslo počet ks 

1           

2           

3           

4           

5           

6           


