
OBEŽNÍK 1/2018 OZ Terchová 

Termínovník úloh pre rok 2018 

Vydáva OZ CHPH Terchová na usmernenie organizačných zložiek – ZO CHPH. 

1. Podávanie evidencie ZO CHPH  
a) Evidencie musia byť zaslané na tajomníka OZ CHPH Terchová do 12. Februára 2018. 

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

c) Aj keď v pretekovej sezóne dvaja chovatelia tvoria súťažné družstvo, v evidenčnom liste sa 

každý uvedie samostatne.  

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

poštových holubov pri ZŠ Snina.  

e) Tajomníci jednotlivých ZO CHPH odošlú v písomnej podobe úplne a presne vyplnené 

Evidenčné listy chovateľov poštových holubov za jednotlivé ZO CHPH a taktiež Evidenčný list 

za ZO CHPH (sumár) na predpísaných tlačivách. Medzi požadované údaje bude patriť : 

priezvisko, meno, presný dátum narodenia, úplná poštová adresa člena, súradnice holubníka, 

číslo parcely na ktorej stojí holubník, telefónne číslo, e-mailová adresa – pokiaľ ju chovateľ 

má, počet evidovaných holubov. Je potrebné , aby tajomníci ZO CHPH potrebné údaje 

zhromažďovali a presne a úplné vyplnené evidencie boli zaslané v požadovanom termíne. 

Nutné je taktiež zaslať tieto dokumenty aj v elektronickej podobe na adresu tajomníka OZ 

CHPH Terchová, e-mail p.struharnansky@gmail.com . V evidencii je potrebné uviesť počet 

evidovaných holubov (nie priemer nasadzovaných na preteky).  

f) Tajomník OZ CHPH Terchová je František Hanuliak, jeho e-mailová adresa je 

p.struharnansky@gmail.com  

 

2. Členské príspevky  
a) Členské príspevky ZO CHPH poukážu na adresu pokladníka OZ CHPH Terchová do  

12. februára 2018 .  
b) Členský príspevok na rok 2018 bol schválený 4,- eurá.  
c) Členský príspevok za družstvo štartujúce pod hlavičkou je 35,- eur.  

 

3. Objednávka materiálu  
a) Úplnú objednávku materiálu na rok 2019 je potrebné zaslať na adresu pokladníka OZ CHPH 

Terchová do 12. februára 2018.  
b) Rodové krúžky sa objednávajú podľa požiadaviek ZO CHPH.  

Objednávka  rodových krúžkov sa akceptuje len na počet násobkov čísla 20 (20 kusové 
balenia) Príklad: 520,540,560,580,600 ks balenia, pre jednotlivé ZO CHPH.  

c) Objednávka pretekových gumičiek sa akceptuje len na celé 1 000 kusové balenia.  
Orientačné ceny pre rok 2018 rodových krúžok: 0,20 eur/ks, pretekové gumičky: 60 eur za 
1000 ks, kontrolné listy 4 eur/ks. 
 

4. Reklamácia rodových krúžkov a preukazov  
Prípadné reklamácie chýbajúcich rodových krúžkov a preukazov je potrebné zaslať                

písomne na adresu predsedu OZ CHPH Terchová do 12.februára 2018.  

 

mailto:p.struharnansky@gmail.com


5. Konferencia OZ CHPH, korešpondencia  
a) Konferencie OZ CHPH musia konať do 5.2.2018. Predtým však výbory OZ CHPH po schválení 

termínu konferencie a vydaní pokynov na jej konanie, písomne nahlásia na sekretariát Zväzu 

miesto, termín a začiatok konania konferencie. OZ CHPH sú následne povinné najneskôr do 

12.februára 2018 zaslať na sekretariát Zväzu zápisnice z konferencie OZ CHPH, vrátane 

nahlásenia zvolených  delegátov X. Zjazdu, pripomienky a návrhy na zmenu Stanov SZ CHPH, 

návrhy kandidátov do orgánov Zväzu s priloženým prehľadom o doteraz vykonávaných 

funkciách vo Zväze.  

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

z rokovaní výboru OZ CHPH, obežníky a iné podstatné dokumenty OZ.   

 

    Predseda OZ CHPH Terchová                          Tajomník OZ CHPH Terchová  

Holúbek Viktor t.č. 0903 768 298              Hanuliak František t.č. 0907 099 590   


