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SPiŠSKÁ NOVÁ VES 
mesto, ktoré nás privíta 

na Slovenskej výstave poštových holubov 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
Valné zhromaždenie Slovenského zväzu chovateľov poštových holu

bov s hlbokým zármutkom oznamuje širokej chovate"skej verejnosti, že 
naše rady navždy náhle opustil dlhoročný predseda ÚV SZ CHPH a čestný 
predseda Slovenského zväzu chovate"ov, zapálený chovatel', organizá
tor chovate"ského života a priate" 

p. Jozef K U P Č O 
vo veku nedožitých 71 rokov 

Na poslednej ceste sa so zosnulým dňa 15. augusta 1997 rozlúčili naj
bližší členovia rodiny, priatelia, známi a široká chovateľská verejnosť. Za 
chovaterov poštových holubov sa so zosnulým rozlúčil p. Miroslav Petrani. 

Česť jeho pamiatke 
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SLOVO NA ÚVOD 


Vážení chovatelia, 

vo väčšine OZ CHPH sa skončila preteková sezóna i keď nás čakajú nácviky a preteky 
holubov ročníka 1997 a mnohí využijú možnosť nasadiť spolu s nimi i staršie holuby, kvôli 
doplneniu koeficientov. 

O úspechoch chovateľov budú hovoriť pretekové výsledky a výsledky nadchádzajúce
ho výstavného obdobia. Nebola to sezóna bezproblémová, a tak sa zdá, že takých už v 
posledných rokoch ani niet. 

V tomto roku nám najviac problémov narobilo počasie, kvôli ktorému niektoré OZ CHPH 
neabsolvovali až po tri naplánované preteky. Zrušil sa národný pretek z Eisenachu a pre
riedili sa rady úspešných pretekárov na holubnikoch. 

Sezóna však bola pre mnohých chovateľov aj prljemným pookriatím najmä pri úspeš
ných doletoch holubov z namáhavých pretekov, či pri úspešných odchovoch nádej{ do 
nasledujúcich pretekových sezón. 

Ešte v máji sa musel presťahovať sekretariát Zväzu, nakoľko sme dostali výpoveď od 
obvodného úradu.z tohto dôvodu sa chovatelia nemohli dovolať na sekretariát, ktorý sa 
presťahoval do Trnávky, kde sme prenajali priestory od organizácie SZCH. Zatiaľ tam nie 
je zapojený telefón ani fax, pretože sa musia vymeniť okná a nasadiťmreže, nakoľko prie
story kancelárie sú na prízemí. Pracovnik sekretariátu p. Sýkora chodil iba preberaťpoštu 
a vybavoval ju doma. V septembri by sa mal chod sekretariátu rozbehnúť už v nových 
priestoroch naplno. 

Po niekoľkoročnej prestávke sme pristúpili aj k organizovaniu celoslovenských národ
ných pretekov. Musím konštatoval; že ich organizácia sa nijako zvlášť nevydarila. Prepra
va holubov na pretek a základné spracovanie výsledkov boli ponechané v právomoci OZ 
CHPH. Každý si však demokraciu v týchto otázkach vysvetlil po svojom. Ako tomu predíst; 
ako lepšie zorganizovať národné preteky v roku 199B? Tejto problematike je venované 
samostatné pojednanie v tomto čísle spravodaja. 

V priebehu pre teko vej sezóny boli členovia Valného zhromaždenia Zväzu, prezídia a 
pretekovej komisie povereni vykonávať kontrolu organizácie nasadzovania holubov, ich 
prepravy a otvárania konštatovaäch hodin v ktorejkofvek ZO CHPH na Slovensku. Pri 
kontrolách sa zistili dosť závažné nedostatky,z ktorých bude potrebné vyvodiť rázne uzá
very. Po týchto prvých skúsenostiach sa ukazuje, že bude potrebné doplniť novoprijatý 
pretekový poriadok a inovovať disciplinárny poriadok. 

Mnohé organizácie a jednotlivci sa odvolali na postup uplatňovaný pri kontrole. Správ
nosť postupu bude prejednaná na VZ SZ CHPH, treba však jednoznačne povedat; že 
nedostatky, ktoré boli zistené sa tým nezmenšia ani nevyanulujú. 

V polovici augusta nás zastihla aj vermi smutná správa, že dlhoročný predseda ÚV SZ 
CHPH a v súčasnosti čestný predseda Zväzu p. Jozef Kupčo tragicky zahynul. Touto ces
tou preto chcem poďakovať všetkým chovateľom, funkcionárom nášho zväzu, ktorí ho od
prevadili na poslednej ceste. 

RNDr. Daniel Dudzik 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

mesto, ktoré nás privíta na 5. SLOVENSKEJ VÝSTAVE POŠTOVÝCH 

HOLUBOV v dňoch 10.• 11. januára 1998 
Spišská Nová Ves sa prvýkrát spomína v 

roku 1268 ako Villa Nova. Slovenská obec tu 
však vznikla najneskôr v 12. storočí a bola 
pomenovaná pravdepodobne podl'a úzkej a 
dlhej zástavby IGLOV. V 13. storočí v tesnej 
blízkosti založi li nemeckí kolonisti novú obec, 
Novú Ves. V 2. polovici 13. storočia obe ob
ce splynuli a aj slovenská časť mohla využf
vať výhody účasti v Spoločenstve spišských 
Sasov. V 14. storočí sa z obce vyvinulo výz
namnejšie mestečko s trhovým právom. 

Erb mesta pôvodne pozostával z trojvŕ

šia, na bočných kopcoch bolo po jednom ba
níckom kladivku, zo stredného vyrastali tri 
zlaté ruže, ale od 16. storoč ia z vázy, do kto voveský úsporný a úverový ústav. V rokoch 
rej boli ruže vsadené. predmníchovskej republiky a Slovenského 

V r. 1412 - 1772 zálohoval mesto král' Žig štátu sa ekonomicko-sociálny ráz mesta ne
mund Pol'sku. V 18. storočí bolo najväčším zmenil. Zostalo hospodárskym, obchodným 
z 13 miest založených Pol'sku. V roku 1774 a peňažným centrom okolia, v prevádzke bolo 
sa Spišská Nová Ves stala sídlom Provin niekol'ko menších priemyselných podnikov. 
cie XVI spišských miest až do jej zrušenia v Roku 1950 otvorili prvý nábytkársky podnik 
roku 1876 a od tohto roku mala postavenie na východnom Slovensku Nový domov. V 
banského mesta. ďalších rokoch nastal prudký rozvoj priemys

Množstvo baní na meď, železo a strieb lu v okrese a Spišská Nová Ves sa stala síd
ro, hút a hámrov vzniklo v okolí už v 14. sto lom mnohých významných podnikov. 
ročí. Dielňa Majstra Konráda Gaala a jeho Z hradiska umeleckohistorického je naj
nástupcov Vayglovcov a Wagnerovcov vy hodnotnejšou pamiatkou mesta rímskokato
rábala zvony a bronzové krstiteľnice pre Spiš lícky farSký kostol, postavený uprostred ná
a ostatné Uhorsko, Malopol'skó, dokonca pre mestia. Medzi ďalšie architektonické kleno
český Vyšehrad. Najstarší známy cech bol ty patrí radnica, evanjelický kostol. provinč
kováčsky . Z ostatných remesiel boli výz ný dom, reduta, socha Immaculaty. 
namnejší farbiari , kolári, kordovanníci, kot Mnoho poznatkov a zážitkov z pamiatok 
lári, kožušníci, remenári , tkáči a súkenníci. poskytuje aj samotné okolie Spišskej Novej 
Baníctvo a hutníctvo sa rozmáha najmä v Vsi. V jej blízkosti sa nachádza Levoča , Spiš
18. a prvej polovici 19. storočia. ský hrad, Spišský Hrhov, Spišská Kapitula, 

Najstarším priemyselným podnikom bola Dreveník, Žehra, Markušovce. 
miestna papiereň . Pracovala od roku 1676 do Mesto Spišská Nová Ves je bránou do 
konca 19. storočia. Významný bol závod na najznámejšieho krasovér0 územia Západ
výrobu kameniny, v prevádzke v rokoch 1812 ných Karpát - Slovenského raja. Vďaka svo
- 1869. Rozvoj priemyslu urýchlilo vybudova jej atraktívnosti - bizarnosť skalných útvarov, 
nie železničnej trate Košice - Bohumín v roku roklín , vodopádov a jaskýň s európskou ra
1871 a od konca 19. storočia je Spišská Nová ritou Dobšinskou radovou jaskyňou, prekrás
Ves železničným uzlom s dielňami. ne vyhliadky z náhorných planín - je Sloven

Roku 1845 tu bola založená Sporitel'ňa ský raj turisticky vel'mi zaujímavý v priebe
XVI spišských miest, roku 1872 Spišskono- hu celého roka. 
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O ' ~> predseda organizačného , výbl)fU 
S, SLOVENSKEJ VÝSTAVY ' P.OŠTÓWCHJiOLUBDV 

I : . . -predstavuje usporiadajúcé'-ot 

takí známi chovatelia ako p. Hanák, Novák, na úspechy svojich predchodcov, Chovate
Uhlík a Štelmach , lia poštových holubov úspešne reprezentu

Na miesta priekopníkov, ale odhodlaní jú svoje mesto na celoštátnych výstaváCh a 
pokračovať v ich šľapajách , nastúpila ďal súťažiach . Holub našej oblasti úspešne re
šia generácia chovateľov, ku ktorej patrili prezentoval aj Slovensko na olympiáde poš
Konštantín Korba, Karol Moučka, Fr. Tomaj tových holubov. 
ko, O. Čupa, V. Pomajdík, P. Chrapčiak , J_ Poverenie zorgan izovať Slovenskú výsta

Oblastné združenie chovateľov pošto
vých holubov v Spišskej Novej Vsi bolo roz
hodnutím SZ CH PH poverené zorganizovať 
a uskutočni! 5. Slovenskú výstavu poštových 
holubov. Toto poverenie si chovatelia na 
Spiši vysoko vážia a urobia všetko preto, aby 
toto vrcholné stretnutie chovatel'ov bolo dôs
tojným završením tohtoročnej pretekovej 
sezóny. 

OZ CHPH v súčasnom období má 110 
členov, ktorí sú organizovaní v 7 základných 
organizáciach, a to v Spišskej Novej Vsi , 
Spišskom Podhradí, Smižanoch, Levoči, 
Richnave, Spišskom Štvrtku a Odoríne. 

História chovatel'stva na Spiši je veľmi 
bohatá. Je tomu viac ako 70 rokov, čo bol 
založený spolok chovateľov poštových ho
lubov, k čomu dali podnet predstavitelia vo
jenského holubníka, ktorého pevným stano
vištom bola Spišská Nová Ves. Možno teda 
bez nadsádzky povedaf, že tento spolok pat
rii medzi prvé, ktoré začali na Slovensku 
pôsobiL 

Po začiatočníckej nevýraznej činnosti 
dochádza na jar v roku 1927 k historickému 
obratu a zakladá sa Spolok chovateľov poš
tových holubov. Na prvú listinu zakladate
ľov a funkcionárov sa zapísali Ján Fekete 
predseda, práporčík Viktor Hruška - tajom
ník, František Hurta - pokladník. 

Vznikla tu určitá symbióza medzi cvič
ným vojenským chovom , ktorý mal stano
vište v meste (neskôr nadobudol charak
ter materského holubníka) a Spolkom cho
vate!'ov poštových holubov. Členovia spol
ku získavali chovný materiál vyradený z 
tohto holubníka, pričom platili 1 Kčs za 
holuba. 

Medzi priekopníkov nášho športu v tom
to období patrili Š. Tomečko, Kubičár , Joch
man, Vitališ, Kriviansky, Kraus, Griger, Glatz, 
Trembač a ďalší. Ich zásluhou sa chov poš
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tových holubov začal rozšírovať i do sused
ných okresov - Popradu, Kežmarku, Prešo
va, Košíc. 

Dozor nad chovmi mali stále zástupco
via vojenského holubníka vzhľadom na exis
tenciu zákona o ochrane a výcviku pošto
vých holubov. Členský príspevok bol 24.
Kčs, čo predstavovalo značný obnos a neu
možňovalo každému stať sa členom spol
ku. Už v rokoch 1924 -28 nadviazali členo
via spolku čulé kontakty s chovatel'mi z 
Čiech, čím sa zabezpečil prísun kvalitných 
holubov na Slovensko. 

Z roku 1933 je z valnej hromady spolku 
zachovaný zápis, že vel'ký spišskonovove
ský spolok stagnuje a je potrebné jeho čin
nosť oživiL Oživenie iniciovali chovatelia z 
Popradu, Ictorí v roku 1934 si založili vlastný 
spolok pod záštitou rotmajstra Fialu z vo
jenského holubníka. V roku 1936 sa vy
tvorili okrsky v Trnave, Zvolene, Žiline a 
Košiciach. 

V ďalšom období kvôli vojenovému na
pätiu nastáva úplná stagnácia chovu pošto
vých holubov. Obnovenie činnosti Spolku 
chovateľov poštových holubov nastáva už v 
roku 1945, Spišskonovoveský spolok dostá
va registračné číslo 0228. 

Úspešne sa rozvíjala spolupráca s cho
vatel'mi v Poprade, Kežmarku , Košiciach, 
Liptovskom Mikuláši a neskoršie aj z Levo
če . Tieto organizácie, tak ako všade na Slo
vensku, prechádzali rôznymi územnými a 
organizačnými zmenami, ktoré prinášal i po
zitívne, ale aj negatívne javy v chovate!'
skom športe, s čím sa museli chovatelia v 
našom meste vyrovnať. 

Chovate!'ský entuziazmus bol schopný 
prekonávať všetky ťažkosti a chov poštových 
holubov sa v päťdesiatych rokoch rozvíjal na 
širokej základni. Na kurze rozhodcov v Spiš
skej Novej Vsi prednášali v tomto období aj 

Knizner, J. Mintál, Š Sova, J. Štrama, M. 
Boloz, E. Borkovský, J. Štelbaský a ďalší. 
Táto generácia chovateľov mala podiel nie
len na rozvíjaní športovej chovatel'skej čin
nosti v meste, ale boli nápomocní rozvoju 
poštového holubárstva v Poprade, Kežmar
ku, Svite, Levoči a v ďalších okolitých mes
tách a obciach. 

Za desiatky rokov chovatelia poštových 
holubov zažili úspechy, ale i neúspechy a 
sklamania. Jedno je však isté, že v tvrdých 
podtatranských podmienkach sa hOlubársky 
šport naďalej rozvlja, 

Súčasná generácia úspešne nadväzuje 

Jozef L E S NIC K Ý 
sedemnásobný majster 
OZ CHPH Spišská Nová Ves 
za roky 1991 - 1997 

"Som chovateľ na body a 
svojich súperov mám predo
všetkým vo vlastnom klube, ich 
chcem poraziť a koeficienty ma 
vôbec nezaujímajú," hovorí 
svojrázny a úspešný chovatel'. 

Chovateľské začiatky 
Pochádza z Bugfoviec lroČ . 1951 l, kde 

už ako osemročný začal choval poštové ho
luby. Okrasné ho nikdy nezaujímali. Otec 
nebol jeho koníčkom nijako nadšený, ale v 
chove pokračoval doma až do nástupu na 
základnú vojenskú službu, na ktorú odchá
dzal ako zamestnanec Cestných stavieb v 

s 

vu poštOvýCh holubov 1998 považujú cho
vatelia zo Spišskej Novej Vsi za česť, ale i 
záväzok. Veria však, že za pomoci mes
tských orgánov, organizácií i podnikatel'ov 
mesta sa nám podarí zorganizovať výstavu 
na patričnej športovej a spoločenskej úrov
ni, ktorá bude hodná našej tradície, 

Preto si Vás už teraz, vážení športoví pria
telia, dovoľujeme pozvaf na celoslovenskú 
výstavu do Spišskej Novej Vsi, ktorá sa usku
točn í v dňoch 10. - 11. januára 1998 v špor
tovej hale. 

Vlastimír Pomajdik 
predseda organizačného výboru 

KOEFICIENTY MA NEZAUJíMAJÚ 


Spišskej Novej Vsi. Tu sa zoznámil s vtedy 
už známym chovaterom Štefanom Sovom. 
Za jeho pomoci si ešte pred vojenč i nou v 
podniku postavil druhý holubník. V ňom ne
chal 10 holubov, ostatné porozdával a na
rukoval. Po návrate so ZVS našiel na ho
lubníku 10 holubov, ale úplne iných. 

V roku 1973 sa oženil a presťahova l do 
Nemešian. S nim sa sťahovali aj jeho holu
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• Chovná holubica "Jessica "90-S-54534, 
2x 1. cena Karl. Vary. Pôvod Arnošt-Čam
bala. 

letiek, zvyšok sú dvojročné a staršie holuby. 
Tento stav mu umožňuje úspešne obsadiť 
všetky trate a zabezpečiť dobrú starostlivosť. 

by. Už v jeseni ho majster z podniku pre
sviedča, aby naďalej choval holuby v pôvod
nom holubníku. A tak jesenné mláďatá sú 
opäť na Cestných stavbách. 

Dva roky choval holuby iba pre poteše
nie a až v roku 1976 vstupuje do ZO CHPH 
v Spišskej Novej Vsi. Hneď v prvom roku, v 
organizácii, ktorá mala 48 členov, sa umies
tnil na 16. mieste. 

~ôvod holubov' 
Ešte pred vstupom do chovaterskej or

ganizácie sa zoznámil s pp. Štefanom 
Kečkom a Stanom KOlačkovským, ktorí už 
v tom čase chodili na holubníky pp. Čam
balu, Arnošta, Nemečka a Janalíka. Tie
to holuby sa mu veľmi páčili a chcel ich 
mať tiež. 

V roku 1978 kúpil prvé holuby od p. 
Nemečka a od Š. Kečku dostal v nasle
dujúcich rokoch dvakrát vajíčka po holu
bovi od p. Čambal u Č. 76-S6-985 a holu
bici od p. Arnošta z roku 1978, ktorá ne
mala krúžok. Z nich vychoval holuba Č. 

82-S-183899, ktorý sa stal základným 
holubom jeho chovu. 

Vychoval viac ako dvadsať úspešných 
pretekárov a krv týchto holubov i dnes 
prevláda na holubníku Izahynul 18. 04. 
1995/. Jeho dvaja synovia "Gagurač" 189
S-257691 a "Patrik" 190-S-555411 sú pilier
mi dnešného chovu. Pritom Patrik je stá
le úspešným pretekárom a nikdy neabsol
voval dlhú trať bez umiestnenia. Do cho
vu úspešne zarad il aj holubicu 84-S
177208 od Stana Kolačkovského, pôvo
du Čambala, Arnošt. 

V roku 1991 bol po operácii na liečení v 
Karlových Varoch, kde sa zoznámil s Jaro
slavom Jarom. Spriatelili sa a každý rok sa 
vzájomne navštevujú. Od neho dostal vel'
kú školu holubárstva a výrazne mu dopo
mohol k súčasným úspechom. Od neho má 
aj niektoré vermi úspešné holuby ako napr. 
H 92-CS04-183 IJansenl, ktorý vyhral ka
tegóriu ŠPORT I na oblastnej výstave ale
bo úspešná pretekárka 91-CS23-60 IFáb
ryl. Pôvod jeho holubov možno označif Espt 
x Van Bruane x Fabry. 

• H 89-S-25769 chovný holub. Syn 82
S-183899 zvaný "Gagulač" 

-Počet chovaných hoIUbo!.J 
Zimuje 80 - 85 holubov, z čoho je jeden 

chovný pár IGaguľač a Jessica/, 30 - 40 vý
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1..--__ ....... Holubníky '--1 

Kvôli dobrým holubníkom kúpil po smrti 

priatera Štefana Sovu od jeho manželky 
dom, kde presťahoval aj svoj pôvodný ho
lubník. Má samostatný holubník pre dvoj
ročné a staršie hol uby, v ktorom je 24 
27 budníkov, oddelenie pre ročné holu
by, výletky , chovný pár a i z olačku. 

V blízkosti jeho pozemku je železničná trať 
a vera starosti mu spôsobuje trolejové vede
nie, na ktorom sa holuby často porania.

I Metóda pretekania_-" 
Preteká prirodzenou metódou. Špeciál

ne pripravuje holuby iba výnimočne, ako 
napr. v tomto roku "Erika" na dlhé trate z 
Nemecka. Holuby sú vermi krotké a majú 
veľkú lásku k svojmu budníku a hniezdu. 
Neznáša plaché holuby, ktoré hned' z cho
vu vyraďuje. Holuby zaparuje na Jozefa a 
ideálnu formu dosahujÚ v júni a v júli. 

C~=~-- · Kŕmenie =.J 
Kŕmi spoločne aj jednotlivo, pod!'a toho, 

čo ktorý holub potrebuje. Toto musí chovate!' 
sám rozoznať. Kŕmnu dávku zostavuje asi z 
pätnástich druhov zrnín, podra kondície, lor
my a potreby holubov. Podáva im aj kúpený 
grit Natural a Geravit. Holuby majú vždy k 
dispozícii medicinálny liz a jelšavský piesok. 

~uJíll1avosr~kiSfen-lihOlulil)v I 
Každého holuba, ktorý ostane po sezóne 

na holubníku pokrstí. Mená vyberá z kalen
dára, po športovcoch, pod!'a telesných zna
kov a podobne. Takže na holubnIku alebo v 
dobre vedených záznamoch sa môžme stret
núfs Bombardérom, Hurikánom, Dynamitom, 
Rommingerom, Zicom, Klaudiusom atď. 

L .______~~;;....;:yg_ie_na_,___________' 
Považuje ju za základ úspechu a preto v 

pretekovej sezóne čistí holubníky 2-krát den
ne. Mimo sezóny čistí raz denne v tuhej zi
me 2 - 3 krát do týždňa. 
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• Najmilší holub chovate/'a "Patrik". 

.VeterinárneJl!ep~-J 
Za základ zdravia považuje prevenciu 

pred trichomoniázou. Viackrát, i v priebehu 
sezóny, ju tlmí Avimetronidom. Robí tiež pra
videlné vakcinácie a očkovanie Avipestom, 
Kolinakom, Salgenom, Galivakom a Ovodif
terinom. Prostredníctvom Aldilalu 2 - 3 krát 
ročne holuby odčervuje. Snaží sa nepodá
vať antibiotiká. 

r-- ~--'------ l 
, ': Rodinné zázemie . _ 

Vermi vel'ké pochopenie pre svojho ko
níčka má u svojej manželky, ktorá mu aj po
máha pri ošetrovaní a trénovaní holubov. 
Teraz je pomocníkom pri tréningoch a ošet
rovaní aj jeho syn. 

Pán Jozef o svojej manželke hovorí: -
EQi\ - .a:: + 
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• Najmilší holub chovate/'a "Patrik". 
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Nikdy mi za vyše 20 rokov holuby nebráni
la, ale nemá rada pijanov, lebo kto pije, ne
stará sa poriadne o holuby. 

, Čo je najdôležitejšie 
pre úspech 

Udržiavať dobrý zdravotný stav, t réning 
holubov, permanentná hygiena a či stota. 

Záverom chcem p. Jotefovi Lesnick.ému 
poďakovať za milé prijatie a zaželať mu ve
ra úspechov v nasledujúcich sezónach. 

RNDr. Daniel Dudzlk 

• St61 plný úspechov. • Na holubníku. 

• Pred holubníkom dvojročných a starších holubov. Zľava pp. Jara, Lesnický, Kečka, 
Pomajdík. Vpredu p. Kochan. 
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l 
r- . . ......SMERNICA 
•• SLOVENSKEJ VÝSTAVY PoŠT~VÝCH HOLUBOV; 1998 
1/ Slovenská výstava poštových holubov sa uskutoční v dňoch 10. - 11. janu

ára 1998 v Spišskej Novej Vsi - Športová hala 

21 Výstavu organizuje Oblastné združenie CHPH Spišská Nová Ves 

31 Vystavované kategórie a podmienky výstavy: 


AI ŠTANDARD - holub/holubica 
- holub najmenej 3000 km a holubica najmenej 2500 km za 2 roky /1996-1997/ umies

tnených v 20% na tratiach od 150 km v konkurencii najmenej 200 ks PH nasadených na 
preteky a pri účasti najmenej 25 chovate/'ov, avšak v druhom roku musí holub splniť najme
nej 900 km a holubica 750 km 

BI ŠPORT 

Skupina Oížka pretekov 
vkm 

Minimálna účasf v preteku 
chovatel'ov/holubov 

Minimálny počel 
km za 2 roky 

Počet preteko~ 

za 2 roky 

I. skupina 
II. skupina 

III. skupina 
IV. skupina 

od 100 do 400 km 
od 300 do 600 km 
nad 500 km 

25 - 250 
25 - 250 
25 - 250 
25 - 250 

2000 km 10 

3000k~4000 km 6 
4000 km min. 10 _ 

.-

Vzorec pre výpočet koeficientu: 

umiestnenie holuba x 1000 

koeficient = 


počet nasadených holubov 


CI VÝKON ZA 1 ROK - HOLUB 
DI VÝKON ZA 1 ROK - HOLUBICA 

- súčet kilometrov nalietaných holubom resp. holubicou v roku 1997 v pretekoch organi
zovanýCh daným OZ CHPH 
El MAJSTER SLOVENSKA: krátke trate - 3 kusy 

stredné trate - 3 kusy 
dlhé trate - 3 kusy 
generálny majster - 3 kusy 

FI PRVÝCH PÄŤ HOLUBOV 
- pod ra celoslovenského vyhodnotenia z národných pretekov Schwerin a Kiel 

GI SUPERHOLUB aSUPERHOLUBICA 1997 
HI ESO SLOVENSKA 1997 
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1/ MAJSTER OZ CHPH 
- majster každého OZ vystaví po 2 kusy PH podľa vlastného uváženia 

41 Limity pre OZ CHPH 
Každé OZ CHPH bude vystavovať 10 kusov, z toho povinne 1 holuba a 1 holubicu v 

kategórii ŠTANDARD, po jednom kuse v každej skupine kategórie ŠPORT, po jednom 
kuse v kategórii VÝKON za rok holuba aj holubicu. Je možné nahradiť 1 holuba niektorej 
kategórie holubom inej kategórie. Zvyšné 2 holuby vystaví majster OZ. 

5/ Vyhodnotenie OZ CHPH 
Na slovenskej výstave PH sa urobí poradie v kategórii ŠTANDARD Izvlášf za holuby a 

zvlášf za holubicel, kategórii ŠPORT Izvlášf za každú skupinu, bez rozdielu pohlavia! a v 
kategórii VÝKON ZA ROK Izvlášf za holuby a zvlášť za holubice/. 

Poradie jednotlivých OZ CH PH sa zostaví pOdľa získaného priemerného bodového 
hodnotenia za 8 kusov. Výška bodového zisku každého jednotlivca je určená poradím, 
ktoré získa vo svojej súťaži. Súfaž holubov a holubíc v kategóriach ŠTANDARD a VÝKON 
ZA ROK sa pre hodnotenie OZ CH PH považujú za dve samostatné sútaže. 

V prípade rovnosti bodov v kategórii ŠTANDARD, ŠPORT rozhoduje o poradí počet 
nalietaných kilometrov. Pri rovnosti počtu kilometrov v kategórii VÝKON ZA ROK rozhodu
je lepší celkový koeficient z daných tratí Ipodl'a hore uvedeného vzorca!. 

61 Hodnotenie 
Podl'a medzinárodného štandardu budú hodnotené všetky holuby a holubice vystavo

vané v každej kategórii. Posudzovanie vykoná 5 posudzovateľov, ktorí obodujú obe pohla
via. Najvyššia a najnižšia bodová hodnota sa bude škrtať a zo zosávajúcich hodnôt bude 
vypočítaný priemer. 

71 Ocenenie 
a! ŠTANDARD - holuby - 1. až 3. miesto 

holubice - 1. až 3. miesto 
bi ŠPORT -I. skupina - 1. až 3. miesto 

II. skupina - 1. až 3. miesto 
II I. skupina - 1. až 3. miesto 
IV. skupina - 1. až 3. miesto 


cl VÝKON ZA ROK - holuby - 1. až 3. miesto 

holubice - 1. až 3. miesto 

dl KOLEKCIA OZ CHPH - 1. až 3. miesto 
el MAJSTROVSTVO SLOVENSKA - 1. až 3. miesto Ifinančná odmena! 

- prvých 10 chovatel'ov v každej kategórii - diplom 
fi PRVÝCH PÄŤ HOLUBOV PODLA CELOSLOVENSKÉHO VYHODNOTENIA 

A NARODNÝCH PRETEKOV SCHWERIN, KIEL 

gi SUPERHOLUB ASUPERHOLUBICA 1997 

hl ESO SLOVENSKA 1997 


81 Preberanie holubov 
a! Dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad, vyhotovený okresnou veteri

nárnou správou, nie starší ako 3 dni. 
bi Holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CH PH odo
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vzdá spolu s holubami dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne 
potvrdenie. Jeden zoznam bude odovzdávajúcemu potvrdený a vrátený. Po termíne doda
né holuby má usporiadateľ právo odmietnuť prevzatie. 

cl Výstavné karty budú vyplnené výhradne strojom, presne a úhfadne a vo všetkých 
požadovaných rubrikách. V rubrike Dátum preteku treba vždy uviesf deň, mesiac a rolL za 
správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá predseda a tajomník OZ CH PH. 

V pretekových výsledkoch bude umiestnenie vystavovaných holubov omačené pod
čiarknutím . Zoznam vystavovaných holubov lv kategórii ŠPORT a VÝKON ZA ROKl a 
pretekové výsledky musia byť kvôli kontrole zaslané do 1. 12. 1997 na adresu Štefan 
LONGAUER, Štúrova 2, 05304 Spišské Podhradie. 

dl Výdaje spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH. Za prevzaté 
holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy a zároveň zabezpečuje aj veterinárny dozor. 

el Výstavný poplatok je 50.- Sk za každého vystavovaného holuba, čo uhradí zástupca 
OZ CHPH pri odovzdávaní holubov. Po skončení výstavy budú holuby vydané povereným 
zástupcom OZ CHPH na základe predloženého potvrdeného dokladu pri preberaní holubov. 

91 Program Slovenskej výstavy poštových holubov 

9.1.1998 Ipiatok! 8.00 - 11.00 - preberenie holubov 
11.00 -11.30 - inštruktáž posudzovatefov 
12.00 - posudzovanie holubov a spracovanie 

podkladov pre vydanie katalógu 

10.1.1998/sobota! 8.30 - otvorenie výstavy 
13.00 - vyhodnotenie výsledkov výstavy 
18.00 - ukončenie 1. výstavného dňa 
19.00 - spoločenský večer s vyhodnotením súfaží 

Majstrovstiev Slovenska a odovzdanie oceneni 

11.1.1 998 Inedeľa! 8.00 - otvorenie výstavy pre verejnosf 
12.30 - ukončenie výstavy 
13.00 - odovzdávanie vystavovaných holubov 

101 Ubytovanie a spoločenský večer 
Ubytovanie a vstupenky na spoločenský večer bude zabezpečené formou záväzných 

objednávok a ich platieb do 20.12.1997 na adresu Vlastimír POMAJDíK, Hurbanova 1414, 
052 01 Spišská Nová Ves. 

Spoločenský večer ako aj ubytovanie bude v hoteli PREVEZA l100m od Športovej halyl 
.Vzhl'adom na obmedzené možnosti pre spoločenský večer a ubytovanie v priestoroch 
spoločenského večera vyzývame k včasnosti nahlasovania objednávok o tUtO aJcciul_ 

Cena vstupenky na spoločenský večer je 200,· Sk. Prih.lášky na spoločenský večer je 
nutné zaslať najneskôr do 20. decembra 1997. Objednávky a peniaze je potrebné zasie
lať na adresu predsedu organizačného výboru. 

11/ Predaj chovatel'ských potrieb 
Chovatelia si budú môcť zakúpiť výrobky našich aj zahraničných firiem lNATUAAL, 

VERSELE LAGAf. 
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121 Občerstvenie _ .. , v v I 

Občerstvenie počas výstavy zabezpečí usporiadate!'. ® S_Up~~::~::;~~~v:~:~N!~::KA13/ Rôzne 
Korešpondenciu, súvisiacu s organizáciou SV - PH 1998 zasielajte na adresu predsedu 

organizačného výboru: 
Vlastimír POMAJDíK 
Hurbanova 14/4 

05201 Spišská Nová Ves J 
tel. 096525445 - byt 


0965 254 29 - zamestnanie 

SMERNICA SV - PH 1998 je spracovaná v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia 
 \ 

SZ CHPH zo dňa 19.4.1997. 
V Spišskom Podhradí, 23.7.1997 

Milan Blahovský RNDr. Daniel Dudzik 
predseda OZ CHPH Sp. Nová Ves prezident SZ CHPH 

~...~ ~ '~'~~~~~ Blahóieíáme~~1JJ ~~1-l
ľJ!r- fi; ~b~·,,,,..•' •. " ,..... ""'.~ ;".'i.Jr.-_.~ -f'~~~i=.F 

'f' Základná organizácia chovateľovpoštových holubov • 
, v Spišskom Podhradí, 
. blahoželá . 

k 50. narodeninám 

Stanislavovi Kolačkovskému 'I 
Bohušovi Krupovi 

il Michalovi Majdákovi 

Vážení oslávenci! Ve/'a zdravia, 
pracovných úspechov, 

rodinnej pohody a ve/'a radosti ..~ 
z nášho lietajúceho koníčka.~~. _"'t~~.~ ~'!rt 

- -_..",------ 

Keď som prichádzal k miestnosti, kde po 
preteku otvárame konštatovacie hodiny, vši
mol som si, že je tam trochu živšie ako ob
vykle. Chovatelia stáli pred dverami a inak 
tichšf chovate/' Emil spolu so synom ich oboz
namoval s mimoriadným úspechom ich skve
lého zaleteného poľského ročného holuba: 

- O deviatej sme ho vypustili a o 12,30 hod. 
už bol doma naspäť s lístkom z Krakova. 

Všetkým ukázali Ifstok, na ktorom bolo 
napísané : "Golemb odchodzi i prichodzi. 

vfťazný holub z preteku, ale Emilov za/ete
ný holub, ktorý dostal meno "Golemb odcho
dzi i prichodzi". 

Dodnes však Emil, ktorý má holuby ve/'
mi rád, ale za za/etenými holubami sa do
slova trasie, nevie, že holub chodi/ ku mne 
na holubník na grif. 

Keď ho v nede/'u vypustil a ja som čakal 
holuby z preteku, videl som ho priletief, tak 
som chcel chovateľa trošku dobehnúť. Napí
sal som teda Jfstok so spomenutým textom a 
pripol holubovi. Nenapadlo ma žiadne meno 
chovateľa, tak som na lístok uviedol meno 
vtedajšieho predsedu poľskej vlády. 

Dodnes som to chovateľovi neprezradil, 

Mesto Severná zemepisná šírka Východná zemepisná dížka 

Frankfurt 50.06.40.0 08.40.50.0 
Schwerin 53.38.00.0 11.25,00.0 

Kiel 54.18.27.0 10,05,35.0 
Eisenach 50.59,30.0 10.22.45,0 
Koblenz 50.26,50.0 07.51.00,0 
Aachen 50.48,38,0 06 .09.59,0 

Oldenburg 53.07.21.0 08.15.01,0 
Halle/Saale 51.29.30.0 11.57.30.0 

Gera 50.54.12.0 12.03.28.0 
Dresden 51 .03.00.0 13.44,00.0 
Stendal 52.36.24.0 11.52 ,17.0 
Rostock 54.04.55.0 12.12.30,0 
Dessau 51.48.45.0 12.22.00,0 
Leipzig 51.19,00.0 12.20,00,0 

Wiesbaden 50.08.15.0 08.19.35.0 

Jozef Olexy, Warszawska 24, Krakow" ale verím že humoru rozumie. 
V tento deň nebol hlavným hrdinom dňa Pardón 

.I 12 13 
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Občerstvenie počas výstavy zabezpečí usporiadate!'. ® S_Up~~::~::;~~~v:~:~N!~::KA13/ Rôzne 
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0965 254 29 - zamestnanie 

SMERNICA SV - PH 1998 je spracovaná v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia 
 \ 

SZ CHPH zo dňa 19.4.1997. 
V Spišskom Podhradí, 23.7.1997 
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19 Malerčik Št Martin 92-S-209142 H 727.287 1-19.2543 937.56Národný pretek SCHWERI 21 . jún 1997 20. Markuš M+M Terchová 94-14-11310 Ha 709.245 1-19.0807 936.15 
21. Cvacho Tibor Terchová 94-14-14051 H 715.67 H9.15.16 935.19

Súradnice miesia štartu: sev. šírka : 53:38:00 Pocet nasadených holubov: 6034 22. Komačka V+M Žilina 95-14-7766 H 710.037 1-190936 934.73 
vých. dížka: 11 :24:00 Počasi e vmieste štartu: polooblačno 23 Ing. Vidhold B. Bystrica 91-S-134264 H 784.821 1-203201 933016 

24. Súdor VI.Ro~päUe \q:dialenos\i: 668,175 km - 832,685 km Počas i e na trati: oblačno, miestami prehánky Žilina 94-14-00761 H 713.188 1-19.14.38 932.72 
Počel chovateľov: 987 Počasie vmiesIe doletu: premenlivo, 22 - 25° C 25. Š. - Podolák Trenčín 94-06-6277 H 690.503 1-18.21.05 931748 

26. Mlatko Jul. Topol'čany 94-11-4899 H 742.162 H 9. 18.28 931 .169 
27 St Poklemba Sp. Nová Ves 93-S23-5034 H 826.291 1-21.18.58 930423Účasť jednotlivých OZ Počet nasadených Počet zúčastnených 28. Gogora Jar. Topoľčany 94-11-6120 H 741.631 H9.18.11 930208OZ CHPH holubov chovateľov 29. M. Vantroba Sp Nová Ves 93-S23-4481 Ha 822037 1-21 .15.21 929.438 
30. Ziaček M+M ~. Bystrica 94-13-1108 Ha 699.034 926.7121-18.34.51Bratislava ~!< 555 111 31. Valíček L Zilina 91-S-195506 H 713.452 H9.20.30 925.96

427 65Senica * 32. Gregor+Chmúrny Martin 87-S-83599 H 731.97 H9.40.32 925.93 
670 90Trenčín * 33 Súdor VI. Žilina 94-14-08857 H 713.188 H9.21.14 924.74 
341 34. Ing. Gaško F.Považská Bystrica * Žilina57 93-S14-0094 H 714.25 1-19.22.28 924.55 

35. Ján ~upták Nitra406 58 95-S10-6069 H 770.912Nitra * 922.215H95608 
36. Brož M. ŽilinaBanská Bystrica + 335 95-12-4524 Ha 713.11357 1-19.2338 921.83 

Bratislava37 Janoš Lad. 94-01-6301 H 729.712286Spišská Nová Ves + 1-19.12.20 921. 80457 
38. Krela Lad. Martin 94-17-1823 H 740.695 1-19.54.44 92042Poprad + 216 55 

P. Bystrica39. Michalek J. 93-S13-2086 H 703518 H84530 920052696 100Trnava * 
40. P Monček Trenčín 91-S-69373 Ha 696.822 1-1 8.37.58 919.41254Topol'čany * 36 41 . Bartovič Ján Trnava 93-S5-4974 Ha 730421 1-19.16.01 918039Terchová + 414 71 42. Rudolf Eliaš Nitra 94-S 10-5489 H 771.272 1-20.00.14 917.591254Martin + 52 43 Polony Mir. Martin 94-17-1568 H 740.158 H 9.57.10 91699Žilina + 792 126 44. Valašek P. Bratislava 94-01 -8010 H 730.164 H947.51 915.927

388 52Šurany * 45. Plačko JOl. Žilina 92-S-51432 H 697.879 914.29H9.13.18 
46. J+M Tonkovič Nitra 92-S-19512 Ha 762.143 1-19.53.50 914.161"+" = štart o 06.30 hod. 
47. Mikuš Michalik P P Bystrica 94-13-3035 Ha 700.867 H9.16.47 914.06"*" =štart o 06.00 hod. 48. Čvapek D. Žilina 93-S 14-11148 H 694.175 H9.1O.18 913.03 

Por. Meno 
chovaleľa 

OZ CH PH Cfslo 
holuba 

Vzdialenosf 
vkm 

Čas konšt. 8ýchlosf 
v mlm in 

1. Sventek J+T Žilina 95-14-5573 H 715.156 1-18.35.11 986.74 
2. Ing. Gaško F. Žilina 95-14-0089 H 714.25 H8.36.05 983.73 
3. Lio Lad.+M. Žilina 92-S-55810 H 712.781 1-184503 969.35 
4. Zídek Jur. Žilina 92-S-53406 H 71343 1-18.51 .59 96147 
5. Rudolf Lovič Trenčín 94-CS24-5610 Ha 700.226 1-18.13.00 955.288 
6. Komačka V+M Žilina 92-S-56691 H 710037 1-18.5322 955.14 
7. Lacek D. Terchová 94-14-05850 H 717.021 1-19.04.23 951.97 
8. Kacian AI. ml. Šurany 95-18-2114 H 772.342 1-19.32.36 950.252 
9. Jar. Figa B. Bystrica 94-19-4744 H 778.649 1-20.11.14 949.209 
10. A. Lamačka Trenčrn 92-S-165984 H 697.348 H8.16.57 946.262 
11. Komačka V+M Žilina 93-S14-7102 H 710.037 1-190310 942.71 
12. Vaňko Mir. Martin 94-17-0916 H 730.382 1-192520 94202 
13. Komačka V+M Žilina 93-S14-7153 H 710.037 H904.10 941.46 
14. Plačko Joz. Žilina 95-14-13028 H 697.879 1-18.5122 941.34 
15. Ing Kurek J. Nitra 92-S-10498 H 762.788 1-1930.24 940.969 
16.Janoš Lad. Bratislava 95-01-4070 H 729.712 H8.56.34 940.159 
17. Ďuroška R Žilina 94-14-10131 H 711.653 1-190751 939.46 
18.Jar. Figa B. Bystrica 92-S-33233 H 778.649 1-20.19.59 939.202 

49. Stieranka J. Topo l'čany 93-S11 -2762 Ha 740472 1-1932.06 912.708 
50. Čulák Jozef Trnava 94-05-0016 H 731.346 1-19.21.47 912.097 
51 Ond. Dobrota B. Bystrica 94-19-7138 H 764.291 1-20.28.48 I912078 
52. Kuruc D. Žilina 698.92595-14-10957 H H9.16.25 911.96 
53. Ing. Krommer Trenčín 91-S-51548 H 702.138 H8.50.06 I911749 
54. SúdorVI. Žilina 94-14-00777 H 713.188 1-19.32.44 911.15 
55. Novak Pavel P Bystri ca 95-13-0794 H 702.295 1-18.51.43 910.955 
56. Antal Pavol Toporčany 73530292-S-162543 H 1-19.2836 910.651 
57. Brzy Joz. P Bystrica 95-13-2521 Ha 701.111 H9.20.37 909.75 
58. Novak Pavel ~. Bystrica 702.29594-13-2135 Ha 1-18.53.29 908.874 
59. Hriník F+M+V Zilina 92-S-64581 H 706.236 H9.2642 908.77 
60. O. Ostrolucký B. Bystrica 772.12694-19-5502 Ha 1-204038 908.586 
61 MatejOViČ L. Topol'čany 735.01892-S-157938 Ha H9.29.32 908.441 
62. Majerčík Št Martin 727.28792-S-209133 H 1-19.51.01 907.96 
63 Čulák Joz Trnava 94-05-0043 H 731.346 1-19.25.50 907.513 
64. Peter Konig Nitra 91-S-397 H 762.788 1-20.00.54 907.07 
65. Čulák Joz. Trnava 92-S-180858 H 731.346 1-19.26.45 906.482 
66. J+M Tonkovič Nitra 94-10-4214 H 762.143 1-20.02.31 904.739 
67. Kianica P Žilina 92-S-61840 H 688.758 1-19.11.40 90436 
68. Buček Joz. Žilina 93-S14-42 H 713235 H9.38.47 904.22 
69. Vlk Ján Senica 95-02-3701 H 675.131 H8.28. 14 903924 
70. R. Lovič Trenčrn 95-CS24-1207 Ha 700226 1-18.51.48 903.751 
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71. Mikunda P. Žilina 95-14-11510 Ha 711.705 1-19.38.27 902.42 
72. Zacko M. 
73. Podmanický Š 

P Bystri ca 
Bratislava 

93-S13-5118 H 
94-01-6633 H 

698.232 
733.269 

1-18.54.36 
1-19.34.00 

901.797 
901.778 

74. Mir Gúčik Trenčín 94-05-4027 H 707 483 1-19.04.43 901 .5 78 
• 75. Ing. Ga~ko F. Žilina 94-14-00818 Ha 714.251 1-1942.51 900.88 

76. Muráň S Bratislava 92-S-29371 Ha 741.195 1-1945.32 898. 711 
77. J Bezečný Trenčín 94-06-2021 H 700 .171 1-18.59.17 898.481 
78. Novak Pavel eBystrica 95-13-0785 H 702 .295 1-19.03.01 897.809 
79. Strelička J Zilina 94-14-14632 H 715.222 1-1946.46 897.77 
80. Antal Pavol Topoľčany 93-S 11-3203 H 735.302 1-19.40.19 897.642 
81 . P Bublavý Trenčín 95-06-7439 H 709.1038 1-19.10.19 897.283 
82 . J+M Tonkov i č Nitra 93-S1O-2799 H 762.143 1-20.09.35 897.213 
83. Hutňan~ký J P. Byst rica 91-S-189037 H 703.059 1-19.04.12 897. 187 
84. MVDr. Simko Terchová 92-S-50607 Ha 709.93 2 1-1 9.42.02 896.44 
85. Šillo I. Bratislava 95-01 -6068 H 738.099 1-19.44.15 896.252 
86. Plačko JOl . Žilina 94-14-05018 H 697.879 1-19.29.34 895.21 
87. Blažek Pavol Senica 94-02-2299 Ha 690.154 1-18.52.43 894.921 
88. Komačka V+M Žilina 95-14-9911 H 710.037 1-19.43. 59 894.25 
89. Komačka V+M Žilina 94-14-00011 H 710037 1-19.44.16 893.93 
90. P Bulko Trenčín 91-S-52958 H 700.549 1-19.0348 893.785 
91. Ján Holola Nitra 93-S181443 H 771.263 1-20.23.26 893.773 
92. Ing. Gaško F. Žilina 95-14-0087 H 714.251 1-1949.14 893.69 
93. Jančovič L. Martin 94-13-1002 H 730.771 1-20.08.26 8929 
94. Vach PavoI Senica 94-02-6150 H 678.751 1-1841 .09 892.189 
95. Antal Pavol Nitra 93-S11-1794 H 735.302 1-194540 891.824 
96. Plačko JOl. Žilina 92-S-51442 H 697.879 1-19.32.33 891.8 
97. Boháč Rudolf Terchová 94- 14-03380 H 716.257 1-19.53.28 891.4 
98. A. Barták Trenčín 93-S061615 H 695.715 1-19.00.33 891.314 
99. Cernanec+Galik Žilina 93-S14-6317 H 711.887 1-19.4848 891.31 
100.Blažek Mir. Trnava 95-05-0196 Ha 736.256 1-1946.43 890.727 

Neofici~lne výsledky NÁRODNÉHO 'PRETEKU KIEL; 
konaného dňa 5'. júl~ . 1997 ' .. i',. "' :_ 

Por. Meno chovatera Číslo rodovej obrúčky Rýchlost v m/min 

1. Ing. GAŠKO František 94-14-00813 H 1030.08 
2. Pietrik Jozef 90-S-74423 H 1029.53 
3. Davidik Marian 95-03-0759 H 1015.76 
4. Bednár Albín 95-01-4445 H 997.56 
5. Sobola S. 94-14-05159 H 996.00 
6. Duratny V. 92-S-62799 H 977.12 
7. Skypala Milan 91-S-60847 H 970.87 
8. Skypala Milan 91-S-39181 H 959.69 
9. Bri estenský F. 95-13-1239 Ha 938.03 
10. Markus Miroslav 94-1 4-11 318 H 920.56 
11 . Blažek Pavol 95-S02-0620 H 866.97 
12. Tomkovič J+M 91-S-3871Ha 838.58 
13. IskraJozef 94-20-7583 H 801.77 
14. Knapč ík Anton 93-S20-4256 Ha 792.57 
15. Chren Pavol 94-S10-4440 H 783.18 
16. Laš J. 94-14-1 5076 H 779. 15 
17. Vadovič Pavol 94-05-6303 H 777.83 
18. Cvacho Tibor 93-S14-9785 Ha 775.63 
19. Blaško Štefan 91-S-10525 Ha 773.84 
20. DemkoJozef 93-S12-4423 H 755.81 
21. Bernolák Štefan 92-S-127559 Ha 754.95 
22. Hubočan Rudolf 93-51 4-12760 H 753.53 
23. Puchovský Anton 92-S-142860 Ha 745.75 
24. Ing. Moravčík J+L 94-S1 4-00028 Ha 745.21 
25. Homola Ján 94-S10-5192 H 743 74 

~Y-
~ Slovenský zväz chovaterov poštových holubovr' RNDr. Daniel DUDZIK, prezident SZ CHPH 

Bratislava, 04. 09. 1997 

Vážený pán Sabo, 
dovone mi, aby som Vám pri pn7ežítosti Vašej sedemdesiatky vo svojom mene, ako 


aj v mene Valného zhromaždenia a Prezídia SZ CHPH a všetkých chova telo vpoštových 

holubov Slovenska úprimne a srdečne zablahoželal a poďakoval za dlhoročnú a obeta

vú prácu pri rozvoji nášho športu na Slovensku. 


Vaše dlhoročné šlachtiterské úsilie a snaha o udržanie rasových líniípoštových holu

bov je krásnym príkladom svedomitej acielavedomej chovateIskej práce. Máte velkú 

zásluhu na rozšírenia skvalitnení chovov v našej vlasti. Svojimi poznatkami a radami ste 

výrazne prispeli k napredovaniu nášho športu. Aj Vašou zásluhou slovenskí chovatelia 

dosiahli na medzinárodných podujatiach množstvo prenikavých úspechov. Preto ste dnes 

príkladom pre mladšie generácie chovatelov. 


Ešte raz srdečná vdaka za poctivú a záslužnú prácu pri zvyšovaní úrovne chovu ~ 
poštových holubov na Slovensku. 

V mene všetkých chovateľov Vám do dalších rokov prajem vela zdravia, rodinnej 
pohody a vela radosti z Vašich ušrachtilých holubov. ...A 
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26. Koleno,Miroslav 
27. Irš3+ Surek 
28. HorkaJán 
29. Kováč Ladislav 
3D. Lendel Ferdinand 
31 . Sirotek Ján 
32. Turiak Ján 
33. Melkner Rudolf 
34 . Zubal Viktor 
35. P lačko Jozef 
36. Zubaj Viktor 
37. Dolinský + Vybošťok 
38. BrezinaMilan 
39. Ing. Rak Ján 
40. Kováč Viktor 
41 . Macho + Tománek 
42. Faber Ján 
43. Dol inský + Vybošlok 
44. Bartovi č Ján 
45. Luley Štefan 
46. Jurig ovi č Štefan 
47. StehlíkJán 

I 94-05-11 73 Ha 738.29 
95-S02-211 6 H 736.15 
93-S10-5459 H 736.11 
89-5-127637 H 734 .07 
93-S1-4308 H 723.1 5 
89-S-21 6322 H 71 8.81 
95-CS010-341 1 Ha 718.24 
90-S-30363 H 716.49 
94-S020-4058 Ha 716.20 
95-1 4-13008 H 715.84 
92-S-13545 H 715.72 
94-S19-1535 Ha 710.68 
93-51 8-3431 Ha 71 0.16 
92-5-129450 Ha 708.69 
93-S1 0-1674 Ha 707. 49 
95-05-7648 H 707. 05 
92-S-129405 H 706.60 
92-S-1 42880 Ha 705.95 
94-05-7369 H 705.72 
93-510-1468 H 705 .55 
91-S-45144 H 702 .92 
92-S-12137 Ha 702.91 
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NÁRODNÉ PRETEKY 1tl98 . 
Organizácia národných pretekov v Čo je potrebné urobiť pre úspešné 

roku 1997 nás presvedčila o tom, že zvládnutie Národných pretekov pošto
ich usporiadanie nie je možné ponechať vých holubov 1998: 
na náhodu, že ich organizáciu nemôžu 1. Centrálne riadenie pretekov 
zvládnuť ani pri najväčšej snahe jed 2. Skoré nahlásenie požiadaviek z OZ 
notlivé OZ CHPH. CHPH 

Po dlhých rokovaniach medzi OZ 3. Skoré vydanie potrebných propozí
CHPH o tom, kto koho povezie, sme cií 
na aprílovom Valnom zhromaždení SZ 4. Zabezpečenie centrálneho sprievod
CHPH prišli k záveru, že každý má pre CU pre každý pretek 
pravu zabezpečenú. Žiar nebola to ce l 5. Rýchle spracovanie výsledkov 
kom pravda , nakorko niektoré OZ Celú organizáciu pretekov musí za
CHPH sa na pretek nedostali kvôli na bezpečiť výkonný orgán SZ CHPH t. j . 
plnenej kapacite a na druhej strane nie prezíd ium Zväzu. Musí sú stred i ť požia
ktoré autá išli na pretek poloprázdne. davky na prepravu ho lu bov z OZ 
Niekomu sa holuby vozili v aute po Slo CHPH, ponuky prepravcov. Zároveň 
vensku celý deň . Stalo sa, že niektoré musí spracovať podrobné smernice s 
OZ naplnili overa viac boxov ako mali časovým harmonogramom a rozdele
objednaných a zaplatených u preprav ním miest v prepravných autách, určiť 
cov. V niektorých nasadzovacfch stre miesta nakládky pre jednotl ivé OZ 
diskách, hoci bolo dosť miesta v aute, CHPH, zabezpeč iť sprievodcu, štarté
kvôli pohodliu vodičov sa holuby stla ra a urýchlené spracovanie výsledkov. 
čil i do menšieho počtu boxov. Smernica k pretekom musí byt schvá

Prepravcovia nerešpektovali pokyny lená už na Valnom zhromaždení Zväzu 
pretekovej komisie SZ CHPH, neprišli v novembri 1997, aby sl OZ CHPH mohli 
na miesto zrazu na Cínovci, nebolo ur p lánovať prepravu holubov na ostatné 
čené miesto štartu. preteky nazávisle na národných prete

Oblasti nerešpektovali termíny zasla koch. OZ CHPH by poplatok za prepra
nia výsledkov pretekov. výpočtová ko vu holubov zaplatili na účet Zväzu a SZ 
misia ani dva mesiace po preteku ne CHPH by prepravcom za dopravu účto

má spracované celoslovenské výsled val podľa najazdených kilometrov. 
ky. Aby bolo možné tento termín dodr

Negatív by sme zaiste našli overa žať, je potrebné, aby OZ CHPH zaslali 
viac, ale ich hl'adanie by ešte viac roz na adresu RNDr. Daniela Dudzika po
jatri lo naše bolesti a odobralo chuť zú žiadavky na počet prepravovaných ho
častňovať sa dlhotraťových pretekov. lubov a ponuky na prepravu holubov. 

Príč i ny nedostatkov treba nájsť už (Neosobujem si to právo, ale do zasad 
teraz a vyvarovať sa chýb pri organizo nutia Valného zhromaždenia Smerni 
vaní pretekov v nasledujúcej sezóne v cu NP 1998 pripravím na prejednanie.) 
roku 1998. D.Dudzik 
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NÁVRATKA 

OZ CHPH .... .............. ............ .................. ........ . 


OZ CHPH pri h I a s u i e na Národné preteky poštových holubov 
1998 lieto počty holubov: 

jún 1998 - Eisenach holubov 

júl 1998 - Schwerin holubov 

júl 1998 - Schwerin holubov 

OZ CHPH P o n ú k a na zabezpečenie prepravy holubov na prenájom auto - typ 

________ __, ktoré má prepravnú kapaCitu ___ ___ 


Za odjazdený kilometer budeme požadovať od SZ CHPH pri súčasných cenových relá

ciach Sk. 


Auto sme ochotní prenajať na pretek: Eisenach ÁNO NIE 


Schwerin ÁNO NIE 

Schwerin ÁNO NIE 

Môžme zabezpeč il' sprievodcu so znalosťou nemčiny : ÁNO NIE. 

Na ktorý pretek: _____________________ 


Špeciálne požiadavky OZ CHPH: ______________ 

Z A S L A Ť O O 1 O. OKT ÓBRA 1 997 ! 
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18 

NÁVRATKA 

OZ CHPH .... .............. ............ .................. ........ . 


OZ CHPH pri h I a s u i e na Národné preteky poštových holubov 
1998 lieto počty holubov: 

jún 1998 - Eisenach holubov 

júl 1998 - Schwerin holubov 

júl 1998 - Schwerin holubov 

OZ CHPH P o n ú k a na zabezpečenie prepravy holubov na prenájom auto - typ 

________ __, ktoré má prepravnú kapaCitu ___ ___ 


Za odjazdený kilometer budeme požadovať od SZ CHPH pri súčasných cenových relá

ciach Sk. 


Auto sme ochotní prenajať na pretek: Eisenach ÁNO NIE 


Schwerin ÁNO NIE 

Schwerin ÁNO NIE 

Môžme zabezpeč il' sprievodcu so znalosťou nemčiny : ÁNO NIE. 

Na ktorý pretek: _____________________ 


Špeciálne požiadavky OZ CHPH: ______________ 

Z A S L A Ť O O 1 O. OKT ÓBRA 1 997 ! 
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··.OZNAMY CHOVATEI!.OM .' 

a:: tA''-'!M a. i L i '- . '-ct I!I!"iD 

tí Slovenského zväzu chovateľov poštových 
t Dňa 5 mája 1997 náhle holubov do FCI. 

zomrel súčasný prezident 
svetovej organizácie Federa
tion Colombophile Internatio t ZO CHPH Zvolen s hl
nale a prezident portugalskej bokým zármutkom oznamu
organizácie Gaspar Vila NO je chovateľskej verejnosti, že 
VA. po zdíhavej chorobe ju dňa 

Česf jeho pamiatke 27.7. 1997 navždy opustil jej 
člen Ján VlGAŠ z Banskej 
Bystrice - Rudlovej vo veku 

t Dňa 4. júna 1997 zomrel 66 rokov. 

vo veku 74 rokov významný Patril medzi najstarších chovaterov v 

svetový chovate!' a funkcionár Banskej Bystrici a bol pokračovate l'om sio

Dr. Jozef KOHAUS. nových holubov, zfskaných ešte od p. Ha


Prof. Koh aus bol p rez i náka z Brna. 
dentom medzinárodnej cho Nad hrobom mu bol i vypustené jeho 
vateľskej organizácie FCI v holuby, ktoré pos ledný krát zakývali na 
rokoch 1987 - 1991 a t iež rozl účku. Nestihol už teda dokončif ani vy

dl horočný prezident západonemeckej or danie prvého al manachu na Slovensku. 
ganizácie poštových holubov v rokoch Česf Jeho pamiatke. 
1966 - 93 . Bývalí vemí priatelia MVDr. K. Koubek, 

Významnou mierou sa podieľa l na prija- Ing. V. Čupka, L Karkalík 

"-Z-'---p-o-š-to-V-ý-Ch-hO-I-U-b-ov-,-k-to-ry-' -je-Z-a-Io-ž-e-n-ý-n-a-h-o-

luboch p. Dvofákaz Moravan u Bma a p. Er
.. Predám alebo vymením za krmivo dve vína Malého z Karlových Varov. Chov bol 

desiatky chovných a závodných holubov. doplnený aj o originály DV a NL od pp. Po
Cena podra dohody. Možný osobný výber t učka , Ataloviča , Novotného, Strn ada a 
originálov alebo odchov po nich. Farba ho Strišovského.Všetky holuby majú doklady o 
lubov modrá akapratá. pôvode . 

Adresa : Karol Jankuliak, Ul. Ružová 516/ . Adresa: Lubomír Haluška, 020 52 Zárie 
4, 029 01 Námestovo. čie 102, tel. 0825/91 747 

.. Zo zdravotných dôvodov a pracovného ... Predám mláďatá odchované po pre
zaneprázdnenia predám 70 % chovu pošto tekove] sezóne, vychované od najlepších 
výCh holubov rasy Janssen, Meulemans, pretekárov. Umiestnenie v OZ CH PH Lipt 
Horemans, Aarden a konštatovacie hodiny Mikuláš: 1993 - 1., 1994 - 5., 1995 - 1., 
STB. Výsledky za roky 1993 - 1996 v OZ 1996 - 3. 
CHPH Liptovský Mikuláš 1., 1.,2.,1. miesto. Adresa : Ing. Ján Rak, 032 05 Smrečany 

Adresa: Ing. Milan Perdek, Priehradná .. Predám základné chovné holuby pô
39, 031 01 Lipt. Mikuláš, te l. 0849/541 023 vodu Pinčák x Koštiaľ. 

.. Z rodinných dôvodov predám celý chov Adresa : Milan Brtáň, 032 31 Hybe 661 
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EV Ape ldorn, tel. 055/541 7422 hlási 89-S
161 103 

• Walter loske , Siedelerstrase 21, • Mr. James Grant I ParIa Poad, Gran
24941 Weding, tel. 0461/91608 hlási 90-S borough, Bucks, MK 18 3NS, England hlási 
-213137. 93-S1 7-2104, žltá pol'ská gumička 0362-T

• Edward Dabrowski, 46-203 Kluczbork, 92 
ul. Jana Pawla II 26/2, woj . Opole, Polska • Milan Blahovský, Hviezdoslavova 58/ 
hlási 96-25-04022, ktorý priletel so zelenou 38, Spišské Podhradie hlási 96-01-5797 Ha, 
gumičkou 844-2594 96-05-09016 H 

• Mr. L. B. Spence, East Gottage, Ho • Igor Ivanec, Janka Král'a 27/42, 965 
pesay, Craven arms, SHRDPHIRE SY 78 01 Žiar nad Hronom hlási 92-S-97231 H 
HB, England hlási , že dňa 22 .07.1 997 k • Dušan Maňo , 913 11 Trenčianské 
nemu priletel poštový holub s rodovou ob Stankovce 621 hlási mŕtveho holuba 92-8
rúčkou CS 22 93 4362 a mozadzným prete 76259 s pretekovou gumičkou 1110-51 1 
kovým plieškom 94 16S 789. Holub žije, je • František Kubík, Spišská Teplica 458 
v poriadku a očakáva ďalšie informácie. hlási 95-25-5434 

• Aleš Hák, 544 52 Bíte Poličany 71 hlá • Ján Pojezdal, 028 71 Nimnica 157 hlási 
si zaletené holuby 96-S14-02686, 94-S06- 94-27-3979,94-19-3385, 96-21-5156 
4928, 96-S01-0244, 89-S-156630, 91-8- • Miroslav Pažitka, 034 91 Lubochňa 
150774 221 hlási 95-021-0915, 96-825-10218 

• Ing. Lutz Primes, Waldgasse 788, A- • Daniel Dudzik, Hlavná 1432, 059 51 
7201 Neudoril, Rakúsko hlási 95-10-1505 Poprad-Matejovce hlási 92-RO-430999 H, 

• Jan Ki'ivánek, Za dráhou 638, 696 85 89-7817-HUNG-3261 H, S1-2284-HUNG-
Moravský Písek hlási 96-27-5420 1991 s krúžkom DERBY 1991 HUNG 334, 

• Johanes Aschkowski, Dernekamp 31, 96-406-DV-04400 
48249 Dulmen, Nemecko hlási 96-23-5464 • Pavel Comorek, 023 57 Podvysoká 

• G. Weppelink, Ganzenweg 17, 7331 168 hlási 95-22-7063 

edakčná ozná.mka 
Žiadame tajomníkov OZ CHPH~ aby pretekové výsledky, ktol"é chcú uverejniť 

v informačnom spravodall POŠTOVÝ HOLUB, zasIali na adresu administrácie do 
10. oktôbra 1997. Redakcia 

Medzinárodné zd ruženie chovaterov poštových holubov /FCI!: 
Systémy ELEKTRONICKÉHO EVIDOVANIA 
/zápisnica z 21. apríla 1997/ 

SekciaŠPORT preštudovala problém elektronických systémov a stanovila sériu noriem. Následov
né systémy, skúmané v roku 1996, nevykazujú žiadne odchýlky od noriem FCI. Ide o systémy BEN
Zl NG /GAUTNER/, TIPES /DHIEU, UNICOM /DEISTER ELECTRONICS/ . 

V zápisnici je pripomienka, že rozhodnutie je čisto informatívne, nakolko platí, že každé národné 
združenie je nezávislé a ZOdpovedné za svoje vlastné rozhodnutia " tejto oblasti . 

Podpísaný administratívny sekretár 
André VAN COPPENOllE 
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Prezídium SZ CHPH oznamuje 
Stanovy sz CHPH - oprava tvrdzuje členov Valného zhromažde

1. § 4, bod 2, odsek b, prvá veta má nja Zväzu Ivynechané/ 
správne znieť : Členstvo vo Zväze vzni  4. § 9, bod 2 má správne znieť: 
ká ... (preklep) Jeho členmi sú : 

2. § 8, bod 2, s jazykovo správnou - zástupcovia oblastných združení, 
úpravou znie následovne: zvolení na oblastných konferenciách ' 

2. Zúčastňujú sa ho s hlasom roz- - prezident Zväzu 
hodujúcim: - členovia prezídia 

- delegáti z oblastných konferencií (zámena predseda ústrednej dozornej 
- prezident Zväzu rady a prezídium) 
- predseda ústrednej dozornej rady 5. § 10, bod 12 vypúšťa sa slovo pria
Po úprave je zbytočný bod 3 a vypúš mo (jazykovo nesprávne) 

ťa sa. (jazyková a štylistická úprava) 6. § 12, bod 5 vypúšťa sa slovo pás
3. § 8, bod 8 sa dopíňa : gi Zjazd po- mo (synonymum VS, pásmo) 

UPOZORŇUJEME NA TERMíNOVANÉ ÚLOHY 
1. 31. október 1997 - posledný termín na zaslanie pretekovej dokumentácie, vý

sledkov a vyhodnotenia MS. 
Z dôvodu zmeny adresy sekretariátu zasie/af na adresu: 
p. Oldrich Šavara, Ul. Jána Rašu 465, 900 86 Budmerice 
2. Výsledky s úťaže VERSELE - LAGA 1997 zaslať na adresu uvedenú v 2. čísle 

informačného spravodaja do 4. októbra 1997. 
3. Do 20. septembra zaslaf výsledky súfaže : SUPERHOLUB 1997 


SUPERHOLUBICA 1997 

4. Do konca septembra 1997 zaslať vyhodnotenie súťaže SUPERDRUŽSTVO 

1997. 
Pri všetkých súťažiach je pre uznanie výsledku dôležité dodržať termín. Roz

hodujúca je pečiatka pošty. 

'K :O N K ·'U 
Prezídium SZ CHPH vypisuje konkurz na oficiálny znak Sloven

ského zväzu chovatefov poštových holubov. ' 

Oficiálny znak SZ CHPOH by 'mal prezentovať symboliku Slo
venska a charakteristikuchovatel'stva poštových holubov. 

Návrhy vo farebnom prevede.,r je potrebné zaslať na adresu sekre
taŕiátu Z~äzll' Odmena pre ' Víťazný návrh je 2000,~ Sk. 

22 

..... 
o) 
o),... 


~ 

u) 
Z 
W 
>


(1)0
>N ...I
SU) 
' ::::J O 
tnu) 
OW 
"tJ = 
~~ 
,tn eu 
'tU ....
-::::J 
:Ex..

a..!!! 

> 

.--.. 
tO a. 

'tO 

O 
E 
(I) 

:i 
= 

ä 
.ll: 

41 
'ti 
>m 

l: 
D. 
l: o 
O 
N 

.... 
c: 
CI) 

li-CI) 
o 
~ 

«I 
c: 
CI) 

o I 

' CI)
c: 
CI) 
'ti 
«I 
1/1
III z 

I 

~ 

E ,... 
;I- cn 

'1'11 
cn,.. 

'äi.. 
«I 
>o 

.r::. o 

~ 
::::I 
"o 
.c 
o 
]
)0 

C 

li 
~ 

.. 
CI) 

>(J 

'::::I 
!Il 

23 

N o 
ll! 

-<Il 

""'S 
u 

.~ 

(/) 

'0. 
'o o 
n. 

I 
n. 
I 
() 

N o 
<Il 
-'" 
iii 
;(3 
ID 
n. 

~ 
ID 

>o 
.<:: 
u 

'
(/) 

o. 
'o o 
n. 

iii 



,--------,------------ --- --
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ká ... (preklep) Jeho členmi sú : 

2. § 8, bod 2, s jazykovo správnou - zástupcovia oblastných združení, 
úpravou znie následovne: zvolení na oblastných konferenciách ' 

2. Zúčastňujú sa ho s hlasom roz- - prezident Zväzu 
hodujúcim: - členovia prezídia 

- delegáti z oblastných konferencií (zámena predseda ústrednej dozornej 
- prezident Zväzu rady a prezídium) 
- predseda ústrednej dozornej rady 5. § 10, bod 12 vypúšťa sa slovo pria
Po úprave je zbytočný bod 3 a vypúš mo (jazykovo nesprávne) 

ťa sa. (jazyková a štylistická úprava) 6. § 12, bod 5 vypúšťa sa slovo pás
3. § 8, bod 8 sa dopíňa : gi Zjazd po- mo (synonymum VS, pásmo) 

UPOZORŇUJEME NA TERMíNOVANÉ ÚLOHY 
1. 31. október 1997 - posledný termín na zaslanie pretekovej dokumentácie, vý

sledkov a vyhodnotenia MS. 
Z dôvodu zmeny adresy sekretariátu zasie/af na adresu: 
p. Oldrich Šavara, Ul. Jána Rašu 465, 900 86 Budmerice 
2. Výsledky s úťaže VERSELE - LAGA 1997 zaslať na adresu uvedenú v 2. čísle 

informačného spravodaja do 4. októbra 1997. 
3. Do 20. septembra zaslaf výsledky súfaže : SUPERHOLUB 1997 


SUPERHOLUBICA 1997 

4. Do konca septembra 1997 zaslať vyhodnotenie súťaže SUPERDRUŽSTVO 

1997. 
Pri všetkých súťažiach je pre uznanie výsledku dôležité dodržať termín. Roz

hodujúca je pečiatka pošty. 

'K :O N K ·'U 
Prezídium SZ CHPH vypisuje konkurz na oficiálny znak Sloven

ského zväzu chovatefov poštových holubov. ' 

Oficiálny znak SZ CHPOH by 'mal prezentovať symboliku Slo
venska a charakteristikuchovatel'stva poštových holubov. 

Návrhy vo farebnom prevede.,r je potrebné zaslať na adresu sekre
taŕiátu Z~äzll' Odmena pre ' Víťazný návrh je 2000,~ Sk. 
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