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Apotoťn S;I konala ,výstava~. :.~" 

, 'Tohtoročné fašiangy chovate]ov poštových 

'~(Jlubov v stredilej Európe vyvrcholili Európskou 
výstavou poštovýchJholubov 2. a' 3. februára 2008 
v Nitre. To, že sa Európska vystava poštových 
holubov organizovala práve v Nitre, je -lásluha sló
venskýéh chovatelov a predstavitelov Sipvenského ' 
zväzu cHovateľov poštových holubov. Dobra práca 
vedenia zväzu pri podanfkandidatúry i'léi:uSporiadanie 
Olympiádypoštovýchholuba v a samôtňé vystúpenie 
našej delegáoie na zasadnutí kQngresu FCI, kde sa 
rozhodia o usporiadatelovi Ofympiády PH v roku 
2013, ktora bola pridelená Slovensku, mala' pokra
čo vanie. Toto enormné úsilie funkcionároVdost?ť 
náš Zväz anašich chovateľov do povedomia svetovej 
holubárskej verejnosti, ukázal svetu, le máme vý

' homých chovatelov, funkciomirov 'i organizátorov, 
vyvrcholilo založem'FTl SJredoeuropškého združenia 
narodných zväzOV.cbovWJlov poštových holubov, 
ktoré bolo založené 14. 04. 2001'v Nitre. . 

Jedno z prvých rozhodnutf novovzniknutého 

mame' vplane organizovaťStredoeurópskll výstavu, 
Znova dalšie telefonaty, vyjednávania, výsledok 
žiadny. porský zväz zorganizačných dÔvodov výsta
vu preložifnemôže. Vpolovici septembŕa na testova
cejstal/ici Grand'prix vSzegede sme sp. Kromerom 
získali príslub od Chorvátov, Rumunov aSloviiic'all. 
Pri tejto akcii, alé aj ~;r,!ašej TS v Krškanoch sme 
získali pod/Jo.~u prezidenta FCI p. Teresa. 

.• Vélký pokrok nastal, ked sme spolu sp. Dudzikom 
bolh,Katoviciach na odhalení pamätníka posta
venéHo ako výraz piety a úcty obetiám najväčšej 
holubárskej tragédie. Počas tejto návštevy sme za
bezpečili zaväzmJ úq'asfporského arakúskehOzväzu 

•[Ia Stredoeurópskej výstave, ale s tým, že termín ltýi 
sl~ťY sa posunie ojeden týždeň. Začala sá teda črtať 
velkiivýstava. Ďalšie významné rokovania prebehli 
na zasadnutiach komisií FClv Bruseli. Na zasadnutf 
štandardnej komiSie sme poďalipodrobnú informáciu 
o organizovaní StredoeurópsÚj výstavy. Hlavný 
predstaviterposudzovaterskej komisie p. Baks/SRN! 

združenia bolo usporiadaf Stredoeurópsku výstavu.' .. ,po vypočutí informácie, sa ma opýtal, či je,možné, 
Na splnlľnie tejto krasnej ale náročnej úlohy sa 

;podujali zástupcovia Slovenského zväzu chovatelov 
PQŠ!oyých holubov: Pri tomto rozhOdnut! nemalú 
tí/ohú,zohrala ,skutočnosť, te je poiŕebné vyskúšal 
si svoje sily pred orgaoitóval1(m olympiády. Na 
zasadnutí Valného zhrorriafdenia nášho zväzu .bolo 
rozhodnuté, že výstava sa bude konaťvNitre: kde sú 
vynikajúoe výstavné podmienkypre organizovanie tiJ.- ' 
kýchto pódujatí. Organizáciou výstavy bota poverené 
Prézfdium SZ CHPH. Menovaný organizačný výbor, 
pozostávajúci z funkcionárov prézídfaa doplnený o 
skúsených členovZOZ CŕfPH Nitra;začal s príprava
mi už vmáji. ROlde/ili sa iJlohy, bola stanovená zod
povednosťza jednotlivé akcie. Začalo sa pracovaťna 
propozíciách astanovil sa termín výsta vy,RÓzoslali 
sme pozvánky aprihlášky všetkým stredoeurópskym 

.zväzom cho va te/'ovpoštových holubov anetrpezlivo 
sme, čakali na odozvu. Mali sme pdslub, že výstavy 
sa zúčastnia chovälerské ?väzy poštóvých holubov 
z krajfn, ktorýéb.predstavitella založili Stredoeuróp
ske združenie, nevedeli sme však, ako zareagujU 
predstavitelia ostatných krajín regiónu. Písali a 
posielali sme listy, presviedčali sme predstaviteľov · 

aby sa na tejlo výStave zúčastnili aj nemeckeholuby. 
Bol som .p.rekvapený, 'ale po krátkomr ozmýšraní 
som povedal, že áno, alé musíme ziskať súhlas 
ostatných štátov členov zdŕuié'nia. Zaujem o účasť 
na výstave prejavili aj talianski,svaj'čiarski a ho
landskípredstavitelia. Došlo k Zmene termínu abolo 
potrebné získaťsúhlas ostatných národných zväzQv. 
. Do dvoch týždňov sme znova zvolali predstavi
telov národných' ivazov do Nitry a kvôli spr~pago- ., 
vaniu výstaVY sme pozvali aj redaktorov lv;izových 
časopisov. Vtom istomtelmíne sme zorganizovali 
stretnutie a školenie posudzó.v~tcrov, ktorí budú 
posudzovať výstavu. Narýchló' sme stanovili a 
pripravili program, zabezpečili própagačný materiál 
a, zabezpečili priestory a prekladaMov. Nakoniec 
sme to spanom ' pudzikom zvládli velini dobre, . 
Kvôli prípadnej účast! krajfn mimo stredoeurópske
ho regiónu::schválilo sa premenovanie výstavy na 
Europsku il účastníci stretnutia' potvrdili svoju účast 
na vý~tave aj vnovom termfne. Takto"sme mali de
finítívny prfs/'ub účasti zo šiestich'krajín i varné ruky 
pre pozvanie krajín mimo stredoeurópskeho regiónu. 
Velini pekné zážitky si účastníci stretnutia odniesli 

ďalších nárOdných zväzov. Velkým sklamaním pre ·.'Z.prehliadky hradu a centra Nitry. Posudzovatelia 
.celé prezídium bola. informacia, že PZHGP organizuje 'sa dohodli na {Jravid./ách.posudzovania a pri1Rfidkr: 
celoš.tátnu výstavu v1Qm istom túmfne ako my prešli všetky partie posudzovania na rôznyc/Jtypoch 
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holubov. Tým vyvstala 'pŕe nás dOv'á .:úloha, zaslať 
všetkým európskym tvazom nove pozvania, pozval 
predstaviteľov FCI, Informovať ich o propozíciach. 
'!<vô!1 novému termfnu bolo potrebné znova dohodnúl 
prenájom hal na Agrokomplexe. Podarilo sa prenajať 
iba'/né priestory, s akými sa pôvodne uvažovalo t.j. 
halu M, kde by boli všetky vystavované hOluby pod . 
jednou strechajl.(v pavilónoch M sa už pripravqvala 
výstava Muaterm). . 

DO zorganizovania výstavy nám ostava/! dva 
mesiace a takmer všetko čo sa dovtedy pripravilo, 
sa kvólivyššie uvedeným ztnenám muselo začínal 
odznova. Okrem organizacle výstavy bolo potrebné 
pripravil rokovanie VZ, vyhodnÓlif súlaže ·Ms a pri
praviloblastné výstavy;.K tomu sa pridružiliproblémy 
s vyplňovaním výstavných karle.í," vianačné sviatky 
azmeny na ministerstve pôdohospod~rSlv'a, s ktorým 
bala dohodnutá záštita nad výstavou. Zmenili sme " 
~omunikáciu medzt členmi prezídia. Nitrianska čast' 
sa pravidelne schádzala každú stredu na sekretariáte '· 
a zabezpeqovala akcie na mieste, ostatnf prac.avali 
doma akomurikovali e-mailom. Ažteraz,pripopisQc 
vanfjednotliv)',ch krokov, si uvedomujem, aké to bolo 
zložité. Veď/en vymenovať/ch je problém, nie to ešte 
zorganizovala zabezpečit: Vobdobfpripravy vystavy 
sme neci(ill námahu, nepo/nali sme neTÍditelhé 
problémy, iba rýchle účinflé rie~enia. Boli to náročné 
chV/7e, nesp,!vosf, stresy,phiiný§ranie ozabezpečenf 
každej drobnosti amaÍiékosti, denne niekolkohodino

vé e-mailovanie, telefóna vanie anajmä denno-denné 
tŕpnutie, či sa povedzme neobjavf vtačia chrfpka 
a všetka namaha, úsilie a pripľéivy vyjdú navnivoč. 
Ešte tri dni pred naskladňovanfm holubov som dostal 
list z rumunského zväzu - neregislrovaného Imajú 
dva/, ako odpoveďna môj list, že sa :výstavy nemôžu 
zúčastnit; pretože nie sú členmi FCi. Napfsali, že na 
Európskom súde si u mňa a od nášho zväzu budú 
uplatňoval všetky škOdy, ktoré im spôsobíme tým, 
že sa výstavy nezúčastnia. , 

Nakoniec čakanie, či sa jednotlÍl(ým národnym 
zväzom podaripricestovafna Slovensko; najmä tý(ŕ1, 
ktoré nie sú členmi európskeho spoloéenstva/S(~ska 
a Chorvátska/. Tento problém sa zdal takmér'nepre
konatelhý, najmä keďmi vutorok večerpred výstavou 
volal p. Mihajlo, že holuby im cez Maďarsko nepustia. 
D tri hodiny ma znova volal už zo slovenského velvy
slanectva vBelehrade, že holubypiJšlú lietadlom cez 
Prahu do Bratislavy vstredu spriclIOdom do Bratisla
vy vo. štvrtok ráno. Bolo potrebné pohotovo arýchlo 
meniť program prezidenta FCI, čo výbome zvladol 
p. Siška, ktorý má s tým profesionálne skúsenosti, 
zaroveň po desiatich hodinách vyjednávania prevzal 
srbSké .,holuby z letiska a dopravil ich s niekolko
hodinovým meškaním do :Nitry. Podobný problém 
bol aj s chorvátskym/holubmi, s tým' rozdielom, že 
dopravca: si všetko rieši!§am. Všetky holuby :boli 
na výstavu dopraye~e'a mohla zaQať"qýstava .... 

Juraj Kuret,.pFedseda organizačŕléhe výboru 
'!f. '!' U::.Sll 
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Stredoeurópske združenie chovatel'ov poštOVýCh holubov 

Zápisnica zo zasadnutia Kongresu Stredoeurópskeho združenia chovatel'ov 


póštových holubov kon~ného dňa 1. februára 2008 vNitre. 

Prítomní: zástupcovia národných zväzov chovatel'ov 
poštových holubov z Pol'ska, Českej republiky, 
Rakúska, Talianska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, 
Maďarska a Slovenska. 
Program rokovania Kongresu bol schválený hla
sovaním: 
1. Otvorenie 
2. Prijatie Štatú tu Stredoeurópskeho združenia 
3. Diskusia k návrhu Štatútu 
4. Informácia oeurópskej výstave 
5. Výber usporiadateľa 2. Európskej výstavy 
6. Uznesenie azáver 
KbodU 1. Zasadnutie kongresu otvoril prezident Stre
doeurópskeho združenia p. Kurek.Vo svojom úvodnom 
vystúpení privítal jednotlivé delegácie aprezidenta FCI 
p. Teresa, dal odsúhla s iť program rokovania. Opísal 
vznik Stredoeurópskeho združenia, ktorého základný 
dokument bol schválený dňa 14.apnla 2007 za účasti 
zástupcov národných zväzov Maďarska , Českej re
publiky, Srbska a Slovenska. Prezident FCI p. Tereso 
požiadal o slovo po otvorení kongresu. Vo svojom 
vystúpení pozdravil predstavite"ov členských krajín 
Stredoeurópskeho združenia. Poďakoval predstavitel'om 
Slovenského zväzu za pozvanie na Stredoeurópsku 
výstavu a prípravu pekného holubárskeho sviatku 
avšetkým delegátom zaželal plodné rokovanie aprijatie 
takých záverov, ktoré budú v prospech chovatel'ov 
poštových holubov regiónu a holubárskeho športu. 

holubársku jednotu a spoluprácu pod záštitou FCI. 
Kbodu 2. Štatút Stredoeurópskeho združenia predložil 
p. Bárdoš, prezident madarského zväzu aviceprezident 
FCI . Ospravedlnil sa za oneskorený preklad štatútu, kto
rý spracoval spolu spredstavitel'mi srbského zväzuj Or
ganizátor kongresu predložil preložený "Štatút" do nem
Činy , angličtiny a sloven činy.! Prekladatel' vo svojom 
úvodnom vystúpení hovoril o začiatkoch spolupráce 
v regióne, o organizovaní prvej spoloč nej výstavy troch 
krajín v Srbsku, ktorá sa konala v roku 2001. Poukázal 
na to, že vzájomná spolupráca predstavitel'ov národných 
holubárskych zväzov vyvrcholila založením Stredo
európskeho združenia v Nitre na jar roku 2007. Vo 
svojom vystúpení poukázal aj na ciele, ktoré si združenie 
stanovilo - organizovanie Európskych výstav vneolym> 
pijských rokoch, organizovan ie spoločných pretekov, 
pomoc pri vybavovaní veterinárnych povolení, pomoc 
pri vypúšťaní holubov, porovnávanie kvality holubov 
v národných testovacích staniciach a predovšetkým 
spoločný postup pri presadzovaní záujmov krajin 
združených v Stredoeurópskom združení na zasadnu
tiach FCI. Zároveň poukázal aj na to, že nastáva čas 
dať združeniu pevnejší charakter, ktorý je zakotvený 
v predloženom návrhu. Dať mu právny základ, stanoviť 
sídlo združenia, č lenské príspevky a pod. 
Kbodu 3_Vdiskusii knávrhu štatútu vystúpili zástupco
via všetkých zväzov. Pán Šiška zástupca Slovenského 
zväzu - vystúpil s tým, že Slovensko je za zachovanie 

Stredoeurópskeho združenia - t. 
j. vorného združenia národných 
zväzov chovate l'ov poštových 
holubov, ktoré sa dohodli na 
oblastiach spolupráce ako boli 
schválené na ustanovujúcom 
zasadnutí. Poukázal na to, že naši 
delegáti nemajú ani kompetencie 
prijať "Štatút Stredoeurópskeho 
združenia (federácie) chovatel'ov 
poštových holubov" v podobe 
ako bol predložený p. Bárdošom. 
Poukázal na to, že ak má mať 

Zároveň vyzval delegátov kongresu, aby mali na pamäti vuvuvi &&&&äälQ. .__ 
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štatút právnu podstatu, musí byť 
zaregistrovaný v každej Členskej 
krajine. Musí byť ratifikovaný jed
notlivými chovate"skými zväzmi. 
Nesúhlasí s tým, aby sa na tomto 
kongrese za sídlo sekretariátu 
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holubov. Tým vyvstala 'pŕe nás dOv'á .:úloha, zaslať 
všetkým európskym tvazom nove pozvania, pozval 
predstaviteľov FCI, Informovať ich o propozíciach. 
'!<vô!1 novému termfnu bolo potrebné znova dohodnúl 
prenájom hal na Agrokomplexe. Podarilo sa prenajať 
iba'/né priestory, s akými sa pôvodne uvažovalo t.j. 
halu M, kde by boli všetky vystavované hOluby pod . 
jednou strechajl.(v pavilónoch M sa už pripravqvala 
výstava Muaterm). . 

DO zorganizovania výstavy nám ostava/! dva 
mesiace a takmer všetko čo sa dovtedy pripravilo, 
sa kvólivyššie uvedeným ztnenám muselo začínal 
odznova. Okrem organizacle výstavy bolo potrebné 
pripravil rokovanie VZ, vyhodnÓlif súlaže ·Ms a pri
praviloblastné výstavy;.K tomu sa pridružiliproblémy 
s vyplňovaním výstavných karle.í," vianačné sviatky 
azmeny na ministerstve pôdohospod~rSlv'a, s ktorým 
bala dohodnutá záštita nad výstavou. Zmenili sme " 
~omunikáciu medzt členmi prezídia. Nitrianska čast' 
sa pravidelne schádzala každú stredu na sekretariáte '· 
a zabezpeqovala akcie na mieste, ostatnf prac.avali 
doma akomurikovali e-mailom. Ažteraz,pripopisQc 
vanfjednotliv)',ch krokov, si uvedomujem, aké to bolo 
zložité. Veď/en vymenovať/ch je problém, nie to ešte 
zorganizovala zabezpečit: Vobdobfpripravy vystavy 
sme neci(ill námahu, nepo/nali sme neTÍditelhé 
problémy, iba rýchle účinflé rie~enia. Boli to náročné 
chV/7e, nesp,!vosf, stresy,phiiný§ranie ozabezpečenf 
každej drobnosti amaÍiékosti, denne niekolkohodino

vé e-mailovanie, telefóna vanie anajmä denno-denné 
tŕpnutie, či sa povedzme neobjavf vtačia chrfpka 
a všetka namaha, úsilie a pripľéivy vyjdú navnivoč. 
Ešte tri dni pred naskladňovanfm holubov som dostal 
list z rumunského zväzu - neregislrovaného Imajú 
dva/, ako odpoveďna môj list, že sa :výstavy nemôžu 
zúčastnit; pretože nie sú členmi FCi. Napfsali, že na 
Európskom súde si u mňa a od nášho zväzu budú 
uplatňoval všetky škOdy, ktoré im spôsobíme tým, 
že sa výstavy nezúčastnia. , 

Nakoniec čakanie, či sa jednotlÍl(ým národnym 
zväzom podaripricestovafna Slovensko; najmä tý(ŕ1, 
ktoré nie sú členmi európskeho spoloéenstva/S(~ska 
a Chorvátska/. Tento problém sa zdal takmér'nepre
konatelhý, najmä keďmi vutorok večerpred výstavou 
volal p. Mihajlo, že holuby im cez Maďarsko nepustia. 
D tri hodiny ma znova volal už zo slovenského velvy
slanectva vBelehrade, že holubypiJšlú lietadlom cez 
Prahu do Bratislavy vstredu spriclIOdom do Bratisla
vy vo. štvrtok ráno. Bolo potrebné pohotovo arýchlo 
meniť program prezidenta FCI, čo výbome zvladol 
p. Siška, ktorý má s tým profesionálne skúsenosti, 
zaroveň po desiatich hodinách vyjednávania prevzal 
srbSké .,holuby z letiska a dopravil ich s niekolko
hodinovým meškaním do :Nitry. Podobný problém 
bol aj s chorvátskym/holubmi, s tým' rozdielom, že 
dopravca: si všetko rieši!§am. Všetky holuby :boli 
na výstavu dopraye~e'a mohla zaQať"qýstava .... 

Juraj Kuret,.pFedseda organizačŕléhe výboru 
'!f. '!' U::.Sll 

POŠTOVÝ HOLUB. 1-212008 2 

Stredoeurópske združenie chovatel'ov poštOVýCh holubov 

Zápisnica zo zasadnutia Kongresu Stredoeurópskeho združenia chovatel'ov 


póštových holubov kon~ného dňa 1. februára 2008 vNitre. 

Prítomní: zástupcovia národných zväzov chovatel'ov 
poštových holubov z Pol'ska, Českej republiky, 
Rakúska, Talianska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, 
Maďarska a Slovenska. 
Program rokovania Kongresu bol schválený hla
sovaním: 
1. Otvorenie 
2. Prijatie Štatú tu Stredoeurópskeho združenia 
3. Diskusia k návrhu Štatútu 
4. Informácia oeurópskej výstave 
5. Výber usporiadateľa 2. Európskej výstavy 
6. Uznesenie azáver 
KbodU 1. Zasadnutie kongresu otvoril prezident Stre
doeurópskeho združenia p. Kurek.Vo svojom úvodnom 
vystúpení privítal jednotlivé delegácie aprezidenta FCI 
p. Teresa, dal odsúhla s iť program rokovania. Opísal 
vznik Stredoeurópskeho združenia, ktorého základný 
dokument bol schválený dňa 14.apnla 2007 za účasti 
zástupcov národných zväzov Maďarska , Českej re
publiky, Srbska a Slovenska. Prezident FCI p. Tereso 
požiadal o slovo po otvorení kongresu. Vo svojom 
vystúpení pozdravil predstavite"ov členských krajín 
Stredoeurópskeho združenia. Poďakoval predstavitel'om 
Slovenského zväzu za pozvanie na Stredoeurópsku 
výstavu a prípravu pekného holubárskeho sviatku 
avšetkým delegátom zaželal plodné rokovanie aprijatie 
takých záverov, ktoré budú v prospech chovatel'ov 
poštových holubov regiónu a holubárskeho športu. 

holubársku jednotu a spoluprácu pod záštitou FCI. 
Kbodu 2. Štatút Stredoeurópskeho združenia predložil 
p. Bárdoš, prezident madarského zväzu aviceprezident 
FCI . Ospravedlnil sa za oneskorený preklad štatútu, kto
rý spracoval spolu spredstavitel'mi srbského zväzuj Or
ganizátor kongresu predložil preložený "Štatút" do nem
Činy , angličtiny a sloven činy.! Prekladatel' vo svojom 
úvodnom vystúpení hovoril o začiatkoch spolupráce 
v regióne, o organizovaní prvej spoloč nej výstavy troch 
krajín v Srbsku, ktorá sa konala v roku 2001. Poukázal 
na to, že vzájomná spolupráca predstavitel'ov národných 
holubárskych zväzov vyvrcholila založením Stredo
európskeho združenia v Nitre na jar roku 2007. Vo 
svojom vystúpení poukázal aj na ciele, ktoré si združenie 
stanovilo - organizovanie Európskych výstav vneolym> 
pijských rokoch, organizovan ie spoločných pretekov, 
pomoc pri vybavovaní veterinárnych povolení, pomoc 
pri vypúšťaní holubov, porovnávanie kvality holubov 
v národných testovacích staniciach a predovšetkým 
spoločný postup pri presadzovaní záujmov krajin 
združených v Stredoeurópskom združení na zasadnu
tiach FCI. Zároveň poukázal aj na to, že nastáva čas 
dať združeniu pevnejší charakter, ktorý je zakotvený 
v predloženom návrhu. Dať mu právny základ, stanoviť 
sídlo združenia, č lenské príspevky a pod. 
Kbodu 3_Vdiskusii knávrhu štatútu vystúpili zástupco
via všetkých zväzov. Pán Šiška zástupca Slovenského 
zväzu - vystúpil s tým, že Slovensko je za zachovanie 

Stredoeurópskeho združenia - t. 
j. vorného združenia národných 
zväzov chovate l'ov poštových 
holubov, ktoré sa dohodli na 
oblastiach spolupráce ako boli 
schválené na ustanovujúcom 
zasadnutí. Poukázal na to, že naši 
delegáti nemajú ani kompetencie 
prijať "Štatút Stredoeurópskeho 
združenia (federácie) chovatel'ov 
poštových holubov" v podobe 
ako bol predložený p. Bárdošom. 
Poukázal na to, že ak má mať 

Zároveň vyzval delegátov kongresu, aby mali na pamäti vuvuvi &&&&äälQ. .__ 
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štatút právnu podstatu, musí byť 
zaregistrovaný v každej Členskej 
krajine. Musí byť ratifikovaný jed
notlivými chovate"skými zväzmi. 
Nesúhlasí s tým, aby sa na tomto 
kongrese za sídlo sekretariátu 
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združenia schválila Budapešť a rozhodlo sa o výbere 
členských príspevkov. Zvlá šť zdôraznil, že rozhodnutia 
združenia a jeho činnosť musia byť v súlade predpismi 
FCI a činnosť združenia sa musí riadiť štatútom FCI. 
p. Primes, prezident Rakúskej federácie zaujal podobné 
stanovisko ako p. Šiška. Zdôraznil nutnosť plného 
rešpektovania dokumentov FCI a činnos! Stredoeu
rópskeho združenia, principiálne nesmie by! namierená 
voči FCI. Potvrdil záujem rakúskej federácie o členstvo 
a spoluprácu v Stredoeurópskom združeni. 
p. PudiE z Chorvátska potvrdil vstup ich národného 
zväzu do Stredoeurópskeho združenia a potrebu prijať 
štatút združenia. 
p. Novotný prezident Českej federácie sa vyjadril v tom 
zmysle, že nie je za prijatie štatútu združenia v podobe 
ako bol predložený už na tomto kongrese . Rovnako 
nie je za schválenie sídla sekretariátu a stanovenie i 
platenia členských príspevkov. Potvrdil, že FCI má byť 
pre združenie nadradeným orgánom, ktorý združenie 
bude plne rešpektovať. 
p. Ošinski viceprezident porského zväzu - podporil 
návrhy predložené predstavitermi slovenského a čes
kého zväzu. Potvrdil nutnosť rešpektovania prioritného 
a nadradeného postavenia FCI. 

p. Horvath zástupca rumunského zväzu tlmočil názor 
prítomného prezidenta p. Bilana. Jeho názor je taký, že 
Stredoeurópska federácia chovatel"ov poštových holu
bov by mala v plnom rozsahu riadiť činnos! chovatel"ov 
poštových holubov v stredoeurópskom regióne bez 
vplyvu a potreby FCI. 
p. Petrovič prezident srbského zväzu trval na tom, 
aby sa na kongrese sa štatút schválil. Zdôvodnil to 
tým, že dlhé obdobie schvalovania štatútu neprospeje 
chovaterom tohto regiónu. Ďalší riadny kongres by sa 
mal konať až o dva roky a počas tohto obdobia štatút 
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bude určite chýbať. Poukázal aj na to, že srbským 
chovatel"om, ktorí sú mimo EÚ by ulahčil spoluprácu 
s ostatnými zväzmi v regióne. Uviedol príklad, že oni 
mali velké ťažkosti priviesť holuby na výstavu. 
p. 8árdoš poukázal na výhody prijatia predloženého 
štatútu už tomto zasadnutí. Zároveň uviedol, že ak 
jeho prijatie by robilo problémy viacerým predsta
vitel"om krajín združenia, je možné nechať určitý čas 
na preštudovanie štatútu, prerokovanie v členských 
krajinách a predloženie pripomienok. Následne je 
možné zvolať mimoriadny kongres Stredoeurópskeho 
združenia a štatút po doplnení schvaliť. Nemusí sa 
zatial" rešpektova! § 7, ktorý má hovoriť o tom , že 
kongres združenia sa koná každé dva roky. Zároveň 
vyzval predstavitel"ov členských krajín združenia, aby 
informovali svojich členov o pripravovanom medzina
rodnom preteku z Ríma a pomohli zabezpečiť širokú 
účasť chovaterov na tomto preteku. 

Predsedajúci p. Kurek vyzval predstavitel"ov narod
ných zväzov, ktorí sa nezúčastnili ustanovujúceho 
zasadnutia Stredoeurópskej federacie 14. apríla 
2007 v Nitre, aby deklarovali svoj záujem o členstvo 
v združení. Delegáti z Chorvatska, Pol"ska, Rumunska 
a Rakúska deklarovali svoje členstvo v Stredoeuróp
skom združení a záujem podiel"ať sa na spolupráci 
v regióne. p. Debernardi zTalianska poukázal na to, že 
ich krajina nepatrí síce do Stredoeurópskeho regiónu , 
ale majú záujem a chcú s krajinami združenia spolu
pracovať a podiel"ať sa na aktivitách združenia. 
p. Kurek predložil návrh na d'alši postup pri schval"ova
ni štatútu združenia. Vzhradom na rozdielnosť názorov 
navrhol následovný postup : 
1. Každý národný zväz pripraví v anglickom jazyku svoje 
pripomienky k navrhovanému štatútu. Pripomienky 
do 31. 03. 2008 zašle na sekretariát predsedajúcej 
krajiny Stredoeurópskeho združenia chovatel"ov poš
tových holubov. 
2. Predstavitelia predsedajúcej krajiny Stredoeuróp
skeho združenia rozpošlú obratom zosumarizované 
pripomienky všetkým členským krajinám na preštudo
vanie a do 30. 04. 2008 zvolajú zasadnutie zástupcov 
členských krajín, na ktorom sa pripraví definitívna 
podoba Štatútu Stredoeurópskeho združenia chovatel"ov 
poštových holubov. 
3. Do 31 . 10. 2008 predsedajúca krajina Stredoeuróp
skeho združenia zvolá mimoriadny kongres združenia, 
na ktorom bude schválený štatút združenia. 
K bodu 4. p. Kurek podal informáciu o európskej 
výstave , počte vystavovaných holubov a d'alšom 
programe podujatia. P. Dudzik informoval delegátov 
o výsledkoch výstavy, posudzovaní holubov a spra
covaní výsledkov. 
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Kbodu 5. Predsedajúci p. Kurek požiadal prítomných 
delegátov, aby predniesli svoje návrhy apožiadavky na 
miesto konania 2. Európskej výstavy v roku 2010. 

O slovo požiadal viceprezident Polskiego Zwiazku 
Hodovców Golebi Pocz1owych p. Ošinski a v mene 
prezidenta Kawalera požiadal delegátov kongresu 
opridelenie organizácie 2. Európskej výstavy Polskému 
zväzu, s tým, že výstava sa s najväčšou pravdepodob
nosťou bude konať v Sosnovci.Predložená požiadavka 
bola jednomyseiné pojatá. 

Kbodu 6. Na záver kongresu predsedajúci p. Kurek 
prečrtal uznesenia, poďakov al pritomným zástupcom 
Stredoeurópskeho združenia za aktívnu účas! na kon
grese a výstave. Zároveň im zaželal strávenie dvoch 
pekných dni na výstave a vera úspechov do novej 
holubárskej sezóny. 
Uz nesen i e 
prijaté na kongrese Stredoeurópskeho združenia chova
terov poštových holubov dňa 1. februára 2008 v Nitre 
Kongres Stredoeurópskeho združenia: 
A. Berie na vedomie 
1. Správu o organizovaní Európskej výstavy v Nitre 
v dňoch 2. - 3.februára 2008. 
2. Deklaráciu zástupcov chovateiských zväzov Pofska, 
Rakúska, Chorvátska aRumunska ovstupe do Stredo
európskeho združenia chovaterov poštových holubov 
a ich prihlásenie sa k Protokolu z ustanovujúceho 

zasadnutia zo dňa 14. apnla 2007 v Nitre. 
B. SchvaľuJe 
1. Program zasadnutia kongresu Stredoeurópskeho 
združenia 
2. Konanie 2. Európskej výstavy v roku 2010 
v porsku. 
3. p. Jána Kawalera, prezidenta Polského zväzu, za 
prezidenta Stredoeurópskeho združenia chovatelov 
poštových holubov 
C. Ukladá 
1. Národným zväzom do 31 .marca 2008 zaslať na 
sekretariát porského zväzu pripomienky a návrhy 
k predloženému zneniu Štatútu Stredoeurópskeho 
združenia v anglickom jazyku. 
2. Porskej federácii zvolať zástupcov Stredoeurópskeho 
združenia na spoločnú konzultáciu a spracovania 
konečnej verzie Štatútu Stredoeurópskeho združenia 
do 30.apnla 2008. 
3. Prezidentovi Stredoeurópskeho združenia p. Kawa
lerovi zvolať zasadnutie kongresu do 30.10.2008 
s programom schválenia Štatútu Stredoeurópskeho 
združenia a propozícii 2. Európskej výstavy. 
4. Pol"skému zväzu do 30.10.2008 oznámiť termín 
a miesto konania 2. Európskej výstavy. 
V Nitre, dňa 1.2.2008 

Juraj K U RE K 
prezident Stredoeurópskej federácie 

Podarilo sa nám zor2anizovať veľkú výstavu! 
Nech by už bol chovateľ, člen SZ CHPH, akokoľvek zaujatý, musí pripustiť, že taká výstava poš

tových holubo'.' na Slovensku ešte nebola . Iste, v Nitre sa svojho času konala spartakiáda, niektoré 
celošlálne výstavy mali veľmi dobrú úroveň , ale prvá Európska výstava môže byť smelo porovnávaná 
s poslednými štyrmi olympiádami. Nebolo malo domácich i zahraničných návš tevníkov, ktoIÍ sa 
o našej výs tave vyjadrovali ako o "Malom Kasseli" . Netreba nijako zvlášť ovládať cudzie jazyky, 
aby človek pochopil, keď vás potTapkávajú po ramene a s úsmevom konštatujú " gut" alebo "OK", 
prípadne zdvihnutým palcom naznačujú, že sa im to páči. 

Uj, sú za nami tie časy, keď sme na prezidenta alebo viceprezidentov FCI pozerali takmer ako 
na "božstvo". Na európskej výstave sme mohli privítať prezidenta FCI p. Dr. José Manuel Azenha 
Teresa, viceprezidenta FCI p. Istvana Bárdosa, viacerých členov ri adiaceho výboru FCI, preziden
tov národných zväzov, členov komisií FCI. Kto by si bol pomyslel, že raz v Nitre predstavia svoje 
holuby prvotriedne chovateľské "esa" (nikoho si nedovolím menovať, aby som niektorého z nich 
nevynechal), stretli sa tu poprední predajcovia a každý návštevník si mohol skuto čne nakúpiť, čo 
pre holuby pot.reboval. 

Všetky tri výstavné haJy boli esteticky upravené a ozvučené. Pre návštevníkov bolo k dispozícií 
dosť stánkov s občerstvením a relatívne aj d osť miesta na sedenie. Osobne si myslím, že nebolo dosť 

sociálnych zariadení a ak aj boli, nie všetci návštevníci vedeli, že sú otvorené až za halou, v ktorej 
sa konala dražba . Bolo to spôsobené tým, že na poslednú chvíľu sa meni l termín výstavy a v tých 
halách, ktoré sme si na výstavu mohli prenajať, jednoducho tieto priestory neboli . 

Stávalo sa, že víťazi sa po niektorých celoštátnych výstavách hanlivo vyjadrili na tému ocenení. 
Neboli spokojní (a často právom), že úroveň ocenení, nezodpovedá významu a úrovni podujatia. 
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združenia schválila Budapešť a rozhodlo sa o výbere 
členských príspevkov. Zvlá šť zdôraznil, že rozhodnutia 
združenia a jeho činnosť musia byť v súlade predpismi 
FCI a činnosť združenia sa musí riadiť štatútom FCI. 
p. Primes, prezident Rakúskej federácie zaujal podobné 
stanovisko ako p. Šiška. Zdôraznil nutnosť plného 
rešpektovania dokumentov FCI a činnos! Stredoeu
rópskeho združenia, principiálne nesmie by! namierená 
voči FCI. Potvrdil záujem rakúskej federácie o členstvo 
a spoluprácu v Stredoeurópskom združeni. 
p. PudiE z Chorvátska potvrdil vstup ich národného 
zväzu do Stredoeurópskeho združenia a potrebu prijať 
štatút združenia. 
p. Novotný prezident Českej federácie sa vyjadril v tom 
zmysle, že nie je za prijatie štatútu združenia v podobe 
ako bol predložený už na tomto kongrese . Rovnako 
nie je za schválenie sídla sekretariátu a stanovenie i 
platenia členských príspevkov. Potvrdil, že FCI má byť 
pre združenie nadradeným orgánom, ktorý združenie 
bude plne rešpektovať. 
p. Ošinski viceprezident porského zväzu - podporil 
návrhy predložené predstavitermi slovenského a čes
kého zväzu. Potvrdil nutnosť rešpektovania prioritného 
a nadradeného postavenia FCI. 

p. Horvath zástupca rumunského zväzu tlmočil názor 
prítomného prezidenta p. Bilana. Jeho názor je taký, že 
Stredoeurópska federácia chovatel"ov poštových holu
bov by mala v plnom rozsahu riadiť činnos! chovatel"ov 
poštových holubov v stredoeurópskom regióne bez 
vplyvu a potreby FCI. 
p. Petrovič prezident srbského zväzu trval na tom, 
aby sa na kongrese sa štatút schválil. Zdôvodnil to 
tým, že dlhé obdobie schvalovania štatútu neprospeje 
chovaterom tohto regiónu. Ďalší riadny kongres by sa 
mal konať až o dva roky a počas tohto obdobia štatút 
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bude určite chýbať. Poukázal aj na to, že srbským 
chovatel"om, ktorí sú mimo EÚ by ulahčil spoluprácu 
s ostatnými zväzmi v regióne. Uviedol príklad, že oni 
mali velké ťažkosti priviesť holuby na výstavu. 
p. 8árdoš poukázal na výhody prijatia predloženého 
štatútu už tomto zasadnutí. Zároveň uviedol, že ak 
jeho prijatie by robilo problémy viacerým predsta
vitel"om krajín združenia, je možné nechať určitý čas 
na preštudovanie štatútu, prerokovanie v členských 
krajinách a predloženie pripomienok. Následne je 
možné zvolať mimoriadny kongres Stredoeurópskeho 
združenia a štatút po doplnení schvaliť. Nemusí sa 
zatial" rešpektova! § 7, ktorý má hovoriť o tom , že 
kongres združenia sa koná každé dva roky. Zároveň 
vyzval predstavitel"ov členských krajín združenia, aby 
informovali svojich členov o pripravovanom medzina
rodnom preteku z Ríma a pomohli zabezpečiť širokú 
účasť chovaterov na tomto preteku. 

Predsedajúci p. Kurek vyzval predstavitel"ov narod
ných zväzov, ktorí sa nezúčastnili ustanovujúceho 
zasadnutia Stredoeurópskej federacie 14. apríla 
2007 v Nitre, aby deklarovali svoj záujem o členstvo 
v združení. Delegáti z Chorvatska, Pol"ska, Rumunska 
a Rakúska deklarovali svoje členstvo v Stredoeuróp
skom združení a záujem podiel"ať sa na spolupráci 
v regióne. p. Debernardi zTalianska poukázal na to, že 
ich krajina nepatrí síce do Stredoeurópskeho regiónu , 
ale majú záujem a chcú s krajinami združenia spolu
pracovať a podiel"ať sa na aktivitách združenia. 
p. Kurek predložil návrh na d'alši postup pri schval"ova
ni štatútu združenia. Vzhradom na rozdielnosť názorov 
navrhol následovný postup : 
1. Každý národný zväz pripraví v anglickom jazyku svoje 
pripomienky k navrhovanému štatútu. Pripomienky 
do 31. 03. 2008 zašle na sekretariát predsedajúcej 
krajiny Stredoeurópskeho združenia chovatel"ov poš
tových holubov. 
2. Predstavitelia predsedajúcej krajiny Stredoeuróp
skeho združenia rozpošlú obratom zosumarizované 
pripomienky všetkým členským krajinám na preštudo
vanie a do 30. 04. 2008 zvolajú zasadnutie zástupcov 
členských krajín, na ktorom sa pripraví definitívna 
podoba Štatútu Stredoeurópskeho združenia chovatel"ov 
poštových holubov. 
3. Do 31 . 10. 2008 predsedajúca krajina Stredoeuróp
skeho združenia zvolá mimoriadny kongres združenia, 
na ktorom bude schválený štatút združenia. 
K bodu 4. p. Kurek podal informáciu o európskej 
výstave , počte vystavovaných holubov a d'alšom 
programe podujatia. P. Dudzik informoval delegátov 
o výsledkoch výstavy, posudzovaní holubov a spra
covaní výsledkov. 
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Kbodu 5. Predsedajúci p. Kurek požiadal prítomných 
delegátov, aby predniesli svoje návrhy apožiadavky na 
miesto konania 2. Európskej výstavy v roku 2010. 

O slovo požiadal viceprezident Polskiego Zwiazku 
Hodovców Golebi Pocz1owych p. Ošinski a v mene 
prezidenta Kawalera požiadal delegátov kongresu 
opridelenie organizácie 2. Európskej výstavy Polskému 
zväzu, s tým, že výstava sa s najväčšou pravdepodob
nosťou bude konať v Sosnovci.Predložená požiadavka 
bola jednomyseiné pojatá. 

Kbodu 6. Na záver kongresu predsedajúci p. Kurek 
prečrtal uznesenia, poďakov al pritomným zástupcom 
Stredoeurópskeho združenia za aktívnu účas! na kon
grese a výstave. Zároveň im zaželal strávenie dvoch 
pekných dni na výstave a vera úspechov do novej 
holubárskej sezóny. 
Uz nesen i e 
prijaté na kongrese Stredoeurópskeho združenia chova
terov poštových holubov dňa 1. februára 2008 v Nitre 
Kongres Stredoeurópskeho združenia: 
A. Berie na vedomie 
1. Správu o organizovaní Európskej výstavy v Nitre 
v dňoch 2. - 3.februára 2008. 
2. Deklaráciu zástupcov chovateiských zväzov Pofska, 
Rakúska, Chorvátska aRumunska ovstupe do Stredo
európskeho združenia chovaterov poštových holubov 
a ich prihlásenie sa k Protokolu z ustanovujúceho 

zasadnutia zo dňa 14. apnla 2007 v Nitre. 
B. SchvaľuJe 
1. Program zasadnutia kongresu Stredoeurópskeho 
združenia 
2. Konanie 2. Európskej výstavy v roku 2010 
v porsku. 
3. p. Jána Kawalera, prezidenta Polského zväzu, za 
prezidenta Stredoeurópskeho združenia chovatelov 
poštových holubov 
C. Ukladá 
1. Národným zväzom do 31 .marca 2008 zaslať na 
sekretariát porského zväzu pripomienky a návrhy 
k predloženému zneniu Štatútu Stredoeurópskeho 
združenia v anglickom jazyku. 
2. Porskej federácii zvolať zástupcov Stredoeurópskeho 
združenia na spoločnú konzultáciu a spracovania 
konečnej verzie Štatútu Stredoeurópskeho združenia 
do 30.apnla 2008. 
3. Prezidentovi Stredoeurópskeho združenia p. Kawa
lerovi zvolať zasadnutie kongresu do 30.10.2008 
s programom schválenia Štatútu Stredoeurópskeho 
združenia a propozícii 2. Európskej výstavy. 
4. Pol"skému zväzu do 30.10.2008 oznámiť termín 
a miesto konania 2. Európskej výstavy. 
V Nitre, dňa 1.2.2008 

Juraj K U RE K 
prezident Stredoeurópskej federácie 

Podarilo sa nám zor2anizovať veľkú výstavu! 
Nech by už bol chovateľ, člen SZ CHPH, akokoľvek zaujatý, musí pripustiť, že taká výstava poš

tových holubo'.' na Slovensku ešte nebola . Iste, v Nitre sa svojho času konala spartakiáda, niektoré 
celošlálne výstavy mali veľmi dobrú úroveň , ale prvá Európska výstava môže byť smelo porovnávaná 
s poslednými štyrmi olympiádami. Nebolo malo domácich i zahraničných návš tevníkov, ktoIÍ sa 
o našej výs tave vyjadrovali ako o "Malom Kasseli" . Netreba nijako zvlášť ovládať cudzie jazyky, 
aby človek pochopil, keď vás potTapkávajú po ramene a s úsmevom konštatujú " gut" alebo "OK", 
prípadne zdvihnutým palcom naznačujú, že sa im to páči. 

Uj, sú za nami tie časy, keď sme na prezidenta alebo viceprezidentov FCI pozerali takmer ako 
na "božstvo". Na európskej výstave sme mohli privítať prezidenta FCI p. Dr. José Manuel Azenha 
Teresa, viceprezidenta FCI p. Istvana Bárdosa, viacerých členov ri adiaceho výboru FCI, preziden
tov národných zväzov, členov komisií FCI. Kto by si bol pomyslel, že raz v Nitre predstavia svoje 
holuby prvotriedne chovateľské "esa" (nikoho si nedovolím menovať, aby som niektorého z nich 
nevynechal), stretli sa tu poprední predajcovia a každý návštevník si mohol skuto čne nakúpiť, čo 
pre holuby pot.reboval. 

Všetky tri výstavné haJy boli esteticky upravené a ozvučené. Pre návštevníkov bolo k dispozícií 
dosť stánkov s občerstvením a relatívne aj d osť miesta na sedenie. Osobne si myslím, že nebolo dosť 

sociálnych zariadení a ak aj boli, nie všetci návštevníci vedeli, že sú otvorené až za halou, v ktorej 
sa konala dražba . Bolo to spôsobené tým, že na poslednú chvíľu sa meni l termín výstavy a v tých 
halách, ktoré sme si na výstavu mohli prenajať, jednoducho tieto priestory neboli . 

Stávalo sa, že víťazi sa po niektorých celoštátnych výstavách hanlivo vyjadrili na tému ocenení. 
Neboli spokojní (a často právom), že úroveň ocenení, nezodpovedá významu a úrovni podujatia. 
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Teraz určite tento problém odpadol. Ocenení chovatelia si pri vyhodnotení CV, Veľkej ceny Sloven
ska a MS prevzali veľmi pekné poháre. Oproti iným rokom pauzovalo finančné odovzdanie ocenení 
a myslím si, že to chovate lia aj čaka li . 

Galavečer, to bolo pre nás úplne niečo nové a zodpovedným narobil dosť starostí. Nakoniec sa 
mi zdalo, že sa predalo celkom dosť lístkov a hala bola celkom slušne zaplnená. Mne sa osobne 
páčilo, že v kultúrnom programe vys túpi li naše súbory a umelci. Nebola to síce "Brasiliana" ako 
v Lievin alebo Salvatore Adamo v Oostende, ale mladí umelci predviedli pekný program a zauj ali . 
Troška ma prekvapili niektorí návštevníci, že sa dlho nemôžu dostať k tancu. Nuž galavečer má 
svoje pravidlá a povedzme v takom Porte, by im možno neostal priestor ani naj eden tanček. Je už 
nezdravou tradíciou, že na gal avečer (resp. spoločen ský večer) si neprídu prevziať ocenenia chova
telia umiestnení v prvých trojkách. To jednoducho vo svete nevidieť. To je ten okamih slávy, keď si 
za dlhoročné chovateľské úsilie a námahu preberá chovateľ ocenenie a súperi, či už z uznania alebo 
možno i závisti, zatlieskajú. Toto sa budeme musieť naučiť. 

Aj pre Európsku výstavu vyvstala otázka, či sa výs tava nemala konať iba jeden deň (sobotu). U nás 
sme si už zvykli, že CV sa organizuje iba jeden deň. K tomu sa pristúpilo preto, že v nedeľu často 
nebolo viac návštevníkov ako päťdesiat. Na olympiádach v posledný deň tiež nebýva veľa návštev
níkov, sú však krajiny, ktoré sú výnimkou a do posledného dňaje na výstave dosť návštevníkov. 

Čo ma najviac prekvapilo, potešilo i nepotešil o. Potešilo, že som na príprave videl pracovať niek
torých našich členov, dokonca zo vzdialených oblastí a robili takmer o dušu , boli všade, kde bola 
práca. Veľkým prínosom bolo, že do prípravy a organizácie výstavy sa zapojilo viacero popredných 
a známych č lenov z OZ Nitra. Na druhej strane mi chýbala účasť členov OZ CHPH Nitra pri ukon
čovaní výs tavy, napríklad pri rozoberaní klietok. Nechali to iba na členov organizačného výboru 
z Nitry. Myslím si, že každý má svoju pozíciu a úlohu , ale niektoré práce by sme na prezidenta nášho 
Zväzu skutočne nechávať nemali . 

Nuž výstava mala veľké pozitíva a v našich podmienkach bola výnimočná. Je treba povedať, že 
občas čosi nevyšlo , niečo sa nepodarilo, niekto si nesplnil úlohu. Bežní návštevníci to väčšinou nepo
strehli. Je povinnosťou organizačného výboru urobiť dôkladnú analýzu. Zmapovať klady a nedostatky. 
Musíme to urobiť preto, lebo Zväz čaká ešte väčšia a náročnejšia úloha - pripraviť a zo rganizovať 

olympiádu poštových holubov v roku 201 3. Na pohľad je to vzdialená úloha, ale čas rýchlo beží, 
všetci veľkú časť roka venujeme aktívnemu holubáreniu a preto netreba ni č odkladať. 

Za organizačný výbor by som tOUIO cestou aj na stránkach informačného spravodaja chcel poďa
kovať predovšetkým predstaviteľom FCI za podporu, rady i účasť na "našej veľkej výstave". Zvlášť 
treba poďakovať prezidentovi FCI p. Teresovi , viceprezidentovi p. Bárdosovi, prezidentom národ
ných zväzov p. Primesovi , p. Kawalerovi , p. Petrovičovi, p. Novotnému, p. Bilanovi, ale i mnohým 
ďalším - p. Ošinskému , p. Debemardimu, p. Pudi covi atď. Mimoriadne chcem poďakovať všetkým 
posudzovateľom za mimoriadne profesionálny prístup pri posudzovaní holubov, účasť n a sem inári i 
za vyjadrenú ochotu naďalej spolupracovať v tejto oblasti v stredoeurópskom regióne. 
Poďakova ť treba všetkým, ktorí priviezli holuby na predaj, dali holuby do dražby, prišli ponúknuť 

chovateľské potreby i veterinárne preparáty. Jednoducho bez nich sa veľké podujatie dnes zorga
nizovať nedá. 

Možno to bolo potrebné spomenúť už v úvode, ale o to srdečnej šia vďaka nás členov SZ CHPH 
patrí preds tavi teľom mesta Nitra, VÚ C Nitra , po li tickým orgánom, správe výstaviska Agrokomplex 
a hl avne pani mini stefkc--pôdohospodárs tva SR za veľkú pomoc pri organizačnom zabezpečení 
výstavy, hospodársku pomoc a niektorým i za aktívnu účasť na výs tave. 

Na záver ďakujem všetkým návš tevníkom, ktorí ste svojou aktívnou účasťou prispeli k zdarnému 
priebehu výstavy. Konštatoval som to už na výstave a musím to napísať aj teraz, že až na malé výnimky 
ste boli vnímavými, slušnými návštevníkmi a zahraniční účastníci iste doma povedia, že Slovensko 
je síce malá krajina, aJe má veľmi veľa perfektných chovateľov poštových holubov. 

RNDr. Daniel Dudzik, člen organizačného výboru 
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Z programu zahraničných delegátov 

a ich názory na výstavu 


Streda, 27. 1. 2008, 17:00: 
Spolu s Jozefom Homolom od

chádzame z Bratislavy pre prvého a 
najvýznamnejšieho zahraničného účast
níka Európskej výstavy, prezidenta FC! 
- José Teresa. Lietadlo má iS-minútové 
meškanie. Po zvítaní sa s prezidentom 
fCI pokračujeme na Slovensko. Pán 
prezident vraví, že včera krúžkoval prvé 
mláďatá, po ceste ale zisťuje, že na 2 
zabudol. Telefonuje svojmu kolegovi, že 
im treba čo najskôr dať obrúčky. 

Prechádzame Bratislavou, cestou na 
Prístavný most ukazujem prezidentovi 
moje pracovisko - Ekonomickú univerzitu 
a zároveň miesto, kde je na výmennom 
študijnom pobyte jeho synovec Pedro. Pokračujeme do Šamorína, kde je pripravené uvítanie. 
Čaká tu už zástupca prezídia SZCHPH - p. Šiška, spolu s pánom Fullem - majitel'om reštaurá
cie a penziónu a ďalším bratislavským topchovatel'om Tiborom Kválom. Aperitív a vynikajúca 
večera, čaša vína. Vypytujeme sa na systém pretekania v Portugalsku, pán prezident ochotne 
odpovedá. V Portugalsku lietajú preteky takmer vždy v protivetre, hovorí o ich preteku z Bar
celony, o problémoch chovatel'stva v Brazílii, o problematike výskumu vtáčej chrípky. Máme to 
z prvej ruky. Rozpráva o minulotýždňovej akcii, kedy poprední predstavitelia portugalskej vlády 
z rezortu zdravotníctva vypúšťali biele holuby pred budovou parlamentu ako symbol či výzvu 
pre všetky ženy pre včasné vyšetrenie na rakovin u. Riadnu chovatel'skú diskusiu končíme pred 
desiatou. pán prezident je od skorého rána na ceste, najskôr cesta autom do Lisabonu, potom 
lietadlo do frankfurtu a tam prestup do Viedne. Ráno nás čaká náročný program - prehliadka 
mesta, potom cesta do Nitry. 

Štvrtok, 31. 1. 2008, 8:30: 
Ráno odchádzame zo Šamorína spolu s p. FUllem. Na počudovanie a úplne naopak voči všetkým 

predpovediam je krásne počasie, i keď riadne studené. Hovorím prezidentovi, že predpoveď na 
dnešný deň nebola vôbec priaznivá, že sa chvalabohu nenaplnila. On s úsmevom konštatuje, '" že 
ved' predsa priniesol slnko z Portugalska. Na mobile mi pípa SMS-ka, Taliani prespali v Bratislave 

a štartujú do Nitry. Zo správy cítiť 
nadšenie ... končí sa "forza Italia 
by Christian !" V duchu sa pýtam 
(keďže som videl ich koeficienty) 
ako dlho im vydrží to nadšenie . 

Cestou do centra Bratislavy sa 
zastavujeme na prehliadku najlep
šieho holubníka OZ Bratislava za r. 
2007, teda u p. Ladislava fulleh o . 
Pokračujeme ďalej, pozrieť historic
ké pamiatky spomínanej krásavice 
na Dunaji. Ideme rovno na hrad. 
Lovím v pamäti útržky poznatkov 
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Teraz určite tento problém odpadol. Ocenení chovatelia si pri vyhodnotení CV, Veľkej ceny Sloven
ska a MS prevzali veľmi pekné poháre. Oproti iným rokom pauzovalo finančné odovzdanie ocenení 
a myslím si, že to chovate lia aj čaka li . 

Galavečer, to bolo pre nás úplne niečo nové a zodpovedným narobil dosť starostí. Nakoniec sa 
mi zdalo, že sa predalo celkom dosť lístkov a hala bola celkom slušne zaplnená. Mne sa osobne 
páčilo, že v kultúrnom programe vys túpi li naše súbory a umelci. Nebola to síce "Brasiliana" ako 
v Lievin alebo Salvatore Adamo v Oostende, ale mladí umelci predviedli pekný program a zauj ali . 
Troška ma prekvapili niektorí návštevníci, že sa dlho nemôžu dostať k tancu. Nuž galavečer má 
svoje pravidlá a povedzme v takom Porte, by im možno neostal priestor ani naj eden tanček. Je už 
nezdravou tradíciou, že na gal avečer (resp. spoločen ský večer) si neprídu prevziať ocenenia chova
telia umiestnení v prvých trojkách. To jednoducho vo svete nevidieť. To je ten okamih slávy, keď si 
za dlhoročné chovateľské úsilie a námahu preberá chovateľ ocenenie a súperi, či už z uznania alebo 
možno i závisti, zatlieskajú. Toto sa budeme musieť naučiť. 

Aj pre Európsku výstavu vyvstala otázka, či sa výs tava nemala konať iba jeden deň (sobotu). U nás 
sme si už zvykli, že CV sa organizuje iba jeden deň. K tomu sa pristúpilo preto, že v nedeľu často 
nebolo viac návštevníkov ako päťdesiat. Na olympiádach v posledný deň tiež nebýva veľa návštev
níkov, sú však krajiny, ktoré sú výnimkou a do posledného dňaje na výstave dosť návštevníkov. 

Čo ma najviac prekvapilo, potešilo i nepotešil o. Potešilo, že som na príprave videl pracovať niek
torých našich členov, dokonca zo vzdialených oblastí a robili takmer o dušu , boli všade, kde bola 
práca. Veľkým prínosom bolo, že do prípravy a organizácie výstavy sa zapojilo viacero popredných 
a známych č lenov z OZ Nitra. Na druhej strane mi chýbala účasť členov OZ CHPH Nitra pri ukon
čovaní výs tavy, napríklad pri rozoberaní klietok. Nechali to iba na členov organizačného výboru 
z Nitry. Myslím si, že každý má svoju pozíciu a úlohu , ale niektoré práce by sme na prezidenta nášho 
Zväzu skutočne nechávať nemali . 

Nuž výstava mala veľké pozitíva a v našich podmienkach bola výnimočná. Je treba povedať, že 
občas čosi nevyšlo , niečo sa nepodarilo, niekto si nesplnil úlohu. Bežní návštevníci to väčšinou nepo
strehli. Je povinnosťou organizačného výboru urobiť dôkladnú analýzu. Zmapovať klady a nedostatky. 
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Z programu zahraničných delegátov 

a ich názory na výstavu 


Streda, 27. 1. 2008, 17:00: 
Spolu s Jozefom Homolom od

chádzame z Bratislavy pre prvého a 
najvýznamnejšieho zahraničného účast
níka Európskej výstavy, prezidenta FC! 
- José Teresa. Lietadlo má iS-minútové 
meškanie. Po zvítaní sa s prezidentom 
fCI pokračujeme na Slovensko. Pán 
prezident vraví, že včera krúžkoval prvé 
mláďatá, po ceste ale zisťuje, že na 2 
zabudol. Telefonuje svojmu kolegovi, že 
im treba čo najskôr dať obrúčky. 
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lietadlo do frankfurtu a tam prestup do Viedne. Ráno nás čaká náročný program - prehliadka 
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ved' predsa priniesol slnko z Portugalska. Na mobile mi pípa SMS-ka, Taliani prespali v Bratislave 

a štartujú do Nitry. Zo správy cítiť 
nadšenie ... končí sa "forza Italia 
by Christian !" V duchu sa pýtam 
(keďže som videl ich koeficienty) 
ako dlho im vydrží to nadšenie . 

Cestou do centra Bratislavy sa 
zastavujeme na prehliadku najlep
šieho holubníka OZ Bratislava za r. 
2007, teda u p. Ladislava fulleh o . 
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ké pamiatky spomínanej krásavice 
na Dunaji. Ideme rovno na hrad. 
Lovím v pamäti útržky poznatkov 
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z histórie Rakúsko-Uhorska a postavení Bratislavy ako korunovačného mesta ce lej monarchie. 
Krásny pohl'ad na Dunaj a Petržalku. Výstavisko Incheba ako na dlani. SI'ubujem prezidentovi, 
že do XXXIII . olympiády tú históriu doštudujem. 

Presúva me sa uličkami starého mesta, prezeráme Michalskú bránu a ďalšie pamiatky bra
tislavského centra. Tu aspoň tak nefúka ako na hrade. Záujem a nadšenie pána prezidenta o 
históriu je obrovské. 

Po prehliadke mesta konečne nasadzujeme správny azimut - smer Nitra, dejisko 1. Európskej 
výstavy - akcie, ktorá nemá obdoby v novodobých dejinách stredoerópskeho holubiarskeho športu. 
Cestou sa zastavujeme u p. Kvála na prehliadku jeho chovatel'ského areálu a neskôr na obed. 

a cca 16:00 prichádzame do Nitry, ideme rovno na Agrokomplex, "skontrolovať' ako prebie
hajú prípravy Európskej výstavy. Stretávame ďalších zahraničných účastníkov, najmä delegátov 
jednotlivých zväzov. Typické južanské zvítanie s Christianom z Talianska, sú tu aj delegáti zo 
Srbska, Pol'ska a Rumunska. Podávam informáciu preberacej komisii , že Chorváti sa oh lásili, že 
kvôli problémom na hraniciach budú meškať. Pán Mokrý s úsmevom dodáva, že pred chvíl'ou 
dorazili, práve im ide prebrať holuby. Prázdne sú zatial' klietky českej federácie, rakúske klietky 
sú tiež ešte prázdne. 

Pán Dudzik, v krátkom posudzovatel'skom plášti, registruje posudzovateíov, počíta bodova
cie lístky, rozdel'ujú sa komisie. Tereso ho hneď odhalil : "Ten miniplášť je predsa z olympiády z 
Portugalska !" 

Ideme sa ubytovať a zložiť si veci do Agroinštitútu, čo je len o kúsok ďalej od Agrokom
plexu. pán prezident ďakuje našim sprievodcom, pripína odznaky a lúčia sa. a chvíl'u je večera 
pre zahraničné delegácie. Tu prezident Slovenského zväzu víta delegátov všetkých federácií. 
Informuje o výstave, o účasti a programe na najbližšie 3 dni. Všetkým predstavuje Ing. Mokrého 
- viceprezidenta SZ, prestavuje aj "strážnych anjelov" zahraničných delegácií, ktorí sa budú o 
nich počas pobytu starať - Janku Milovú (pre nemecky hovoriacich), p. Krommera (pre maďarsky 
hovoriacich) a mňa (pre anglicky hovoriach) . 

Postupom času sa naše osadenstvo rozchádza, keďže mnohí majú za sebou aj niekol'ko 
stoviek kilometrov. Zajtra nás čaká opäť náročný deň. 

Piatok, 1. 2. 2008, 9 :00: 
Pred budovou Agroinštitútu čaká autobus. Dnes je pripravená prehliadka mesta. Začíname 

nitrianskou katedrálou a Kostolom sv. Emeráma. Máme aj odborný výklad. Hmm, ako sa len 
zdvihlo sebavedomie pol'ských delegátov - p. aszinskeho a Miasnicu, keď zahlásil, že sv. Andrej 
Svorad, ktorý je jedným z patrónov diecézy, pochádza z Pol'ska) Pokračujeme prehliadkou hrad
ného námestia, ale pre vel'mi chladné počasie si to vel'mi neužívame. Ideme k Divadlu Andreja 
Bagara a na radnicu. Tu náš víta p. Dvonč, primátor mesta Nitra. Prezident Kurek predstavuje 
šéfa FCI i jednotlivých zástupcov zväzov. Každý dostáva propagačný materiál. 

Autobusom sa presúvame do priestorov generálneho sponzora výstavy - firmy Pharmagal. 
T' J I l I il ;; 
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Nasleduje krátke predstavenie histórie 
a produktového portfólia spoločnosti. 
Zrazu mám pocit, že čas strávaný po 
pamiatkach a v meste sme mohli radšej 
stráviť tu. Zaujímavé otázky, fundované 
odpovede Dr. Dubaja a jeho spolu
pracovníkov." vel'mi dobrá diskusia. 
Musíme však pokračovať, poobede je 
naplánovaný kongres Stredoeurópske
ho združenia chovatel'ov poštových 
holubov. 

16:00 - prezident SZ - J. Kurek 
spolu s p. Šiškom otvárajú kongres Stredoeurópskeho združenia chovatel'ov poštových holubov. 
Na kongrese víta preZidenta Medzinárodnej federácie chovatel'ov poštových holubov, prišiel aj 
pán Primes z Rakúska a prezident maďarského zväzu - Ištván Bárdoš. Hlavným bodom pro
gramu je chválenie štatútu novovzniknutéto združenia, ktoré bude za 2 mesiace oslavovať prvé 
narodeniny. Návrh p. Bárdosa, na ktorom pracoval spolu so srbskými predstavitel'mi, má však 
medzery. Nesúhlasné stanovisko vyslovila väčšina zväzov. Diskutuje sa teda o parciálnych pro
blémoch, definitívne schválenie sa posúva na ďalšie zasadnutie. Vel'mi aktívne vystupujú všetky 
zainteresované strany. Schval'uje sa miesto konania ďalšej Euróspkej výstavy. Záujem má Pol'sko, 
všetci súhlasia. Nasledujúce 2 roky teda má pol'ská federácia na prípravu. Ďalej sa diskutuje o 
možnosti spoločných pretekov a najmä vzájomnej pomoci pri riešení problémov pri prekračovaní 
hraníc posádkami zväzov, ktoré nie sú ešte členmi Európskej únie. Na záver pán Dudzik prezentuje 
výsledky výstavy. Po 1,5 hodinovom rokovaní prezident číta uznesenia. 

Sobota, 2. 2. 2008, 8:30: 
Po raňajkách sa máme so zahraničnými delegátmi stretnúť na recepcii Agroinšitútu a spoločne 

odísť na protokol výstavy. Niektorí meškajú, ostatní čakajú, niekotorí sú nervózni. Sme už všetci, 

chýba však prezident FCI. Janka robí čo môže ". vysvetl'uje nedočkavým Rakúšanom, že musíme 
čakať. 5 minút, 10 minút ". volám mu teda na mobil. Výborná odpoveď, je už tam, kam sme mali 
ísť spoločne. Na protokole opäť stretávame primátora mesta, prišiel aj riaditel' Agrokomplexu a 
d'alší predstavitelia spoločenského a kultúrneho života mesta. Spoločne ideme do haly N, kde 
bude slávnostné otvorenie. Prezident víta hostí, víta chovatel'ov a návštevníkov výstavy. J. Tereso 
pozdravuje návštevníkov, spolu s primátorom p. Dvončom strihajú pásku. Výstava je otvorená. 
Pre zahraničných delegátov je pripravený stánok s občertvením. Neskôr pricháda aj prezident 
pol'ského zväzu Kawaler. 
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19:00 Opäť sa stretávame. Tentokrát na 
večierku. Prezident SZ otvára galavečer. Po 
krátkom kultúrnom programe začína vyhlasova
nie výsledkov Európskej výstavy a majstrovstva 
Slovenska . Ceny odovzdáva náš prezident spolu 
s prezidentom FCI. Nasleduje odovzdanie darov 
prezidentovi usporiadatel'skej federácie. Scénar 
takmer zhodný s olympiádou. Večera, ďalší pro
gram a potom vol'ná zábava. 

J. Tereso sa lúči, ďakuje za pozvanie, pohos
tinnosť. Zajtra skoro ráno odchádza. 

Nedel'a, 3. 2. 2008: 
06:30 - J. Teresa vyprevádzame na letisko 

do Schwechatu. Dnes nás nečaká už nič nároč
né. Rozlúčkový obed, uvol'nená atmosféra, prvé 
hodnotenia. Zahraniční ďakujú za pozvanie, ďakujú za pohostinnosť, za pripravený program. 
Niektorí priznávajú, že trochu úprimne závidia. Dejisko prvej Európskej výstavy bolo Slovensko. 
Všetci sú spokojní .... aj "Forza Italia". Šťastnú cestu teda ... a dovidenia v Pol'sku. 

Vyjadrenia a reakcie niektorých 

zahraničných delegácií na výstavu v Nitre: 


Reakcia Dr. Jose Teresa, prezidenta Federation Colombophile Inter
nationale: 
"Vel'mi pekne ďakujem za pozvanie. V priebehu 5 mesiacov som druhýkrát na 
Slovensku. Ako prezidenta FCI ma trápi budúcnosť holubiarskeho športu. O 
Slovensko sa však nebojím. Máte to potrebné nadšenie a to je základ. Európska 
výstava bude zaiste impulzom pre ďalšie napredovanie. Slovensko sa prediera 
do popredia a dnes je Č. 1 v holubiarskom dianí." 

Reakcie delegácie z Talianska (Christian Cossa aCIaudio Oebernardi): 
"Som si istý, že to je fantastická myšlienka. Máte vel'mi dobré výstavné podmienky aj na organi
záciu olympiády a aj program bol vel'mi podobný (žeby to bola skúška olympiády na Slovensku v 
r. 2013?). Celý program, galavečer, výstava, organizácia posudzovatel'ov ... všetko bolo perfektné. 
Sme radi, že nie sme na mieste Pol'ska: musia totiž vel'mi makať, aby boli lepší od Slovenska !! 
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Hneď od prvého stretnutia a oficiálneho pozvania v Brus
seli v okobri 2007 sme (spolu s Claudiom Debernardim) 
boli nadšení týmto projektom. Tak sme pomaly, krok za 
krokom, vplývali na naše prezídum (na začiatku sme 
síce balansovali na tenkom I'ade) a snažili sa presvedčiť, 
aj keď Taliansko z geografického pohl'adu nepatrí do 
juhovýchodnej Európy. Po tom, čo sme sa vrátili domov 
a uverejnili článok, kde sme jasne uviedli, že ste nám 
ponúkli spoluprácu, bolo s Vami celé Talianskoli ! 

Nič viac nemám čo k tomu dodať, jedine Vám zagratulovať . Možno malý nápad, snáď prvý 
krok pre budúce vylepšenie: prečo nezahrnúť Európsku výstavu do jedného vel'kého Európ
skeho majstrovstva ?" 

Reakcie delegácie z Rumunska (florin Bilan): 
"Myšlienka založenia Stredoeurópskeho združenia a spoločnej výstavy 
je vel'mi dobrá. Myslíme, že krajiny strednej a východnej Európy takto 
môžu viac spolupracovať. Musíme si uvedomiť, že spolupráca a spoloč
né preteky, najmä na dlhých tratiach ako je tomu na západe, sú cestou 
dopredu. A samozrejme aj porovnanie sa v rôznych kategóriách . Výstava 
je zároveň ideálnym momentom pre výmenu skúseností, získanie nových 
priatel'stiev, atď.. Organizácia bola vel'mi dobrá, pekné miesto. Bolo vidieť, 
že ste si dali záležať. 
Drobný problém sme mali v hoteli pri ubytovaní ... ale inak to bolo dobré, 

najmä preto, že to bolo vel'mi blízko výstaviska. Bolo pre nás radosťou zúčastniť sa na tejto 
výstave. Rumunsko má vel'a dobrých chovateíov a vždy sa zúčastníme na všetkých akciách 
poriadaných v rámci Európy." 

Reakcie delegácie z Rakúska (Lutz Primes): 
"Tak ako som sa už viackrát vyjadril - výstava v Nitre bola príkladná . 

Oznámenie o konaní výstavy bolo doručené včas a mohli sme sa dobre 
pripraviť. Pozvanie pre posudzovatel'ov a program boli taktiež vel'mi 
dobré. Kongres v piatok s 3 simultánnymi zariadeniami bol dobre or
ganizovaný. Čo sa týka kongresu - v budúcnosti musíme lepšie vedieť, 
čo vôbec chceme (9 zväzov). Vol'né spojenie deviatich zväzov, ktoré 
sa stretávajú každé dva roky a organizujú spoločnú výstavu alebo únia 
na základe stanov so všetkým, čo k tomu patrí. Rámcový program, ako 
prehliadka mesta, otvorenie výstavy s hosťami a galavečer s udel'ovaním 
čestných cien všetkým účastníkom boli príkladné. V Rakúsku, žia I', nie 
je iDO-percentný súhlas s úniou. Niektorí si myslia, že orientácia na 
západ musí mať prednosť . Zložitosť jazyka nie je tiež žiadny argument. Chovatelia, žial', 
zleniveli. Nové súťaže (ako medzinárodné výstavy a súťažné lety) sa už neprijímajÚ. Väčšina 
chovatel'ov sa sústreďuje len na vlastný pretekový program . Majstrovstvá sa konajú u nás pri 
všetkých súťažiach. Nezostáva žiaden termín pre mimoriadne udalosti. Náš rakúsky zväz je 
príliŠ malý a tým finančne slabý, aby boli možné viaceré medzinárodné aktivity. Dr. Tereso by 
chcel, aby sme usporiadali medzinárodné majstrovstvá a olympiádu. To je nerealizovatel'né. 
Ja sám by som chcelo niekol'ko rokov odstúpiť z dôvodu veku z funkcie prezidenta. Som 
funkcionárom viac ako 40 rokova 80% práce v zväze vykonávam sám. V sedemdesiatke 
má toho človek dosť. Ja sám som zástancom tejto novej spolupráce s východoeurópskymi 
zväzmi. Je to šanca pre nové impulzy. Mám v týchto zväzoch vel'a priatel'ov. Vždy som bol 
zástancom spOlupráce a spájania." 

Daniel Krajčík 
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VYSLEDKY EUROPSKEJ VYSTAVY 

Por. Majitel" tíslo holuba Pohl. Zväz Koe!. ŠPORT A 
l Ing Vladimír Fábian SK-05-02302-31 3 H Slovensko 996.02 

2 Ladislav Škovran CZ-04-0202-164 H Česko 
 995,60 
3 J.Cure&FDostetean RO-04-330823 H Rumunsko 994,51 
4 Marek Skrbek CZ-05-0198-7 H Česko 992,74 
5 Macko + Smolis PL-05-0349-4220 H Poľsko 992.65 
6 Zenon Jedrak PL-04-047-4360 H Polska 992.53 
7 Ján Pokomy CZ-02-0132-90 H Česko 992,11 
8 SergioSerra IT-04-167414 H Taliansko 989,88 
9 Simian Man RO-04-20215 H Rumunsko 989,84 

10 Hemyk Bochnek PL-05-0269-2501 H Poľsko 988.35 
11 Pie~uigi Cocchi IT-03-35300 H Taliansko 984.02 
12 Vlad. +Juraj LaS SK-04-01408-396 H Slovensko 983,72 
13 Milenka Stanivukovic YU-05-312087 H Srbsko 979,74 
14 Ing.Jozef Brzý SK-05-01301-230 H Slovensko 978,71 

Taliansko 975.3615 Pierleone Nebiola IT-05-84579 H 

P. Majiter Číslo holuba Pohl. Zväz Koe!. ŠPORT B 
A & V.Handerek PL-04-034-1449 H Polska 797,85 


Ladislav Škovran CZ-02-0202-833 H 
 Česko 797.19 

Jozef Titko SK-04-02702-850 H Slovensko 796,79 

4 E & W. Mysliwiec DV-01-0234-3401 H Poľsko 796,77 

5 Zydlo + Bogdan 
6 Chicheanu & Rusu 

DV-04-08772-269 
RO-04-34041 

H 
H 

Polska 796,44 
Rumunsko 793,07 

7 Simian Man RO-05-000064 3 H Rumunsko 792,64 

8 Vác. Ran ocha + syn CZ-04-01 53-1 H Česko 792,23 

9 Cosmin Oneanu RO-05-0000268 Ha Rumunsko 791 ,81 

10 Marek Skrbek CZ-03 -0224-939 H Česko 791.64 

11 Imre Kevari YU-05-626045 H Srbsko 790,61 
12 Skaličan + Bindas SK-03-1701-1235 H Slovensko 790,16 

13 Árpád Vígh HU-04 -16 ·67766 H Madarsko 789,35 

14 J, Bednár st.+ml SK-00-26-2837 H Slovensko 789,12 

15 Vittorio & FerdBonliglio IT-03-2997 H Taliansko 788,36 

P. Majite" Číslo holuba Pohl. Zväz Koel. ŠPORTe 
1 Krzysztof Kawaler PL-02-028-3361 H Poľsko 5,88 


2 Robert Wlsniewski PL -04-098-2559 H Poľsko 9,20 


3 Zbigniew Pajak PL -03-090-1161 H Polska 10.50 


4 Vladimír Beňák 
 SK-03-0208-01 00 H Slovensko 28,22 

5 Ladislav Mrtýnek CZ-00-0213-270 H Česko 41.45 


6 Navrátil Karel 03-0210-441 
 H Česko 57,1 2 

7 ECOTEAM MatuSka CZ-02-0234-1619 H Česko 62,07 


8 Jaz. + AI Jakubčák 
 SK-02-25-10128 H Slovensko 73,60 

9 Michal Cvacho SK-02-1 4-1744 H Slovensko 75,66 

10 Gica Stanca RO-05-8069 Ha Rumunsko 79,02 
Ha Srbsko 97,34 11 Koča & AstaloS YU-03-432973 

12 Arpad Šudicki YU-04-510222 Ha Srbsko 99,32 


13 Tárnas Sági HU-03-25-39620 H Madarsko 112,08 

RO-03-000022 H Rumunsko 117,414 Cosmin Olteanu 
HU-04-08-68483 H Madarsko 121,97 15 Géza Szabó 
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Por. Majiter 
1 Karol Paszek 
2 Ladislav Škovran 
3 Andrzej Michalski 
4 Stanislav Skovran 
5 Tadeusz Kubica 

Jaz. Bednár st. + ml 
DaníSek +OndllJš 
Vladimír Dobák 

9 Rastislav Biel 
10 Dorel Marincus 
11 Halász + Vasas 
12 Far1<as-Czékus 
13 J.Cure & F.Dostetean 
14 Koča & AstaloS 
15 László Fehér 
16 Mihai Trifan 
17 FRANZAA. EA. 
18 M & K Mačus 

Císla ~oluba 
PL-03-020-808 
CZ -03-0202-856 
PL-04-0184-4173 
CZ-02-0202-660 
PL-03-025-9204 
SK-03-2601-0007 
SK-05-03306-28 
SK-03-1904-0338 
CZ-02-0200-251 
RO-04-312431 
HU-04-18-65237 
HU-05-17-58313 
RO-04-124314 
HUNG-02-05047 
HU-03-51-D18621 
RO-05-2185280 
rr-05-5074 
YU-02-323187 

Pohl. 
H 

H 

H 

Ha 

H 

Ha 

Ha 

H 

H 

H 

Ha 

H 

Ha 

H 

H 

H 

H 

H 

Zväz 
Polska 
Česko 
Polska 
Česko 
Polska 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 
Česko 
Rumunsko 
Maďarsko 

Madarsko 
Rumunsko 
Srbsko 
Madarsko 
Rumunsko 
Taliansko 
Srbsko 

Koel. 
17.29 
18,76 
27.35 
29,83 
31.11 
32.19 
33.52 
39,50 
43,05 
89,44 

102.23 
106,21 
107,57 
111,27 
112,99 
114,80 
123,38 
169,60 

ŠPORTD 


Por. Maji tel' 
l W & M. Mosakowski 
2 Pavol Bachár 
3 W.& E. Mysliwiec 

Dr. Marián Ráclavský 
5 Krzysztof Kawaler 
6 Jozef Zatl<o 
7 Zdenek Ondráček 
8 Petru Bindea 
9 Josef Hastik ml 

10 zson Papp 
11 Josef Ŕezáč 
12 losil Aldea 

Číslo holuba 
PL-04-0243-7619 
SK-02-06-2214 
PL-03-041-691 
SK-03-0608-0260 
PL-02-028-3359 
SK-03-0508-0001 
CZ-02-0167-339 
RO-02-088730 
CZ-00-0244-175 
RO-03-207204 
CZ-Ol-0116-85 
RO-02-299468 

Pohl. 

Ha 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

Ha 

H 

H 

H 

H 


Zväz 
Poľsko 

Slovensko 
Polska 
Slovensko 
Polska 
Slovensko 
Česko 
Rumunsko 
Česko 
Rumunsko 
Česko 
Rumunsko 

Koel. 
8,61 

18.51 
24,28 
24,84 
37,32 
45,43 
48.34 
48,40 
58,06 
75,16 
100,77 
123,69 

ŠPORTE 


Por. Majitel' Číslo holuba Pohl. Zväz Koel. ESO
1. Ing.Štefan Vajda SK-04-01008-516 Ha Slovensko 598,63 
2. Catalin Sandu RO-04-6402 H Rumunsko 598,53 
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3. Eduard Sliepka SK-04-01202-2720 H Slovensko 598,12 
4. Miroslav Rezníček CZ-04-0271-60 H Česko 598 
5. Vladimír Dobák SK-05-01904-551 H Slovensko 597,68 
6. Comeanu &BucatallJ RO -04-097088 H Rumunsko 597,62 
7. Jene Čoti YU-06-729734 H Srbsko 597 ,11 
8. Milan Hlusek CZ-03-0252-757 H Česko 596,86 
9. Jo~ef Kiralj YU-03-445773 H Srbsko 596,54 

10. Jin Rkar CZ -05-0299-651 H Česko 596,32 
11 . Savo Radijevac YU- 05-324870 H Srbsko 595.78 
12. Marius Pripan RO-04-061443 Ha Rumunsko 591,72 
13 Branko GOllJpec CRO-03-07069 H Chorvátsko 572.55 
14. Stjepan Lucie CRO-04-06229 Ha Chorvátsko 468,47 
15. Dragutin Curie CRO-04-38733 Ha Chorvátsko 454,82 
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4 Vladimír Beňák 
 SK-03-0208-01 00 H Slovensko 28,22 

5 Ladislav Mrtýnek CZ-00-0213-270 H Česko 41.45 


6 Navrátil Karel 03-0210-441 
 H Česko 57,1 2 

7 ECOTEAM MatuSka CZ-02-0234-1619 H Česko 62,07 


8 Jaz. + AI Jakubčák 
 SK-02-25-10128 H Slovensko 73,60 

9 Michal Cvacho SK-02-1 4-1744 H Slovensko 75,66 

10 Gica Stanca RO-05-8069 Ha Rumunsko 79,02 
Ha Srbsko 97,34 11 Koča & AstaloS YU-03-432973 

12 Arpad Šudicki YU-04-510222 Ha Srbsko 99,32 


13 Tárnas Sági HU-03-25-39620 H Madarsko 112,08 

RO-03-000022 H Rumunsko 117,414 Cosmin Olteanu 
HU-04-08-68483 H Madarsko 121,97 15 Géza Szabó 
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Por. Majiter 
1 Karol Paszek 
2 Ladislav Škovran 
3 Andrzej Michalski 
4 Stanislav Skovran 
5 Tadeusz Kubica 

Jaz. Bednár st. + ml 
DaníSek +OndllJš 
Vladimír Dobák 

9 Rastislav Biel 
10 Dorel Marincus 
11 Halász + Vasas 
12 Far1<as-Czékus 
13 J.Cure & F.Dostetean 
14 Koča & AstaloS 
15 László Fehér 
16 Mihai Trifan 
17 FRANZAA. EA. 
18 M & K Mačus 

Císla ~oluba 
PL-03-020-808 
CZ -03-0202-856 
PL-04-0184-4173 
CZ-02-0202-660 
PL-03-025-9204 
SK-03-2601-0007 
SK-05-03306-28 
SK-03-1904-0338 
CZ-02-0200-251 
RO-04-312431 
HU-04-18-65237 
HU-05-17-58313 
RO-04-124314 
HUNG-02-05047 
HU-03-51-D18621 
RO-05-2185280 
rr-05-5074 
YU-02-323187 

Pohl. 
H 

H 

H 

Ha 

H 

Ha 

Ha 

H 

H 

H 

Ha 

H 

Ha 

H 

H 

H 

H 

H 

Zväz 
Polska 
Česko 
Polska 
Česko 
Polska 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 
Česko 
Rumunsko 
Maďarsko 

Madarsko 
Rumunsko 
Srbsko 
Madarsko 
Rumunsko 
Taliansko 
Srbsko 

Koel. 
17.29 
18,76 
27.35 
29,83 
31.11 
32.19 
33.52 
39,50 
43,05 
89,44 

102.23 
106,21 
107,57 
111,27 
112,99 
114,80 
123,38 
169,60 

ŠPORTD 


Por. Maji tel' 
l W & M. Mosakowski 
2 Pavol Bachár 
3 W.& E. Mysliwiec 

Dr. Marián Ráclavský 
5 Krzysztof Kawaler 
6 Jozef Zatl<o 
7 Zdenek Ondráček 
8 Petru Bindea 
9 Josef Hastik ml 

10 zson Papp 
11 Josef Ŕezáč 
12 losil Aldea 

Číslo holuba 
PL-04-0243-7619 
SK-02-06-2214 
PL-03-041-691 
SK-03-0608-0260 
PL-02-028-3359 
SK-03-0508-0001 
CZ-02-0167-339 
RO-02-088730 
CZ-00-0244-175 
RO-03-207204 
CZ-Ol-0116-85 
RO-02-299468 

Pohl. 

Ha 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

Ha 

H 

H 

H 

H 


Zväz 
Poľsko 

Slovensko 
Polska 
Slovensko 
Polska 
Slovensko 
Česko 
Rumunsko 
Česko 
Rumunsko 
Česko 
Rumunsko 

Koel. 
8,61 

18.51 
24,28 
24,84 
37,32 
45,43 
48.34 
48,40 
58,06 
75,16 
100,77 
123,69 

ŠPORTE 


Por. Majitel' Číslo holuba Pohl. Zväz Koel. ESO
1. Ing.Štefan Vajda SK-04-01008-516 Ha Slovensko 598,63 
2. Catalin Sandu RO-04-6402 H Rumunsko 598,53 
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3. Eduard Sliepka SK-04-01202-2720 H Slovensko 598,12 
4. Miroslav Rezníček CZ-04-0271-60 H Česko 598 
5. Vladimír Dobák SK-05-01904-551 H Slovensko 597,68 
6. Comeanu &BucatallJ RO -04-097088 H Rumunsko 597,62 
7. Jene Čoti YU-06-729734 H Srbsko 597 ,11 
8. Milan Hlusek CZ-03-0252-757 H Česko 596,86 
9. Jo~ef Kiralj YU-03-445773 H Srbsko 596,54 

10. Jin Rkar CZ -05-0299-651 H Česko 596,32 
11 . Savo Radijevac YU- 05-324870 H Srbsko 595.78 
12. Marius Pripan RO-04-061443 Ha Rumunsko 591,72 
13 Branko GOllJpec CRO-03-07069 H Chorvátsko 572.55 
14. Stjepan Lucie CRO-04-06229 Ha Chorvátsko 468,47 
15. Dragutin Curie CRO-04-38733 Ha Chorvátsko 454,82 
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----Por. Majitel' Cislo holuba Pohl. 

1. Nebojša Kišprdilov YU-06-759030 H 

2. Dušan Plesko SK-06-02507-33 H 

3. Joz. + AI. Jakubčák SK-06-02508-1426 H 
4. Geza Čuso YU-06-7 19352 H 

5. Ing.Jozef Brzý SK-06-01301-371 H 

6. J.Cure& F.Dostetean RO-06-139100 H 

7. GezaČuso YU-06-719322 H 

8. Pavel Bartl CZ-06-0236-106 Ha 

9. Ludmila Rkarová CZ-06-0299-149 H 

10. Zdenek Gončar CZ-06-0182-23 H 

11 . Dalibor Vukovie CRO-06-04373 H 

12_ Slobodan Kelava CRO-06-03008 H 

13. Ion Florin Ciprian RO-06-059010 H 

14_ lonrta Daniel RO-06-048722 H 

15 1& DVučkovie CRO-06-04389 H 

Por. Majitel' Čislo holuba Pohl. 
H1. Vladimír Sudor SK-07-01401-72 

Zväz KDe!. 

Srbsko 499,72 

Slovensko 499 ,23 

Slovensko 499,16 
SrtJ sko 498,96 
Slovensko 498,89 
Rumunsko 498 ,5 

SrtJ sko 498,35 

Česko 497.86 

Cesko 496,95 

Česko 496,64 
Chorvátsko 496,34 
Chorvátsko 495,58 
Rumunsko 495,47 
Rumunsko 494,95 
Chorvátsko 491,71 

Zväz Koe!. 

Slovensko 2,16 

ESO ROČIAK 


ESO MLÁĎA 


2. Petr Selinger 
3. Viliam Petráš 
4. Milan Hanák 
5. vl ad + Juraj LaS 
6. Jifi Krarnpela 
7. Chi che anu & Rusu 
8. Líviu Chiriac 
9. Cure & Dostetean 

10. Bonaventura ľalie 
11 . Geza Cuso 
12. Ivan Strmota 
13. Dragan Ilie 
14. Zdravko Kalamiza 
15. M & ZMajstorovie 

CZ-07-038-628 
SK -07-02403-645 
CZ-07-0246-259 
SK-07-01 408-892 
CZ-07-045-3743 
RO-07 -362064 
RO-07 -463733 
RO-07 -0871 21 
SERB-07 -862366 

Ha Česko 
H Slovensko 
H Česko 
H Slovensko 
H Česko 
H Rumunsko 
H Rumun sko 
Ha Rumun sko 
H SrtJs ko 

2,63 
4,33 
5,08 
5,38 
6,38 
8,42 
9,6 
9,73 

SERB-07-874946 H SrtJsko 
Chorvátsko 
SrtJ sko 
Chorvátsko 
Chorvátsko 

22,58 
26,12 
32,48 
35,34 
59,85 
71,35 

CRO-07 -27961 H 

SERB-07-815195 H 
CRO-07-14059 H 
CRO-07-28092 H 

ŠTANDARD ti 


Por_ Majitel' 
1 Pál Nádas 
2 Leopold Pripko 
3 Sándor Sztrehárszky 

4-5 Viani & Pedroni 
4-5 Károly Horváth 
6-8 Branko Ružic 
6 - 8 Tibor Tabáni 
6 - 8 Michal Cvacho 

9 - 10 Mihály Simon 
9 - 10 Andrzej Siekierski 

11 - 17 Stiasny & Prosenica 
11 - 17 Branko Ružic 
11 - 17 Marek Skrbek 
11 - 17 B. & R. Rusinek 
11 - 17 Leopold Pri pko 
11 - 17 Kúska - Močkor 
11 - 17 Alila Vadaš 

ŠTANDARD Ha 
Číslo holuba Pohl. Zväz Koe!. 
HU-06-25-67186 Ha Maďarsko 92,750 
SK-04-0208-105 Ha Slovensko 92,750 
HU-03-16-61485 Ha Maďarsko 92,417 
IT-04-75419 Ha Taliansko 92,333 
HU -02-29-00132 Ha Maďarsko 92,333 
CR O-02-11383 Ha Chorvátsko 92,250 
HU-0 4-50-43545 Ha Maďarsko 92,250 
SK-04-01406-343 Ha Slovensko 92,250 
HU-04-02-06618 Ha Maďarsko 92,167 
PL-03-0332-3 161 Ha Polska 92,167 
CRO-02-01715 Ha Chorválsko 92,083 
CRO -0 4-42144 Ha Chorvátsko 92,083 
CZ-03-0198-596 Ha Česko 92,083 
PL-04-017-8325 Ha Pol'sko 92,083 
SK-04-0208-113 Ha Slovensko 92,083 
SK-04-0102-19 Ha Slovensko 92,083 
YU -04-523137 Ha Srbsko 92,083 

Por. Majitel' 
1 Juraj Šarkézy 
2 Stefan Menyhart 
3 Leopold Pripko 
4 Pavlovie & Petrovič 

5 - 8 Stefan Menyhart 
5 - 8 Jan Lepiarzeyk 
5 - 8 R. & H.Bed norz 
5 - 8 Jozel + Sl avo Kasan 

9 - 1 O Jean Cure 
9 - 10 Kr. +János Varg a 

11 - 15 Vojislav Popovie 
11 - 15 Karel Pňkryl 
11 - 15 Miloslav Dobrovolný 
11 - 15 Andrzej Kubi ca 
11 - 15 Dvorak & Lassota 

Čislo holuba 
SK-04-03004-333 
AUT-330-03-614 
SK-03-0208-0504 
YU-02-300343 
AUT-330-03-650 
PL -03-0132-4482 
PL-05-0408-1 11 7 
SK-05-01807-120 
RO-03-84950 
HU-03-25-41 218 
CRO -05-02927 
CZ -01 -0208-582 
CZ-04-01 62-8 
PL -00-01 32-2117 
PL-06-0153-5715 

Pohl. 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Zväz 
Slovensko 
Rakúsko 
Slovensko 
Srbsko 
Rakúsko 
Po[sko 
Poisko 
Slovensko 
Rumun sko 
Maďarsko 

Chorvátsko 
Cesko 
Cesko 
Pol'sko 
Polska 

Body 
92,833 
92,833 
92,750 
92,750 
92,583 
92 ,583 
92,583 
92,583 
92,417 
92,417 
92,333 
92,333 
92,333 
92,333 
92,333 
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PORADIE KRAJíN 

Por Štát 
1. Slovensko 
2. -3. Madarsko 
2. -3. Polsko 
4. Česká republika 
5 . Rakúsko 
6. Srbsko 
7. Chorvátsko 
8. Rumunsko 
9. Taliansko 

Holub Holubica 
Body Klasil. Body Klasif. Spolu 
461,917 1. 460,75 2. 922,667 
459,417 6. 461 ,917 1. 921,334 
461,667 2 459,667 3. 921 ,334 
460,333 4. 459 ,083 5. 919,416 
461,333 3. 457,883 7. 919,216 
460,167 5. 458,667 6. 918,834 
458,083 8. 459,417 4. 917,500 
457,583 9. 456,667 8. 914,250 
458,583 7. 275,083 9. 733,666 
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----Por. Majitel' Cislo holuba Pohl. 

1. Nebojša Kišprdilov YU-06-759030 H 

2. Dušan Plesko SK-06-02507-33 H 

3. Joz. + AI. Jakubčák SK-06-02508-1426 H 
4. Geza Čuso YU-06-7 19352 H 

5. Ing.Jozef Brzý SK-06-01301-371 H 

6. J.Cure& F.Dostetean RO-06-139100 H 

7. GezaČuso YU-06-719322 H 

8. Pavel Bartl CZ-06-0236-106 Ha 

9. Ludmila Rkarová CZ-06-0299-149 H 

10. Zdenek Gončar CZ-06-0182-23 H 

11 . Dalibor Vukovie CRO-06-04373 H 

12_ Slobodan Kelava CRO-06-03008 H 

13. Ion Florin Ciprian RO-06-059010 H 

14_ lonrta Daniel RO-06-048722 H 

15 1& DVučkovie CRO-06-04389 H 

Por. Majitel' Čislo holuba Pohl. 
H1. Vladimír Sudor SK-07-01401-72 

Zväz KDe!. 

Srbsko 499,72 

Slovensko 499 ,23 

Slovensko 499,16 
SrtJ sko 498,96 
Slovensko 498,89 
Rumunsko 498 ,5 

SrtJ sko 498,35 

Česko 497.86 

Cesko 496,95 

Česko 496,64 
Chorvátsko 496,34 
Chorvátsko 495,58 
Rumunsko 495,47 
Rumunsko 494,95 
Chorvátsko 491,71 

Zväz Koe!. 

Slovensko 2,16 

ESO ROČIAK 


ESO MLÁĎA 


2. Petr Selinger 
3. Viliam Petráš 
4. Milan Hanák 
5. vl ad + Juraj LaS 
6. Jifi Krarnpela 
7. Chi che anu & Rusu 
8. Líviu Chiriac 
9. Cure & Dostetean 

10. Bonaventura ľalie 
11 . Geza Cuso 
12. Ivan Strmota 
13. Dragan Ilie 
14. Zdravko Kalamiza 
15. M & ZMajstorovie 

CZ-07-038-628 
SK -07-02403-645 
CZ-07-0246-259 
SK-07-01 408-892 
CZ-07-045-3743 
RO-07 -362064 
RO-07 -463733 
RO-07 -0871 21 
SERB-07 -862366 

Ha Česko 
H Slovensko 
H Česko 
H Slovensko 
H Česko 
H Rumunsko 
H Rumun sko 
Ha Rumun sko 
H SrtJs ko 

2,63 
4,33 
5,08 
5,38 
6,38 
8,42 
9,6 
9,73 

SERB-07-874946 H SrtJsko 
Chorvátsko 
SrtJ sko 
Chorvátsko 
Chorvátsko 

22,58 
26,12 
32,48 
35,34 
59,85 
71,35 

CRO-07 -27961 H 

SERB-07-815195 H 
CRO-07-14059 H 
CRO-07-28092 H 

ŠTANDARD ti 


Por_ Majitel' 
1 Pál Nádas 
2 Leopold Pripko 
3 Sándor Sztrehárszky 

4-5 Viani & Pedroni 
4-5 Károly Horváth 
6-8 Branko Ružic 
6 - 8 Tibor Tabáni 
6 - 8 Michal Cvacho 

9 - 10 Mihály Simon 
9 - 10 Andrzej Siekierski 

11 - 17 Stiasny & Prosenica 
11 - 17 Branko Ružic 
11 - 17 Marek Skrbek 
11 - 17 B. & R. Rusinek 
11 - 17 Leopold Pri pko 
11 - 17 Kúska - Močkor 
11 - 17 Alila Vadaš 

ŠTANDARD Ha 
Číslo holuba Pohl. Zväz Koe!. 
HU-06-25-67186 Ha Maďarsko 92,750 
SK-04-0208-105 Ha Slovensko 92,750 
HU-03-16-61485 Ha Maďarsko 92,417 
IT-04-75419 Ha Taliansko 92,333 
HU -02-29-00132 Ha Maďarsko 92,333 
CR O-02-11383 Ha Chorvátsko 92,250 
HU-0 4-50-43545 Ha Maďarsko 92,250 
SK-04-01406-343 Ha Slovensko 92,250 
HU-04-02-06618 Ha Maďarsko 92,167 
PL-03-0332-3 161 Ha Polska 92,167 
CRO-02-01715 Ha Chorválsko 92,083 
CRO -0 4-42144 Ha Chorvátsko 92,083 
CZ-03-0198-596 Ha Česko 92,083 
PL-04-017-8325 Ha Pol'sko 92,083 
SK-04-0208-113 Ha Slovensko 92,083 
SK-04-0102-19 Ha Slovensko 92,083 
YU -04-523137 Ha Srbsko 92,083 

Por. Majitel' 
1 Juraj Šarkézy 
2 Stefan Menyhart 
3 Leopold Pripko 
4 Pavlovie & Petrovič 

5 - 8 Stefan Menyhart 
5 - 8 Jan Lepiarzeyk 
5 - 8 R. & H.Bed norz 
5 - 8 Jozel + Sl avo Kasan 

9 - 1 O Jean Cure 
9 - 10 Kr. +János Varg a 

11 - 15 Vojislav Popovie 
11 - 15 Karel Pňkryl 
11 - 15 Miloslav Dobrovolný 
11 - 15 Andrzej Kubi ca 
11 - 15 Dvorak & Lassota 

Čislo holuba 
SK-04-03004-333 
AUT-330-03-614 
SK-03-0208-0504 
YU-02-300343 
AUT-330-03-650 
PL -03-0132-4482 
PL-05-0408-1 11 7 
SK-05-01807-120 
RO-03-84950 
HU-03-25-41 218 
CRO -05-02927 
CZ -01 -0208-582 
CZ-04-01 62-8 
PL -00-01 32-2117 
PL-06-0153-5715 

Pohl. 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Zväz 
Slovensko 
Rakúsko 
Slovensko 
Srbsko 
Rakúsko 
Po[sko 
Poisko 
Slovensko 
Rumun sko 
Maďarsko 

Chorvátsko 
Cesko 
Cesko 
Pol'sko 
Polska 

Body 
92,833 
92,833 
92,750 
92,750 
92,583 
92 ,583 
92,583 
92,583 
92,417 
92,417 
92,333 
92,333 
92,333 
92,333 
92,333 
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PORADIE KRAJíN 

Por Štát 
1. Slovensko 
2. -3. Madarsko 
2. -3. Polsko 
4. Česká republika 
5 . Rakúsko 
6. Srbsko 
7. Chorvátsko 
8. Rumunsko 
9. Taliansko 

Holub Holubica 
Body Klasil. Body Klasif. Spolu 
461,917 1. 460,75 2. 922,667 
459,417 6. 461 ,917 1. 921,334 
461,667 2 459,667 3. 921 ,334 
460,333 4. 459 ,083 5. 919,416 
461,333 3. 457,883 7. 919,216 
460,167 5. 458,667 6. 918,834 
458,083 8. 459,417 4. 917,500 
457,583 9. 456,667 8. 914,250 
458,583 7. 275,083 9. 733,666 

15 POŠTOVÝ HOLUB 1-2/2008

==-- 



Vyhodnotenie medzinárodnej 

súťaže v maľovaní Človek a holub 


Súťaž v mal'ovaní vyhlásila Komisia pre prácu s mládežou SZ CHPH v spolupráci s Českomo
ravským svazem chovatelu poštovních holubu. Kedze sme chceli zabezpečiť čo najväčšiu účasť, 
do súťaže sme zapojili a motivovali jednak deti a mládež, ktoré sa postarali o umelecké stvárnenie 
svojich predstáv témy "Človek a holub" ako aj samotných chovatel'ov, ktorí boli zodpovední za 
spropagovanie súťaže a zároveň zaslanie malieb na sekretariát príslušného zväzu. 

Súťaž podporila desiatka sponzorov z oboch krajín. Za túto podporu sme im poskytli reklamný 
priestor v troch chovatel'ských časopisoch a zväzových webstránkach. Ešte raz im vel'mi pekne 
ďakujeme. Vel'mi pekným gestom zo strany sponzorov bolo, že ich ceny v niektorých prípadoch 
prevyšovali hodnotu, na ktorú sa pôvodne zaviazali . Firma Jitka Kondrysová-POHARY dodala 
velmi pekné poháre, podla môjho odhadu tak v troj-štvornásobnej hodnote. Rovnako by som 
spomenul reakciu MVDr. Krupana, majitel'a firmy ANIMAL: "Mne to nevadí. Aj tak chcem súťaž 
podporiť!", keď som mu vysvetl'oval , že sa žial' hlási neskoro , že jeho logo sa do propozícií 
už nedostane, keďže sú už v tlači. Generálnym a hlavným mediálnym sponzorom bola firma 
ECOTEAM Matuška. 

Zdá sa teda, že reakcie sponzorov odzrkadl'ovali motto súťaže: "Pretože budúcnosť nášho 
športu nám nie je I'ahostajná!" 

Do súťaže sa zapojilo viac 350 malieb z oboch krajín. Všetky boli vystavené počas Európskej 
výstavy poštových holubov v Nitre. Tí, ktorí ste neboli, tak si ich môžete prezrieť z pOhodlia do
mova na webstránke Stredoeurópskeho združenia chovatel'ov poštových holubov (http://www. 
cefederation.com) 

Vyhodnotenie súťaie: 
Výber sa uskutočnil počas Európskej výstavy. Komisia bola trojčlenná: odbomík, zástupca 

laickej verejnosti a zástupca sponzorov. 

Kategória "starší": 
~~~~==~~~ 

1. miesto: 

Autor malby: 

Katarína Bednarčíková, 


Stredná odborná škola, 

Pradiarenská 1, 06001 Kežmarok 

3.A, 17 rokov 

Garant: RNDr. Daniel Dudzik, 

Hlavná 1432, 059 51 Poprad-Matejovce 


2. miesto: 

Autor malby: 

Zuzana Cudráková, 

Kotešová 476, 01361 Žilina, 18 rokov 

Garant: Anton Mesároš, 

Voznica 138, 96681 Žarnovica 
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3. miesto: 

Autor malby: 

Kulacsová Miriam, 

Haburská 20,821 01 Bratislava, 16 rokov 
 _.-
Garant: 

ť..uboš Vidiščák, Komárovská 40, 

Podunajské Biskupice - Bratislava 


. Kategória ,.mladší": 

1. miesto: 2 . miesto: 
Autor malby: Autor malby: Martin Pitra, Záluží 7, 

Dominika Rycová, Kovárov, 39901 Milevsko 1, 

ZŠ a MŠ Štramberk, Česká republika, 15 rokov 

74266 Štramberk, Garant: Li bor Pitra, Záluží 7, Kovárov, 

Česká republika, 39901 Milevsko 1, Česká republika 

14 rokov 

Garant: 

Lubomír Slováček, 


Plaňava 479, 

74266 Štramberk, 

Česká republika 


3. miesto: 

Autor malby: Žiaci 3. a 4. ročníka , ZŠ Opavská 80, Dolní Benešov, Zábi'eh, Česká republika, 

cca 9-10 rokov 
Garant: ? neuvedený?, 

Ing. Daniel Krajčík 
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Vyhodnotenie medzinárodnej 

súťaže v maľovaní Človek a holub 


Súťaž v mal'ovaní vyhlásila Komisia pre prácu s mládežou SZ CHPH v spolupráci s Českomo
ravským svazem chovatelu poštovních holubu. Kedze sme chceli zabezpečiť čo najväčšiu účasť, 
do súťaže sme zapojili a motivovali jednak deti a mládež, ktoré sa postarali o umelecké stvárnenie 
svojich predstáv témy "Človek a holub" ako aj samotných chovatel'ov, ktorí boli zodpovední za 
spropagovanie súťaže a zároveň zaslanie malieb na sekretariát príslušného zväzu. 

Súťaž podporila desiatka sponzorov z oboch krajín. Za túto podporu sme im poskytli reklamný 
priestor v troch chovatel'ských časopisoch a zväzových webstránkach. Ešte raz im vel'mi pekne 
ďakujeme. Vel'mi pekným gestom zo strany sponzorov bolo, že ich ceny v niektorých prípadoch 
prevyšovali hodnotu, na ktorú sa pôvodne zaviazali . Firma Jitka Kondrysová-POHARY dodala 
velmi pekné poháre, podla môjho odhadu tak v troj-štvornásobnej hodnote. Rovnako by som 
spomenul reakciu MVDr. Krupana, majitel'a firmy ANIMAL: "Mne to nevadí. Aj tak chcem súťaž 
podporiť!", keď som mu vysvetl'oval , že sa žial' hlási neskoro , že jeho logo sa do propozícií 
už nedostane, keďže sú už v tlači. Generálnym a hlavným mediálnym sponzorom bola firma 
ECOTEAM Matuška. 

Zdá sa teda, že reakcie sponzorov odzrkadl'ovali motto súťaže: "Pretože budúcnosť nášho 
športu nám nie je I'ahostajná!" 

Do súťaže sa zapojilo viac 350 malieb z oboch krajín. Všetky boli vystavené počas Európskej 
výstavy poštových holubov v Nitre. Tí, ktorí ste neboli, tak si ich môžete prezrieť z pOhodlia do
mova na webstránke Stredoeurópskeho združenia chovatel'ov poštových holubov (http://www. 
cefederation.com) 

Vyhodnotenie súťaie: 
Výber sa uskutočnil počas Európskej výstavy. Komisia bola trojčlenná: odbomík, zástupca 

laickej verejnosti a zástupca sponzorov. 

Kategória "starší": 
~~~~==~~~ 

1. miesto: 

Autor malby: 

Katarína Bednarčíková, 


Stredná odborná škola, 

Pradiarenská 1, 06001 Kežmarok 

3.A, 17 rokov 

Garant: RNDr. Daniel Dudzik, 

Hlavná 1432, 059 51 Poprad-Matejovce 


2. miesto: 

Autor malby: 

Zuzana Cudráková, 

Kotešová 476, 01361 Žilina, 18 rokov 

Garant: Anton Mesároš, 

Voznica 138, 96681 Žarnovica 
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3. miesto: 

Autor malby: 

Kulacsová Miriam, 

Haburská 20,821 01 Bratislava, 16 rokov 
 _.-
Garant: 

ť..uboš Vidiščák, Komárovská 40, 

Podunajské Biskupice - Bratislava 


. Kategória ,.mladší": 

1. miesto: 2 . miesto: 
Autor malby: Autor malby: Martin Pitra, Záluží 7, 

Dominika Rycová, Kovárov, 39901 Milevsko 1, 

ZŠ a MŠ Štramberk, Česká republika, 15 rokov 

74266 Štramberk, Garant: Li bor Pitra, Záluží 7, Kovárov, 

Česká republika, 39901 Milevsko 1, Česká republika 

14 rokov 

Garant: 

Lubomír Slováček, 


Plaňava 479, 

74266 Štramberk, 

Česká republika 


3. miesto: 

Autor malby: Žiaci 3. a 4. ročníka , ZŠ Opavská 80, Dolní Benešov, Zábi'eh, Česká republika, 

cca 9-10 rokov 
Garant: ? neuvedený?, 

Ing. Daniel Krajčík 
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--SKRÁTENÉ PRopozíCIE 

MEDZINÁRODNEJ TESTOVACEJ 


STANICE POŠTOVÝCH HOLUBOV 

1. Zriaďovater 
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 

4,94901 Nitra 
Sídlo stanice Nitra - Dolné Krškany, Na Priehone 33, 949 
05 Nitra. 
2. Naskladňovanie holubov 
Optimálna kapacita testovacej stanice je 800 holubov. Prijem 
holubov je od 1. 5. - 30. 5. 2008. Preberaef deň je vždy 
pondelok od 12.00 hod do 20.00 hod tj každy týždeň vo 
vyhradenom termfne a čase Odovzdávanie holubov je osobne 
resp . povereným zástupcom. Zahraničné dodávky sa môžu 
uskutočniť aj iným dohodnutým spôsobom a v inom čase. 
Podmienka prevzatia: 
- holub nesmie byť starší ako päť tyždňov 
- holub musí mať rodovú obrúčku z krajiny, z ktorej pochádza 
- musi byť doručený vyplnený rodokmeň holuba s preukazom 
ovlastníctve 
_ odovzdané platné veterinárne potvrdenie o zdravotnom 
stave holubov 
_zaplatiť vstupný poplatok 600.- Sk alebo 20.- eur za kus 
Preberal sa budú len prihlásené (do 18.3.2008) a usporiada
telOm potvrdené holuby k prevzatiu. 
3. Pretekový plán 
23. 8. Čadca 135 km 
29. 8. Uničov 187 km 

1. 9. Vysoké Mýto 246 km 
6.9 Kolin 280 km 

15. 9. Rokycany 370 km 
4. Vyhlásenie a ocenenie súťaží 
- víťazi pretekov 

_ v každom preteku budú ocenené prvé tri holuby pohármi 

- Finálový pretek - finančné ocenenie 

- Šport holub - finančné ocenenie 

5. Dražba avýpredaj holubov 

- ukončenie testovania holubov bude finálovým pretekom ahneď 

po skončení sa začne s predajom holubov formou dražby. 

7. Ostatné mimoriadne ustanovenia 

Vprípade vzníku mimoriadnych veterinárnych azdravotných si

tuácií, môže usporiadate! odstúpil od súťažných podmienok. 


Pri priieiitosti 125. V'Í'očla Nemetkej aso~iácie chovaleIbv 
POslQvych holubov, ktoré bude v roku 2009, nemecká 
$_sjl clácia usporiada y lIň_oJ:It 6. - 7. seplemb{ll?008: 

_ MAJSTROVSTVO SVET A MLADYCH HOLUBOV FCI VO 
FRITZLARI (SRN) 

Každá krajina, ktorá je členom FCI, môže zaslať 25 mladých 
holubov. Zúčastniť sa ho môžu chovatelia, členovia SZ CHPH, kton 
písomne prihlásia svoje holubY v termíne do 29. 2. 2008 abudú 
vybratik účasti Prezídiom SZ CHPH. Predpokladaný zraz holubov 
k odvozu bude v týždni 21. - 27. 4. 2008. na TS Nitra - Dolné 
Krškany. Holuby budú trénované na40, 50. 60 a70 km aabsolvujú 
preteky na 100, 161, 178, 274 a finálový pretek na 415 km. 
- OLYMPIJSKÁ SÚŤAŽ MLÁDEŽE S MLADÝMI HOLUBMI 
V SALZWEDELI (SRN) 

POŠTOVÝ HOLUB 1-212008 . ".c . . 

Každá krajina do tejto súťaže môže zaslať 20 mladých 
holubov, pochádzajúcich od mladých chovateiOv, členov SZ 
CHPH, ktorí nesmú dovŕšil 18 rokov do 1.1 0.2007. Zúčastniť sa 
ho môžu chovatelia spfňajúci vek, kton prihláSia písomne do 29. 
2. 2008 svoje holuby na sekretariát SZ CHPH. Predpokladaný 
zraz holubov bude v týždni 21. - 27. 4. 2008 na TS v Nitre
Dolných Krškanoch. Zkaždej krajiny sa na pretekoch t. j. týždeň 
pred finálovým pretekom, môže zúčastni! mladý chovate!, ktorý 
ovláda jazyk (najlepšie nemčinu resp., angličtinu). ktorý bude 
reprezentovat SZ CHPH . Možní adepti sa tiež prihlásia písomne 
na sekretariát zväzu. V tejto súťaži mladé holuby budú trénované 
na tratiach 10, 20,30, 50 a 75 km a absolvujú preteky 109, 
151,211,211 a finálový pretek na 250 km. 

FCI v spolupráci s maďarským a talianskym zväzom 
usporiada dňa 12. 7. 2008 pretek FCI z RíMA pre celú 
Európu. Záujemcovia nech písomne prihlásia počty 
holubov na sekretariát zväzu do 29. 2. 2008, podrobnosti 

CZECHflACE - Zlaté Holoubi! 2008 
__...{nov~.!~stovacla s\anica. vČ!!l 

Sú(až pre chovaterov poštových holubov, kde je 1. cenou 
osobný automobil ana výhry bude rozdelených 500 000 Kč 

Majitelka testovacej stanice, slečna Lenka Bezecná, urobila 
maximum hlavne tým, že nové holubnfky o celkovej dlžke 35 
metrov sú vo vnútri vybavené roštami a ešte budú doplnené 
po celej zadnej časti voliérami. Tu budú holúbätá tráviť väčšiu 
čas! dňa a budú ma! možnos! osprchoval sa. 

Preventívne kúry sa budú robi! prostredníctvom prírodných 
prípravkov. proti salmonelóze, E-coli a kokcidióze produktom 
SoftAcidlV + od firmy Teekontor aproti trichomoniáze špeciálnym 
pripravkom, miešaným v malej holandskej lekárni Sauer. O 
výborný zdravotný stav holúbät sa bude stara! MVDr. František 
Hornfk spolu so špičkovým chovaterom Alešom Králikom. 

Konštatovanie sa uskutočnf pomocou EKS od firmy TauRis 
s deviatimi anténami, takže v priebehu niekolkých sekúnd 
bude možné razil aj sto holúbäti PrÍjem holubov pre rok 2008 
sa uskutoční od 21. 4. do 11. 5. 2008 od pondelka do piatku 
medzi 9.00 hod a 16.00 hod. V sobotu a nedelú bude príjem 
možný po telefonickom dohovore. Dodanie v inom termíne je 
nutné konzultova! s organizátormi akcie. 

Uskutoční sa 6 nácvikov zo vzdialenosti 10 až 110 km 
a potom holuby absolvujú 4 preteky (160, 220, 295 a 360 
km). V sobotu 20. 9. 2008 sa uskutoční finátový pretek zo 
vzdialenosti viac ako 450 km, ktorý sa skracoval nebude a s 
vypúš[aním sa bude čaka! na priaznivé počasie aj keby mal byť 
pretek presunutý na 21. 9. 20081Mládatá budú na 4 preteky 
košované a vypúš[ané len za priaznivého počasia, aby sa 
finálového preteku mohlo zúčastniť čo najviac z nich. 

Prvých 60 umiestnených holubov zfinálového preteku bude 
vydražených hneď na mieste v deň ukončenia preteku. 50% 
z vydraženej čiastky získava majiteľ holuba a50% je určených 
na rozvoj avylepšenie testovacej stanice 

Štartovné za jedného holuba je 1.080.- Kč. Hlavná výhra totiž 
predstavuje dvestonásobok štartovného na jedno mláďa . Takúto 
možnos! ponúka len vermi málo testovacích stanic na celom 
svete. V každom preteku budú ocenené najrýchlejšie jedince, 
čo tiež nebýva zvykom v každej testovacej stanici. 

Všetky informácie sú dostupné na www krmjyabezecna 
rum, alebo na telefonnom čísle: +420608436334. 
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-r_ ... 

:c5 -] =
ANALÝZA - POSUDZOVANIE HOLUBOV 


HOLUBY-COCKS 


AUT 330-03-6 14 Stefan Menyhalt 

SK 03-0208-0504 Leopold Pripko 

YU 02-300343 Pavlovič+Pe{rovič 

PL 03-0132-4482 Jan Lepiarzcyk 

AUT 330-03-650 Stefan Menyhart 

PL 05-0408-1117 R.+H . Bednorz 

SK 05-01807-120 Jozef+Sr.Kasan 

HU 03-25-41218 Kr.+János Varga 

RO 03-84950 Jean Cure 

CRO 05-02927 Vojislav Popovie 

PL 06-0153-5715 Dvorak+Lassota 

PL 00-01 32-2 117 Andrzej Kubica 

CZ 04-0162-8 Milos. Dobrovolný 

CZ 01-0208-582 Karel Prikryl 

AUT 323-04-278 F ranz Ludwig 

AUT 330-05-365 Johann Pelz 

HU 01-25-25348 Támas Sági 

CZ 03-090-70 Jozef Tichý 

YU 04-500150 Pavlovič+Petrovlč 

CRO 04-41773 Vojislav PO povie 

YU 03-400221 Pavlovič+Petrovič 

YU 04-527436 Stipič Gabor 
IT 02-115028 Carlo Balboni 

SK 03-2606-0158 Peter Duläk 

IT 04-165774 Serglo Sera 

IT 04-89299 Riva + Peduzi 
PL 03-0137-2106 Bakiera+Amano. 

CZ 03-0249-473 Jaroslav Kadlček 

PL 04-0196-5491 Anton Klimčik 

HU 03-03-4721 3 Ján. Laszkovszki 

HU 03-51-17050 Gyula Fer1etics 

IT 05-19780 Riv a + Peduz i 

CZ 02-0162-206 Mil. Dobrovol nv 
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--SKRÁTENÉ PRopozíCIE 

MEDZINÁRODNEJ TESTOVACEJ 


STANICE POŠTOVÝCH HOLUBOV 

1. Zriaďovater 
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 

4,94901 Nitra 
Sídlo stanice Nitra - Dolné Krškany, Na Priehone 33, 949 
05 Nitra. 
2. Naskladňovanie holubov 
Optimálna kapacita testovacej stanice je 800 holubov. Prijem 
holubov je od 1. 5. - 30. 5. 2008. Preberaef deň je vždy 
pondelok od 12.00 hod do 20.00 hod tj každy týždeň vo 
vyhradenom termfne a čase Odovzdávanie holubov je osobne 
resp . povereným zástupcom. Zahraničné dodávky sa môžu 
uskutočniť aj iným dohodnutým spôsobom a v inom čase. 
Podmienka prevzatia: 
- holub nesmie byť starší ako päť tyždňov 
- holub musí mať rodovú obrúčku z krajiny, z ktorej pochádza 
- musi byť doručený vyplnený rodokmeň holuba s preukazom 
ovlastníctve 
_ odovzdané platné veterinárne potvrdenie o zdravotnom 
stave holubov 
_zaplatiť vstupný poplatok 600.- Sk alebo 20.- eur za kus 
Preberal sa budú len prihlásené (do 18.3.2008) a usporiada
telOm potvrdené holuby k prevzatiu. 
3. Pretekový plán 
23. 8. Čadca 135 km 
29. 8. Uničov 187 km 

1. 9. Vysoké Mýto 246 km 
6.9 Kolin 280 km 

15. 9. Rokycany 370 km 
4. Vyhlásenie a ocenenie súťaží 
- víťazi pretekov 

_ v každom preteku budú ocenené prvé tri holuby pohármi 

- Finálový pretek - finančné ocenenie 

- Šport holub - finančné ocenenie 

5. Dražba avýpredaj holubov 

- ukončenie testovania holubov bude finálovým pretekom ahneď 

po skončení sa začne s predajom holubov formou dražby. 

7. Ostatné mimoriadne ustanovenia 

Vprípade vzníku mimoriadnych veterinárnych azdravotných si

tuácií, môže usporiadate! odstúpil od súťažných podmienok. 


Pri priieiitosti 125. V'Í'očla Nemetkej aso~iácie chovaleIbv 
POslQvych holubov, ktoré bude v roku 2009, nemecká 
$_sjl clácia usporiada y lIň_oJ:It 6. - 7. seplemb{ll?008: 

_ MAJSTROVSTVO SVET A MLADYCH HOLUBOV FCI VO 
FRITZLARI (SRN) 

Každá krajina, ktorá je členom FCI, môže zaslať 25 mladých 
holubov. Zúčastniť sa ho môžu chovatelia, členovia SZ CHPH, kton 
písomne prihlásia svoje holubY v termíne do 29. 2. 2008 abudú 
vybratik účasti Prezídiom SZ CHPH. Predpokladaný zraz holubov 
k odvozu bude v týždni 21. - 27. 4. 2008. na TS Nitra - Dolné 
Krškany. Holuby budú trénované na40, 50. 60 a70 km aabsolvujú 
preteky na 100, 161, 178, 274 a finálový pretek na 415 km. 
- OLYMPIJSKÁ SÚŤAŽ MLÁDEŽE S MLADÝMI HOLUBMI 
V SALZWEDELI (SRN) 

POŠTOVÝ HOLUB 1-212008 . ".c . . 

Každá krajina do tejto súťaže môže zaslať 20 mladých 
holubov, pochádzajúcich od mladých chovateiOv, členov SZ 
CHPH, ktorí nesmú dovŕšil 18 rokov do 1.1 0.2007. Zúčastniť sa 
ho môžu chovatelia spfňajúci vek, kton prihláSia písomne do 29. 
2. 2008 svoje holuby na sekretariát SZ CHPH. Predpokladaný 
zraz holubov bude v týždni 21. - 27. 4. 2008 na TS v Nitre
Dolných Krškanoch. Zkaždej krajiny sa na pretekoch t. j. týždeň 
pred finálovým pretekom, môže zúčastni! mladý chovate!, ktorý 
ovláda jazyk (najlepšie nemčinu resp., angličtinu). ktorý bude 
reprezentovat SZ CHPH . Možní adepti sa tiež prihlásia písomne 
na sekretariát zväzu. V tejto súťaži mladé holuby budú trénované 
na tratiach 10, 20,30, 50 a 75 km a absolvujú preteky 109, 
151,211,211 a finálový pretek na 250 km. 

FCI v spolupráci s maďarským a talianskym zväzom 
usporiada dňa 12. 7. 2008 pretek FCI z RíMA pre celú 
Európu. Záujemcovia nech písomne prihlásia počty 
holubov na sekretariát zväzu do 29. 2. 2008, podrobnosti 

CZECHflACE - Zlaté Holoubi! 2008 
__...{nov~.!~stovacla s\anica. vČ!!l 

Sú(až pre chovaterov poštových holubov, kde je 1. cenou 
osobný automobil ana výhry bude rozdelených 500 000 Kč 

Majitelka testovacej stanice, slečna Lenka Bezecná, urobila 
maximum hlavne tým, že nové holubnfky o celkovej dlžke 35 
metrov sú vo vnútri vybavené roštami a ešte budú doplnené 
po celej zadnej časti voliérami. Tu budú holúbätá tráviť väčšiu 
čas! dňa a budú ma! možnos! osprchoval sa. 

Preventívne kúry sa budú robi! prostredníctvom prírodných 
prípravkov. proti salmonelóze, E-coli a kokcidióze produktom 
SoftAcidlV + od firmy Teekontor aproti trichomoniáze špeciálnym 
pripravkom, miešaným v malej holandskej lekárni Sauer. O 
výborný zdravotný stav holúbät sa bude stara! MVDr. František 
Hornfk spolu so špičkovým chovaterom Alešom Králikom. 

Konštatovanie sa uskutočnf pomocou EKS od firmy TauRis 
s deviatimi anténami, takže v priebehu niekolkých sekúnd 
bude možné razil aj sto holúbäti PrÍjem holubov pre rok 2008 
sa uskutoční od 21. 4. do 11. 5. 2008 od pondelka do piatku 
medzi 9.00 hod a 16.00 hod. V sobotu a nedelú bude príjem 
možný po telefonickom dohovore. Dodanie v inom termíne je 
nutné konzultova! s organizátormi akcie. 

Uskutoční sa 6 nácvikov zo vzdialenosti 10 až 110 km 
a potom holuby absolvujú 4 preteky (160, 220, 295 a 360 
km). V sobotu 20. 9. 2008 sa uskutoční finátový pretek zo 
vzdialenosti viac ako 450 km, ktorý sa skracoval nebude a s 
vypúš[aním sa bude čaka! na priaznivé počasie aj keby mal byť 
pretek presunutý na 21. 9. 20081Mládatá budú na 4 preteky 
košované a vypúš[ané len za priaznivého počasia, aby sa 
finálového preteku mohlo zúčastniť čo najviac z nich. 

Prvých 60 umiestnených holubov zfinálového preteku bude 
vydražených hneď na mieste v deň ukončenia preteku. 50% 
z vydraženej čiastky získava majiteľ holuba a50% je určených 
na rozvoj avylepšenie testovacej stanice 

Štartovné za jedného holuba je 1.080.- Kč. Hlavná výhra totiž 
predstavuje dvestonásobok štartovného na jedno mláďa . Takúto 
možnos! ponúka len vermi málo testovacích stanic na celom 
svete. V každom preteku budú ocenené najrýchlejšie jedince, 
čo tiež nebýva zvykom v každej testovacej stanici. 

Všetky informácie sú dostupné na www krmjyabezecna 
rum, alebo na telefonnom čísle: +420608436334. 
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EURÓPSKA VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV 
-r_ ... 

:c5 -] =
ANALÝZA - POSUDZOVANIE HOLUBOV 


HOLUBY-COCKS 


AUT 330-03-6 14 Stefan Menyhalt 

SK 03-0208-0504 Leopold Pripko 

YU 02-300343 Pavlovič+Pe{rovič 

PL 03-0132-4482 Jan Lepiarzcyk 

AUT 330-03-650 Stefan Menyhart 

PL 05-0408-1117 R.+H . Bednorz 

SK 05-01807-120 Jozef+Sr.Kasan 

HU 03-25-41218 Kr.+János Varga 

RO 03-84950 Jean Cure 

CRO 05-02927 Vojislav Popovie 

PL 06-0153-5715 Dvorak+Lassota 

PL 00-01 32-2 117 Andrzej Kubica 

CZ 04-0162-8 Milos. Dobrovolný 

CZ 01-0208-582 Karel Prikryl 

AUT 323-04-278 F ranz Ludwig 

AUT 330-05-365 Johann Pelz 

HU 01-25-25348 Támas Sági 

CZ 03-090-70 Jozef Tichý 

YU 04-500150 Pavlovič+Petrovlč 

CRO 04-41773 Vojislav PO povie 

YU 03-400221 Pavlovič+Petrovič 

YU 04-527436 Stipič Gabor 
IT 02-115028 Carlo Balboni 

SK 03-2606-0158 Peter Duläk 

IT 04-165774 Serglo Sera 

IT 04-89299 Riva + Peduzi 
PL 03-0137-2106 Bakiera+Amano. 

CZ 03-0249-473 Jaroslav Kadlček 

PL 04-0196-5491 Anton Klimčik 

HU 03-03-4721 3 Ján. Laszkovszki 

HU 03-51-17050 Gyula Fer1etics 

IT 05-19780 Riv a + Peduz i 

CZ 02-0162-206 Mil. Dobrovol nv 
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RO 04-42601 FL+Virgíl Nedelea -0.250 0.000 0.250 -1 .000 0.750 0.450 

Y U 05-642496 V adaš Atila 0.417 -0. 833 0.917 -0 .833 OA17 0.683 

AUT 330-03-105 Johann Petz 0 .000 -1 .500 2.000 -1.000 1.000 1.100 

IT 05-84295 Carlo Balboni -0.250 -0500 1.500 -0.500 0.750 0.700 

GRO 04-07722 Petar pejak 0.250 -0.250 0.000 -0.750 0.750 OAOO 

GRO 05-05548 Drago Karlíevič 0.333 -0.917 0.583 -0.667 0 .333 0.567 

HU 05-25-59614 Tibor Deák 0.333 -0 .917 1.333 -1.167 0.583 0.867 

RO 02-00801 V. Ion Radu -0.500 0 .000 0.500 -1.250 1.250 0.700 

GRO 0408435 Drago Karljevič OA17 -0.833 1.417 -0.583 0.167 0.683 

RO 03-259078 Bechir-As. Givan -0.167 -OA 17 1.083 -0.667 0.583 0.583 

RO 03-260516 Bratu George 0.083 -OA17 0.333 -1.1 67 0.583 0.517 

P riemerná odchýlka od priemeru 0.230 0.450 0.833 0 .715 0.680 

PRIEMERNÁ ODCHÝLKA OD PRlEMERU U JEDNOTLIVÝCH POSUDZOVAnmOV 
Graf 2 ,-  --------------------------~ 
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Graf 2 vyjadruje priemernú odchýlku od priemeru vytvoreného z priemeru 3 posudzovateľov. 

Čím je táto hodnota nižš ia, tým je posudzovateľ bližš ie k pticmeru, Tento údaj však nemožno 
považovať za smerodajný prc kvalitu posudzovan ia , keďže každý z posudzovateľov si stanovil 
v!asln\l úrovoň. 

ODCHÝl.KA OD PRIEMERU U JEDNOTLIVÝCH POSUDZOVATEĽOV 
3 

v tabuľke 4 možno vidieť (ak sa sústredíme na koreláciu voči výslednému počtu bodov, ktorý je 
dan)1 priemerom 3 posudzovateľov po odpočítaní max, a min, hodnoty), že nasilnejšia :táv is losť 

je u posudzovate ľa lilly Bertalana (0.8377), najslabš ia up , Spaleka (0,6474), Veľmi slabú 
závis losť možno identifikovať medzi hodnotením p, Lemiča ap, Spaleka (0.3114). Veľmi 
vysoká miera závislosti bola identifikovaná medzi primemým hodl1,'lením 5 posudzovateľov a 3 
posudzovateľov (0.9626)_ 
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V tabuľke 5 sú posudzovate lia holubov zoradení do poradia, podl'a intenzity korelácie. Čim v iac 
sa koeficient korelácie blíži kjednej, tým je ich hodnotenie viac priamo závislé. 

PORADIE HOLUBOV NA EURÓPSKEJ VÝSTAVE 

Prvý stÍpee tabul'ky 6 hovorí o konečnom poradí, ktoré vzišlo z priemeru hodnotenia 3 
posudzvatel'ov, po eliminácii maximálneho a minimálneho hodnotenia, V prípade, že holuby 
mali zhodný počet bodov. Poradie bolo určené na základe porovnania súčtu bodov 3 " 4. a 5 , 
partie , Ak ani tu nebol rozdiel , holubom bolo pridelené rovnaké poradie (napr. na 3. mieste sú 2 
holuby). Druhý stípec hovorí O tom aké by bolo poradíe, ak by sa poč ítalo z hodnotení všetkých 5 
posudzovateľov. Ďalšie stÍpce hovoria o poradi holubov (resp. pride lenej priečke), ktoré im 
svojim hodnotením pridelili jednotliví posudzovatelia, 
Tab. 6 
Rozdelenie holubov do tried - poradí jednollivými posudzoyatel'mj 

AUT 330·03-614St9Iao Menyh'art 
SK 03-0208-0504Leopold Pripko 
VU 02-300343Pavlovič+Petrovič 
PL 03-0132-4482Jao Lepiarzcyk 
AUT 330-03-650S1elao Menyhart 
PL 05-0408-11 l 7R. +H. Bednorz 
SK 05-01807-120Jozef+SI.Kasan 
HU 03-25-41 21 8Kr.+Jáoos Varga 
RO 03-84950Jean Cure 
eRO 05-02927Vojislav Popovie 
PL 06-0153-571SDvorak+Lassota 
PL 00-0132-2117Andrzej Kubica 
CZ 01 -0208-582Kar.1 Pfikryl 
CZ 04-0162·8Milos. Dobrovolný 
AUT 323-04 ·278Fraoz Ludwig 
AUT 330-05·365Johann Petz 
HU 01·25-25348Támas Sági 
CZ 03·090-70Jozel Tichý 
YU 04-S00150Pavlov;č+Petrovič 
eRO Q4-41773Voj islav Popovie 
VU 03-400221 Pavlovič+Petrovič 
YU 04-527436Stipič Gabor 
IT 02·115028Carlo Balbooi 
SK 03-2606-0158Peter Dulák 
IT 04-165774Sergio Sera 
IT 04-89299Riva + Peduzi 
PL 03-0137·21 06Bakiera+Amaoo. 
CZ 03-0249-473Jaroslav Kadiček 
PL 04-0196-5491Anton Klimčik 
HU 03-03-47213Ján.Laszkovszki 
HU 03-51.17050Gyula Fertetics 
IT OS-19780Riva + Peduzi 
CZ 02-0162-206Mil. Dobrovoloý 
RO 04 ·42601F1.+Virgil Nedelea 
VU 05·642496Vadaš Atila 
AUT 330·03-105Johaon Petz 
IT 05-84295Cano Balboni 
CRO 04-07722Petar Pejak 
CRO 05-05548Dr_go Karljevič 
HU 05-25-59614Tibor Deák 
RO 02-00801 V Ion Radu 
CRO 0408435Drago Karljevič 
RO 03-25907BBechir-As. Givan 
RO 03-260516Bratu George 
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RO 04-42601 FL+Virgíl Nedelea -0.250 0.000 0.250 -1 .000 0.750 0.450 

Y U 05-642496 V adaš Atila 0.417 -0. 833 0.917 -0 .833 OA17 0.683 

AUT 330-03-105 Johann Petz 0 .000 -1 .500 2.000 -1.000 1.000 1.100 

IT 05-84295 Carlo Balboni -0.250 -0500 1.500 -0.500 0.750 0.700 

GRO 04-07722 Petar pejak 0.250 -0.250 0.000 -0.750 0.750 OAOO 

GRO 05-05548 Drago Karlíevič 0.333 -0.917 0.583 -0.667 0 .333 0.567 

HU 05-25-59614 Tibor Deák 0.333 -0 .917 1.333 -1.167 0.583 0.867 

RO 02-00801 V. Ion Radu -0.500 0 .000 0.500 -1.250 1.250 0.700 

GRO 0408435 Drago Karljevič OA17 -0.833 1.417 -0.583 0.167 0.683 

RO 03-259078 Bechir-As. Givan -0.167 -OA 17 1.083 -0.667 0.583 0.583 

RO 03-260516 Bratu George 0.083 -OA17 0.333 -1.1 67 0.583 0.517 

P riemerná odchýlka od priemeru 0.230 0.450 0.833 0 .715 0.680 

PRIEMERNÁ ODCHÝLKA OD PRlEMERU U JEDNOTLIVÝCH POSUDZOVAnmOV 
Graf 2 ,-  --------------------------~ 
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Graf 2 vyjadruje priemernú odchýlku od priemeru vytvoreného z priemeru 3 posudzovateľov. 

Čím je táto hodnota nižš ia, tým je posudzovateľ bližš ie k pticmeru, Tento údaj však nemožno 
považovať za smerodajný prc kvalitu posudzovan ia , keďže každý z posudzovateľov si stanovil 
v!asln\l úrovoň. 

ODCHÝl.KA OD PRIEMERU U JEDNOTLIVÝCH POSUDZOVATEĽOV 
3 

v tabuľke 4 možno vidieť (ak sa sústredíme na koreláciu voči výslednému počtu bodov, ktorý je 
dan)1 priemerom 3 posudzovateľov po odpočítaní max, a min, hodnoty), že nasilnejšia :táv is losť 

je u posudzovate ľa lilly Bertalana (0.8377), najslabš ia up , Spaleka (0,6474), Veľmi slabú 
závis losť možno identifikovať medzi hodnotením p, Lemiča ap, Spaleka (0.3114). Veľmi 
vysoká miera závislosti bola identifikovaná medzi primemým hodl1,'lením 5 posudzovateľov a 3 
posudzovateľov (0.9626)_ 
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V tabuľke 5 sú posudzovate lia holubov zoradení do poradia, podl'a intenzity korelácie. Čim v iac 
sa koeficient korelácie blíži kjednej, tým je ich hodnotenie viac priamo závislé. 

PORADIE HOLUBOV NA EURÓPSKEJ VÝSTAVE 

Prvý stÍpee tabul'ky 6 hovorí o konečnom poradí, ktoré vzišlo z priemeru hodnotenia 3 
posudzvatel'ov, po eliminácii maximálneho a minimálneho hodnotenia, V prípade, že holuby 
mali zhodný počet bodov. Poradie bolo určené na základe porovnania súčtu bodov 3 " 4. a 5 , 
partie , Ak ani tu nebol rozdiel , holubom bolo pridelené rovnaké poradie (napr. na 3. mieste sú 2 
holuby). Druhý stípec hovorí O tom aké by bolo poradíe, ak by sa poč ítalo z hodnotení všetkých 5 
posudzovateľov. Ďalšie stÍpce hovoria o poradi holubov (resp. pride lenej priečke), ktoré im 
svojim hodnotením pridelili jednotliví posudzovatelia, 
Tab. 6 
Rozdelenie holubov do tried - poradí jednollivými posudzoyatel'mj 

AUT 330·03-614St9Iao Menyh'art 
SK 03-0208-0504Leopold Pripko 
VU 02-300343Pavlovič+Petrovič 
PL 03-0132-4482Jao Lepiarzcyk 
AUT 330-03-650S1elao Menyhart 
PL 05-0408-11 l 7R. +H. Bednorz 
SK 05-01807-120Jozef+SI.Kasan 
HU 03-25-41 21 8Kr.+Jáoos Varga 
RO 03-84950Jean Cure 
eRO 05-02927Vojislav Popovie 
PL 06-0153-571SDvorak+Lassota 
PL 00-0132-2117Andrzej Kubica 
CZ 01 -0208-582Kar.1 Pfikryl 
CZ 04-0162·8Milos. Dobrovolný 
AUT 323-04 ·278Fraoz Ludwig 
AUT 330-05·365Johann Petz 
HU 01·25-25348Támas Sági 
CZ 03·090-70Jozel Tichý 
YU 04-S00150Pavlov;č+Petrovič 
eRO Q4-41773Voj islav Popovie 
VU 03-400221 Pavlovič+Petrovič 
YU 04-527436Stipič Gabor 
IT 02·115028Carlo Balbooi 
SK 03-2606-0158Peter Dulák 
IT 04-165774Sergio Sera 
IT 04-89299Riva + Peduzi 
PL 03-0137·21 06Bakiera+Amaoo. 
CZ 03-0249-473Jaroslav Kadiček 
PL 04-0196-5491Anton Klimčik 
HU 03-03-47213Ján.Laszkovszki 
HU 03-51.17050Gyula Fertetics 
IT OS-19780Riva + Peduzi 
CZ 02-0162-206Mil. Dobrovoloý 
RO 04 ·42601F1.+Virgil Nedelea 
VU 05·642496Vadaš Atila 
AUT 330·03-105Johaon Petz 
IT 05-84295Cano Balboni 
CRO 04-07722Petar Pejak 
CRO 05-05548Dr_go Karljevič 
HU 05-25-59614Tibor Deák 
RO 02-00801 V Ion Radu 
CRO 0408435Drago Karljevič 
RO 03-25907BBechir-As. Givan 
RO 03-260516Bratu George 
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HU 06-25-611186Pál . . --- 

HOLUBICE - HENS 
Odchýlka od priemerného hodnoteni.a (p riemerné: hodnotenie bolozískané spricnle rov8nínl 
3 posumo v.a te Pov / pu odstránení max. a nlin. botJového hodnotenial) 

SK 04-0208-1 05Leopold Pri pko 
HU 0 3 -16-61485Sándor Sztreharszky 
HU 02-29-001 32Kéroly Horvath 
IT 04-75419Via ni 1 P ed roni 
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CRO 02-11383Branko Ružíc 
SK D4-Q 1406-343Mic hal Cvacho 
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HU 04-02-0661 8M ih á ly Simon 
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SK 04-0102-19Kúska - Močkor 
CZ 03-0198-596Marek S krbek 
eRO 02-017 15Stiasny .... Prosenica 

C RO 0 4- 42144Branko Ružic 

YU 0 4-523137Atila Vadaš 

PL 04-01 7-83256. + R . Rusink 

CZ 04-0198-15 9Mare k Skrbe k 
A UT 330-05-11 21 Karin a + Eduard Reis 
YU 06-700025Petrov i č + Pavlovič 
PL 05-0302-11979A. + Z. Urbanowicz 
DV 05-01326-6946akiera + Amanowicz 
RO 05-300355Mihail M a covschi 
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AUT 330-06-045Karina + Eduard Reis 
A UT 330-04-938Karina + E duard Reis 
SK 03-0504-0130Jozef C ul ák 
CZ 00-0279- 1560Id fich Procházka 
YU 02-3 2 2558Atila V adaš 
RO 06-241113Dim itru + Radu 

Y U 04 ·53831 2 Milenko Stanivukovič 


IT 02-96316William V ecchi 

IT OS-73326Giovani + Fig. Cossa 

AUT 330 -04-175H erman n Tatzer 

AUT 3 30-0S-231Hermann Tatzer 

CRO 0 4-07740Petar Pejak 
RO 05-1 2806Bechir G iva n 
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Graf 7 vyjadruje priemernú odchý lku od priem eru vytvoreného z priemeru 3 posudzovatel'ov. 
Čím je táto ho dno ta nižšia , tým j e posudzova te l' bližšie k p rie meru. Tento údaj však nemožno 
považovať za s merodaj ný p re kvalitu posudzovania, keďže kaž dý z posudzovatel'ov s i s tan ov il 
v lastnú úroveň. 

ODCHÝLKA OD PRIEMERU U JEDNOTLIVÝCH POSUDZOVATEĽOV 
Tab. 8 


KORELACNA ANALYZA NA ZAKLADE PRlDELENYCtl BODOV - HOLUBICE 
Korelácia je miera závislosti medzi dvoma alebo viacerými premennými. Korelačllý koeficiellt 
môže v našom prípade nadobúdať hodnoty z intervalu <0,1 >. Akje korelačný koeficient rovný O. 
znamená to. že medzi skúmanými hodnoteniami nie je žiadny vzťah . Čím viac sa blíži k jednej. 
tým sú veličiny navzájom viac priamo závislé. 

V tabuľke 9 možno vidieť (ak sa sustredime na koreláciu voči výslednému počtu bodov, ktorý je 

daný priemerom 3 posudzovateľov po odpočítaní max. a min . hodnoty), že nas ilnejšia závis losť 


je u posudzovatel'a Istvana Hegediisa (0.8255) , najslabšia u p. Oebernardi (0 .5284). Veľmi slabú , 

takmer žiadnu závi slost' možno identifikovať medzi hodnotením p . Šišku ap. Debernardi 

(0.0774). Vel'mi vysoká miera závis losti bola ide ntifikovaná medzi primerným hodnotením 5 

posudzovatel'ov a 3 posudzovatel'ov (0.9826). 


V tab ul'ke 10 sú pos udzovatelia ho lubíc zoradení do poradia, podľa inlenzi ty korelácie. Čím v iac 
sa koeficien t korelácie blíži k jednej , tým je ich hodnote nie viac priamo závislé. 

PORADIE V KATEGÓRII HOLUBíc N A EURÓPSKEJ VÝSTA VE 

Prvý stÍpec tabul'ky 11 hovorí o konečnom poradi , ktoré vziš lo Z priemeru hodnot en ia 3 

posudzvatel'ov, po eliminácii maximálneho a mi ni malneho hodnotenia . V p rípade, že holuby 

mali zhodný počet bodov. Po radie bolo určené na základe porovnan ia súčtu bodov 3., 4. a 5. 

partie. Ak ani tu ne bo l rozd ie l, holubom bo lo pridelené rovnaké poradi e (napr. na 3 . mieste sú 2 

holuby). Druhý stÍpec hovori o tom ak é by bolo po radie, ak by sa počítalo z hodnotení vše tkých 5 

posudzovatel'ov . Ďal šie s típce hovor ia o poradí ho lubov (resp. pride lenej priečke), ktoré im 

svojim hodnotením pridelili jedn otliví posudzovatelia . 
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PRIEMERNÁ ODCHÝLKA OD PRJEMERU U JEDNOTLIVÝCH POSUDZOVATEĽOV 
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KORELACNA ANALYZA NA ZAKLADE PRlDELENYCtl BODOV - HOLUBICE 
Korelácia je miera závislosti medzi dvoma alebo viacerými premennými. Korelačllý koeficiellt 
môže v našom prípade nadobúdať hodnoty z intervalu <0,1 >. Akje korelačný koeficient rovný O. 
znamená to. že medzi skúmanými hodnoteniami nie je žiadny vzťah . Čím viac sa blíži k jednej. 
tým sú veličiny navzájom viac priamo závislé. 

V tabuľke 9 možno vidieť (ak sa sustredime na koreláciu voči výslednému počtu bodov, ktorý je 

daný priemerom 3 posudzovateľov po odpočítaní max. a min . hodnoty), že nas ilnejšia závis losť 


je u posudzovatel'a Istvana Hegediisa (0.8255) , najslabšia u p. Oebernardi (0 .5284). Veľmi slabú , 

takmer žiadnu závi slost' možno identifikovať medzi hodnotením p . Šišku ap. Debernardi 

(0.0774). Vel'mi vysoká miera závis losti bola ide ntifikovaná medzi primerným hodnotením 5 

posudzovatel'ov a 3 posudzovatel'ov (0.9826). 


V tab ul'ke 10 sú pos udzovatelia ho lubíc zoradení do poradia, podľa inlenzi ty korelácie. Čím v iac 
sa koeficien t korelácie blíži k jednej , tým je ich hodnote nie viac priamo závislé. 

PORADIE V KATEGÓRII HOLUBíc N A EURÓPSKEJ VÝSTA VE 

Prvý stÍpec tabul'ky 11 hovorí o konečnom poradi , ktoré vziš lo Z priemeru hodnot en ia 3 

posudzvatel'ov, po eliminácii maximálneho a mi ni malneho hodnotenia . V p rípade, že holuby 
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Tab. II 

HU 06-25-67 1186Pál Nádas 
SK Q4·020B-105Leopold Pripko 

HU 03-16-61485Sándor Sztrehárszky 

HU 02-29-00132Károly Horváth 

IT Q4-75419Vlani 1 Pedroni 

HU Q4-50-4354 5Tibor Tabáni 

CRO 02-11383Branko Ružic 

SK 04-D1406-343Michal Cvacho 

PL 03-0332-3161 Andrzej Siekierski 

HU 04-02-06618Mihály Simon 
SK 04-020B-113Leopold Pripko 

SK Q4-Q102-19Kúska - Močkof 

CZ 03-D198-596Marek Skrbek 

GRO 02-01715Stiasny + Prosenica 

GRO 04-42144Branko Ružíc 

YU 04-523137Atila Vadaš 

PL 04-017-83258 . + R. Rusink 

cz Q4-Q198-1S9Marek Skrbek 

AUT 330-05-1121 Karina + Eduard Reis 

YU 06-700025Petrovič + Pavlovič 

PL 05-0302-11979A. + z . Urbanowicz 
DV 05-01326-694Bakiera + Amanowicz 

RO 05-300355Mihail Macovschi 

RO 04-124400Cura + Dosletean 

CZ 03-0235-238Miroslav Bilek 

CZ 04-085-996Rudolf Ondrášek 
CRO 02-11441Branko Ružíc 

DV 05-01326-695Bakiera + Amanowicz 

YU 06-70100Petrov ·lč -+ Pavlovič 
AUT 330-06-045Karina + Eduard Reis 

AUT 330-04-938Karina + Eduard Reis 

SK 03-0504-0130Jozef Culák 

CZ 00-0279-1560Idfich Prochäzka 

YU 02-322558Ati!a V adaš 

RO 06-241113Dimitru + Radu 

YU 04-5383 12Milenko Stanivukovič 

IT 02-96316William Vecchi 

IT 05-73326Giovani + Fig. Cossa 

AUT 330-04-175Hermann Talzer 

AUT 330-05-231 Hermann Tatz:er 

CRO 04-07740Petar Pejak 

RO 05-12806Bechir Givan 
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.fr priemer koeficientu korelácie za holuby i holubice (jediný posudzovatel', ktorý posudzoval obe kategórie) 

eOŠTový HOLUB 1-212008 24 t. 
POSUDZOVATELIA EURÓPSKEJ VÝSTAVY: Vpredu zľava V. Kuska, 
R. Spalek, C. Debernardi, hore zľa\la D. Dudzik, V ŠIška, P. Opatrný, 

S. Menyhart, S. Lemič, J. Bertalan; I. Hegedus 



Tab. II 

HU 06-25-67 1186Pál Nádas 
SK Q4·020B-105Leopold Pripko 

HU 03-16-61485Sándor Sztrehárszky 

HU 02-29-00132Károly Horváth 

IT Q4-75419Vlani 1 Pedroni 

HU Q4-50-4354 5Tibor Tabáni 

CRO 02-11383Branko Ružic 

SK 04-D1406-343Michal Cvacho 

PL 03-0332-3161 Andrzej Siekierski 

HU 04-02-06618Mihály Simon 
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YU 04-523137Atila Vadaš 

PL 04-017-83258 . + R. Rusink 
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AUT 330-05-1121 Karina + Eduard Reis 

YU 06-700025Petrovič + Pavlovič 

PL 05-0302-11979A. + z . Urbanowicz 
DV 05-01326-694Bakiera + Amanowicz 

RO 05-300355Mihail Macovschi 

RO 04-124400Cura + Dosletean 

CZ 03-0235-238Miroslav Bilek 

CZ 04-085-996Rudolf Ondrášek 
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AUT 330-04-938Karina + Eduard Reis 

SK 03-0504-0130Jozef Culák 

CZ 00-0279-1560Idfich Prochäzka 

YU 02-322558Ati!a V adaš 

RO 06-241113Dimitru + Radu 

YU 04-5383 12Milenko Stanivukovič 

IT 02-96316William Vecchi 

IT 05-73326Giovani + Fig. Cossa 

AUT 330-04-175Hermann Talzer 

AUT 330-05-231 Hermann Tatz:er 

CRO 04-07740Petar Pejak 
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holubov Nitra - 1.- 3. ' 2. 2008 

~ AllimaJ-MVDr.František Krupan,919 22 Majcichov 124 

tel,Jax:033 -5583611 , E-mail: anima/@Ston/ine.sk www.animal.sk 

~ Cenník krmí,! značky N~t ural Grallen ,Belgicko platný od 1.3.2008 

Celoštátna výstava poštových 


':\zOľ zmes 
Vdovci Classic 
Sonderklassc 

Chovná Maxi 

Mláďatá-Junior 

Cistiaca
sauberung 
Majstrovská diéta 

ChovnA&závodná 
Sonderklasse 

Základná rada krmív 
·Vti~OI· :me.li Z/n1;t:l/Íl 

franc.kukurica 300d" Cirok červeny·milo 2!!'/o,p.<e/l ica 20%,hrach iltý 10%,"rac" 
zelenýlOV/oJ'ačmeií 10% 

.f ~l!IlSon.f-c/'wrolná 

Ecollomy 

jranc.kublfica 35%.I"ach 30%,pšeJlica 20%,milo IIJ%, kardi 2. 5%. dari 2.5% 

Prémiová rada krmí" 
Zloienie 
kukurica drob ná 15%,kardi 15%,dari 15%.ryza paddy I O~; , mungo fazu ľ ka 

5%.mil0 5%, kUKurica superb 5%, sója5%) pšc ni ca5%, slnečnica5% ,oyo s 

lúpaný 3%.l'anové semeno 3%,pohánka 3%,proso 3%,les knica3 % 

kukurica žltá drobná 17,5%,pŠcn lca IO%,dan 10%, hrach žl tý 10%, 
hrach zelený 10%,hrach drobný 10%, aus(Lhrach 5%.milo 5%,kardi 5%, 
vi ka S%,k ukurica červe ná 2,5%, mungo fazuľa 2,5%,kono pe l %,drobné 
semená 3.5%jjošovica l %~semená anízu O,5%,repka 0,5% ovos lúp .O, yl·ó 
kukurica mal á 15%,dar i 15%,kardi 1 O% .pšeni ca 8%. miI0 8%, k ukur ica 5%, 
hrac h malý 5%,mungo ľazul'a 5% ,ryža radd v 5%,s ln eč nica 5%,j ačmeň 

4o/~ , P ohánka 3% ovos lúp . 3°~ ľan .seme no 3%,proso 3% .Ieskn ica 3% 
jač me ň j2%,d u i J5%,pscnlca 15%,ryza paddy 12%, mll o 8°'CI ,kard i 8%, 
poh án ka 2%,1 an .semeno 2%,ovos lúp . 2%,pro$o 2%,lcskn ic8. 2% 

dari 25% .ka rdi 25%. ry l n paddy 8%. p!cnica 7~., poh ánka 6%,ovos 6%, 

proso 6%.les knica 5%.ľan .:-;cmeno 6%.mjlo 5°/Q 

kukurica drobn a 1 7. 5 ~' , pšenica IO%.dll ri IO%, hrach žltý 10%,hrach 

zclený JO%,hrach drobny 1O%.austr.hrac h 5%,mil o )%, kardi 5%, 

vika 5%,k.ukurica če rvená 2 ,5°~ .sl neč nica 2,5%. mungo fa zuľa2 ,5%, 


konope J%,šošoyica J%,semcná anízu O,5%, lcsknica 0,5%,ovos lúpaný 

O.5".,repka O,s'/. ,proso O 5%,ran ové se mcno 0.5% 


l1a/el/ie 
25kg 

25kg 

8nlcnic 

25 kg 

25 kg 

25 kg 

25 kg 

20 kg 

25 kg 

Pri zakúpení minimálne dvoch vriec krmiva pre.miuvej Nllly krimiva Natural kupujúci obdrží ako prémiu I 
jľaJu Naúlralin~ 1000 ml-tekutej čajoviny! 


Cenník krmív zlIačky_CbampioD Maďarsko 

~ ll.I,U\ uu,,·1 l",t~[llr 

JU{llIlÝ ll. ne1 úpjatmeň 5~ó, ,"iJ.:a; S%.dari 6~milo 6%..'JIČ,ČCfV. :a bicie proso 1000 Iúp.:I ndup. ry1;l 
2%,konO{lt I ,~cnu , pruh.,lncl ni", Io-..i-crua (2'<..hr.u:hžltý . zeJ.[O'.,tcr".' žil; kukurica JI" 

Prt>t.Ursk. 

Sti ndnrd 

j:i čmtit 5~\ika S' dari 6%,milo 6%,led:.nica J~lťip.a nelúp. ryu ~U:onopc S~proso čm-ené. biel c 
a fU6 6~'D, s.lndnic;a 15°t.,pšaUca 1~bJ"dc h lJ~' ;1 7.c1.12~~kukurica červení a :íll..:i 25% 

Vdavci j aémeň lúp.tt IJ t lúpany S1o,vika S%,dari 5'!"Ó,mí lo 5~~lesknita 3%.1;0fI\1'pt 4%.I~.a ncl up. 1)-& 
S%,dncčnica 10%.";"" )%,Iuoch !Iry , zel"," IS%',ukuri"" Immi ••Li 3O!ó 

Ditlto jačme-ii lúp.1f1)' il ncl Upar1)· 20%,dan l S~j l o lS'leskniél SIII!Q. I)'-b liip:mä il nclúp.:U:lÍ IS, ó,prm.o 
HIé;, b.i (; I~ a 1!erv'-11C: 6%.s..Imiroca ,'a tnu a hida-kardyf5%.vŠcn;cil 1~0\'0II 9% 

Cllo\no lúp.a nelúp.j~,nc..l1 ~Vlt:a 5%,thri SII ó,milo 560,Iúp.a ndiJp.ry tJl 5%,.žhé,čcrv. č1 biele proso 
SQ"31ntčnica 8 ~pkni ca 1000rt:pl\ ;l 211 ' hflch ž1l ·' a Ideuý . l ~t.i 1lcrvtná kukuriu 25!!. 

MI.ď"t. žl lé,čt:Tv. a bicle prOlO 5~"lb 5~dan I~tnilo 1000 Iúp.:J ntllip.ryb.S%,dncčnica l O%jaí:mcň 
l6~~a 2~,h.rach tlN II zdl!n ~ 2So",bJkurica tllá Il!m -mi 12<.1" 

O.ltnir 
25 kg 

25 kg 

25 kg 

25 kg 

25 kg 

25kg 

PonukatnI! kompletný sortiment produktov(produllty,grity,minerálne doplnky,čaje,hniezda,vle ty-sputniky,koše 
blinjkové,d ... \'cné, kombino\'an~,pósky,krlÍŽky I pod.f)renomovaných firiem Da holubá",kom trbu-
Na tul'al,R6hnrried,V<fh.lkn , lklb~ca De W••rd,príprav\,:y fi ri l'lD V,rsele Laga,Cbcvitu a pod.CeDDik prlpravkov 
• krmív zdleme na poiiodanie po.l tou,.lebo elektronickou fonuo u. 

Vaši §pičkovi pretekári za to stoja! 

CelilI 
550,-Sk 

550,-Sk 

("ena 

770,-Sk 

670,-Sk 

700,-Sk 

6/ 0,-Sk 

750,-Sk 

780,-Sk 

~Meno chavalef~ pista holub! 	 IIDht OZ CHPl' kDe!. 
ŠPORT B

1 Joze! Titko SK-04-02702-850 H MI 796,79 


2 Skaličan + Bindas SK-03-1701-1235 H MT 790,16 . stredné trate 

3 Jozef Bednár sl. + ml. SK-00-26-2837 H BJ 789,1 2 


4 Vladimír Pajta SK-04-02902-306 Ha TS 785,7 


5 Vladimír Sudor SK-04-01401-386 
 H ZA 785,48 
H PO 784,13 6 Joz. + AL Jakubčák SK-04-02508-2 

7 Peter Ambrozay SK-04-0606-25 	 H TN 783,99 

8 Vortech Cermák SK-05-01005-754 	 H NR 783,46 

H PB 783,14
9 Ing.Joze! Brzý SK-04-01301-843 

10 Vladimir Beňák SK-03-0208·0006 H SE 782,9 

11 Július Vida SK-05-01002-1357 H NR 782,82 

12 Jozef Bednár st + ml. SK-05-02601-160 Ha BJ 782,74 
H BJ 781 ,1113 MVDr-Tibor Gomal' SK-04-02604-139 
Ha PB 779,74 

H LM 779,67 


14 Peter Cvaško SK-02-13-0039 
15 Ing.Ján Rak SK-02-31-555 
16 Peter Kacian SK-05-01808-1153 H LV 778,88 

17 MVDr.Ondrej Šimko SK-04-0404-700 H TE 775,74 

18 MVDr.Ondrej Širnko SK-02-04-0805 H TE 775,3 

19 M + V Dvonč SK-03-11 01-01 05 H TO 774,31 

20 Joze! + Slavo Kasan SK-02-30-2224 H LV 774 

25 " POŠTOVÝ HOLUB 1-212008 


etu.. 
420,-Sk 

480,-Sk 

51 0,-Sk 

510,-Sk 

480,-Sk 

480,-Sk 

Por. Meno chovalel'a 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Ing-Vladimír Fábian 
Vlad. +Juraj Laš 
Ing.Joze! Brzy 
Vladimír Sudor 
Ing.Ján Rak 
Ing.Joze! Brzý 
Mgr-Milan Blahovský 
M.+M. Ninčák 
Vladimír Pajta 
MVDrTibor Gornal' 
MgcMilan Blahovský 
Ján Hlucháň 
Joz. + AL Jakubčák 
Daníšek +Dndruš 
Jozef Olexik 
Pavol Bachár 
Pelech + Ing.Korbáš 
Miroslav Mich lík 
Ing.Luk. + Pel. Chytil 
František Navrátil 

číslo holublI 
SK-05-02302-313 
SK-04-01408-396 
SK-05-01301-230 
SK-04-01401-444 
SK-05-02214-1504 
SK-05-01301-272 
SK-05-02309-68 
SK-04-02401-8 
SK-05-02902-36 
SK-04-02604-184 
SK-05-02309-67 
SK-04-03301-319 
SK-01-28-3526 
SK-05-03306-16 
SK-05-02904-507 
SK-04-0603-50 
SK-02-01-09060 
SK-05-02201-1199 
SK-04-0203-17 
SK-05·03004-949 

pohl. DZ CHPH •koel. 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Ha 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Ha 

ŠPORT A
SN 996,02 
ZA 983,72 . krátke trate 
PB 978,71 
ZA 978,23 
LM 971,36 
PB 965,63 
SN 962,00 
KE 956,83 
TS 956,74 
BJ 951 ,96 
SN 950,51 
BY 949,27 
PO 946,31 
BY 941,81 
TS 941,01 
TN 931 ,84 
BA 91 8,04 
KK 914,63 
SE 909,96 
SER 908,77 

http:www.animal.sk
mailto:anima/@Ston/ine.sk


Por. fv1!!no chovalefa č{slo hofuba pohlo OZCHPH kDe!. 
ŠPORT C1 Vladimír Beňák SK-03-0208-0100 H SE 28,22 

2 Joz. + AI. Jakubčák SK-02-25-10128 H PO 73,60 . dlhé trate 
3 Michal Cvacho SK-02-14-1744 H TE 75,66 
4 Ladislav Fulle SK-03-0103-0515 H BA 85,27 
5 Pelech + Ing. Korbáš SK-03-01 03-01 04 H BA 89,86 
6 Ladislav Madaj SK-04-0105-1554 H BA 98,61 
7 Jozef Bednár st. + ml. SK-01-26-1515 Ha BJ 104,12 
8 Stefan Šutý SK-03-1506-0104 Ha KM 118,80 
9 Jozef Plačko SK-04-03301-4 H BY 124,55 

10 Jozef Čulák SK-02-05·0451 	 Ha TI 127,24 
11 Ing.Jozef Brzy SK·02-13·6288 	 H PB 128,10 
12 Peter Kružliak SK-04·01905-1141 	 H BB 129,77 
13 Eduard Babjak SK-03-2703-0010 	 H MI 156,08 
14 Jurikovič + ČelVenka SK-99-01-0266 	 H PK 168,28 
15 Peter Cvaško SK-04-01301-704 	 Ha PB 170,99 
16 Ing.Vladimír Fábian SK-03-2302-0006 	 H SN 173,10 
17 ing.Ján Mokr)! SK-04-01201-1904 H PD 177,32 
18 Pavol Bachár SK-00-05-4040 	 H TN 182,21 
19 Kúdela + Boris SK-02-11-5021 	 Ha NR 189,29 
20 Rudolf Bielský SK-03-1607-0212 	 H CA 189,37 
21 Peter Holienka SK-02-16-8463 	 H CA 195,22 
22 lubomír Durgala SK-05-02004-803 	 Ha PK 195,30 
23 Michal Michalík SK-03-1205-1019 	 H KK 203,95 
24 Štefan Madleňák SK-03-1506-1726 	 Ha LM 205,32 

Por. Meno chovaleilI číSlo holuba OZ CHPH pahl. kDe!. 
ŠPORT D1 Jozef Bednár st. + ml. SK-03-2601-0007 BJ Ha 32,19 

2 Daníšek + Ondruš SK-05-03306-28 BY Ha 33,52 . kombinácia 
3 Vladimír Dobák SK-03-1904-0338 BB H 39,50 
4 Ladislav Kováč SK-04-0605-4 TN H 64,37 
5 Jozef + Slavo Kasan SK-02-30-2243 LV H 66,15 
6 Joz. + AI. Jakubčák SK-03-2508-0197 PO H 67,88 
7 Peter Bulko SK-03-0608-0218 TN H 68,18 
8 Ing Štefan Vajda SK-03-1008-1100 NR Ha 70,60 
9 Ing.Jozef Brzy SK-04-01301-878 PB H 76,63 

10 Ing.Ján Rak SK-05-02214-1525 LM H 79,62 
11 lubomír Valíček SK·02-14-0590 ZA H 85,61 
12 M + J Brúna SK-03-0505-0330 TI H 86,89 
13 Peter Cvaško SK·03-0000-1139 PB Ha 92,20 
14 M + V Ovonč SK-03-1101-0121 TO H 97,98 
15 Jozef Juhas SK-03-2502-0530 KE H 117,29 
16 Eduard Buček SK-04-02901-1437 TS H 117,74 
17 M + J Brúna SK-03-0505-0399 TI H 118,90 
18 Jozef + Slavo Kasan SK-04-01301-1864 LV H 121,68 
19 Peter Haraga SK-05-02214-2395 LM H 135,04 
20 Jozef Obselka st. +ml SK-02-05-4032 PK Ha 140,26 
21 Pelech + Ing.Korbáš SK-04-0103-563 BA H 140,70 
22 Jozef Bojo SK-03-1203-1003 BB H 142,32 
23 Ing Vladimír Fábian SK-04-02309-248 SN H 150,59 
24 Pelech + Ing Korbáš SK-02-01-09066 BA H 151,77 

POŠTOVÝ HOLUB ·1-212008 26 

pOhl. OZ CHPH koe!.Por. Meno chovatefa číslo ho.luba ŠPORT E 
18,51 


2 Dr. Marián Ráclavský SK-03-0608-0260 H TN 24,84 • super dlhé trate 

3 Jozef Zatko SK-03-0508-0001 H PK 


1 Pavol Bachár SK-02-06-2214 H TN 

45,43 
72,784 Miroslav Matiaško SK-02-12-7517 Ha PD 

79,26
5 Miroslav Štieber SK-00-23-2089 H SN 


6 Kocsis - Kocsó SK-04-0704-1049 H NZ 
 84,22 
86,897 Matej Chlebík SK-02-05-5208 H TI 

97,64
8 Imrich +Juraj Sventek SK-02-14-11206 H ZA 

98,36
9 Jozef Lesnický SK-01-23-2121 H SN 


106,00
10 Ing.František Hajko SK-03-0909-1048 H LV 

131,34
11 PavelOzurjanin SK-03-2604-0943 H BJ 


12 Štefan Méry SK-00-18-1364 H LV 
 132,23 
163,54 
178,51 

13 Peter Dulák SK-03-2606-0603 Ha BJ 

14 ludovít Gäräzdäs SK-01-07-4084 H NZ 

15 Jozef Titko SK-03-0103-0136 Ha MI 
 192,30 

236,42 
237,22 

16 Ladislav FOlle SK-03-0103-0513 H BA 

17 Daníšek +Ondruš SK-01-14-10417 Ha BY 

18 Ján Konečný SK·01-14-9925 Ha BY 
 247,32 

265,26 
283,46 

19 Jakub Poništiak SK-03-11 07-0050 H TO 
20 Pavol Stolárik SK-02-28-2818 H PO 

HU-07 -10-26237ZŠ Komenského, Komárno 

SK-07-0701-1943
ZŠ Komenského, Komárno ŠkolskéCU-MISS-04·6353ZŠ Školská,Spišské Podhradie 

ZŠ Školská,Spišské Podhradie 	 SK-05·02302-1485 holubníky

SK-06-02710-42
IV. ZŠ Snina 
SK·04-0271 0-81IV. ZŠ Snina 

člslo holuba pohl. O,z CHPH !wei.Por. Mena chovateľa ESO 
KE 499,23SK-06-02507-33 H 


2 Joz. + AI. Jakubčák 


1 Dušan Plesko 
SK-06-02508-1426 H PO 499,16 ročiak 


3 Ing.Jozef Brzy SK-06-01301-371 H 
 PB 498,89 
SE 498,75SK-06-0203-1061 Ha 

498,65 
4 Ing.Luk. + Pet. Chytil 
5 František Hanuliak SK-06-0405-808 H TE 

PO 498,63SK-06-02508-1420 H 


7 Gaško Team DV-06-09468-598 Ha ZA 498,19 

SE 498,14 


6 Joz. + AI. Jakubčák 

8 Ing.Luk. + Pet. Chytil SK-06-0203-1214 H 
H TS 498,11SK-06-02905-24 


10 lubomír Valíček SK-06-01403-623 H ZA 498,04 

9 Stanislav Ovšák 

Ha PB 497,83SK-06-01305-126 
H LM 497,68 

11 Stanislav Záhradník 
SK-06-02214-139 

497,11 
12 Peter Haraga 
13 Ing.Vladimír Fábian SK-06-0999-2941 	 H SN 

H PD 496,95SK-06-01203-10 
496,72 

14 Milan Čampiš 
15 Gabriel Zajos SK-06-0701-1590 	 H KN 

PK 496,616 E. + M.Oanišovič SK-06-02007-204 H 

17 V. + V. Branický SK-06-0502-306 H TI 496,29 


TS 496,24SK-06-02901-306 	 H 
H KM 496,15 

18 Ján Pavčo 
SK-06-01505-672 

496,06 
19 Miroslav Majčin 
20 Kasuba + Trnovec SK -06-01604-4 	 H CA 

MI 495,43SK-06·02702-933 	 H21 Jozef Titko 

POŠTOVÝ HOLUB 1-21200827 



Por. fv1!!no chovalefa č{slo hofuba pohlo OZCHPH kDe!. 
ŠPORT C1 Vladimír Beňák SK-03-0208-0100 H SE 28,22 

2 Joz. + AI. Jakubčák SK-02-25-10128 H PO 73,60 . dlhé trate 
3 Michal Cvacho SK-02-14-1744 H TE 75,66 
4 Ladislav Fulle SK-03-0103-0515 H BA 85,27 
5 Pelech + Ing. Korbáš SK-03-01 03-01 04 H BA 89,86 
6 Ladislav Madaj SK-04-0105-1554 H BA 98,61 
7 Jozef Bednár st. + ml. SK-01-26-1515 Ha BJ 104,12 
8 Stefan Šutý SK-03-1506-0104 Ha KM 118,80 
9 Jozef Plačko SK-04-03301-4 H BY 124,55 

10 Jozef Čulák SK-02-05·0451 	 Ha TI 127,24 
11 Ing.Jozef Brzy SK·02-13·6288 	 H PB 128,10 
12 Peter Kružliak SK-04·01905-1141 	 H BB 129,77 
13 Eduard Babjak SK-03-2703-0010 	 H MI 156,08 
14 Jurikovič + ČelVenka SK-99-01-0266 	 H PK 168,28 
15 Peter Cvaško SK-04-01301-704 	 Ha PB 170,99 
16 Ing.Vladimír Fábian SK-03-2302-0006 	 H SN 173,10 
17 ing.Ján Mokr)! SK-04-01201-1904 H PD 177,32 
18 Pavol Bachár SK-00-05-4040 	 H TN 182,21 
19 Kúdela + Boris SK-02-11-5021 	 Ha NR 189,29 
20 Rudolf Bielský SK-03-1607-0212 	 H CA 189,37 
21 Peter Holienka SK-02-16-8463 	 H CA 195,22 
22 lubomír Durgala SK-05-02004-803 	 Ha PK 195,30 
23 Michal Michalík SK-03-1205-1019 	 H KK 203,95 
24 Štefan Madleňák SK-03-1506-1726 	 Ha LM 205,32 

Por. Meno chovaleilI číSlo holuba OZ CHPH pahl. kDe!. 
ŠPORT D1 Jozef Bednár st. + ml. SK-03-2601-0007 BJ Ha 32,19 

2 Daníšek + Ondruš SK-05-03306-28 BY Ha 33,52 . kombinácia 
3 Vladimír Dobák SK-03-1904-0338 BB H 39,50 
4 Ladislav Kováč SK-04-0605-4 TN H 64,37 
5 Jozef + Slavo Kasan SK-02-30-2243 LV H 66,15 
6 Joz. + AI. Jakubčák SK-03-2508-0197 PO H 67,88 
7 Peter Bulko SK-03-0608-0218 TN H 68,18 
8 Ing Štefan Vajda SK-03-1008-1100 NR Ha 70,60 
9 Ing.Jozef Brzy SK-04-01301-878 PB H 76,63 

10 Ing.Ján Rak SK-05-02214-1525 LM H 79,62 
11 lubomír Valíček SK·02-14-0590 ZA H 85,61 
12 M + J Brúna SK-03-0505-0330 TI H 86,89 
13 Peter Cvaško SK·03-0000-1139 PB Ha 92,20 
14 M + V Ovonč SK-03-1101-0121 TO H 97,98 
15 Jozef Juhas SK-03-2502-0530 KE H 117,29 
16 Eduard Buček SK-04-02901-1437 TS H 117,74 
17 M + J Brúna SK-03-0505-0399 TI H 118,90 
18 Jozef + Slavo Kasan SK-04-01301-1864 LV H 121,68 
19 Peter Haraga SK-05-02214-2395 LM H 135,04 
20 Jozef Obselka st. +ml SK-02-05-4032 PK Ha 140,26 
21 Pelech + Ing.Korbáš SK-04-0103-563 BA H 140,70 
22 Jozef Bojo SK-03-1203-1003 BB H 142,32 
23 Ing Vladimír Fábian SK-04-02309-248 SN H 150,59 
24 Pelech + Ing Korbáš SK-02-01-09066 BA H 151,77 

POŠTOVÝ HOLUB ·1-212008 26 

pOhl. OZ CHPH koe!.Por. Meno chovatefa číslo ho.luba ŠPORT E 
18,51 


2 Dr. Marián Ráclavský SK-03-0608-0260 H TN 24,84 • super dlhé trate 

3 Jozef Zatko SK-03-0508-0001 H PK 


1 Pavol Bachár SK-02-06-2214 H TN 

45,43 
72,784 Miroslav Matiaško SK-02-12-7517 Ha PD 

79,26
5 Miroslav Štieber SK-00-23-2089 H SN 


6 Kocsis - Kocsó SK-04-0704-1049 H NZ 
 84,22 
86,897 Matej Chlebík SK-02-05-5208 H TI 

97,64
8 Imrich +Juraj Sventek SK-02-14-11206 H ZA 

98,36
9 Jozef Lesnický SK-01-23-2121 H SN 


106,00
10 Ing.František Hajko SK-03-0909-1048 H LV 

131,34
11 PavelOzurjanin SK-03-2604-0943 H BJ 


12 Štefan Méry SK-00-18-1364 H LV 
 132,23 
163,54 
178,51 

13 Peter Dulák SK-03-2606-0603 Ha BJ 

14 ludovít Gäräzdäs SK-01-07-4084 H NZ 

15 Jozef Titko SK-03-0103-0136 Ha MI 
 192,30 

236,42 
237,22 

16 Ladislav FOlle SK-03-0103-0513 H BA 

17 Daníšek +Ondruš SK-01-14-10417 Ha BY 

18 Ján Konečný SK·01-14-9925 Ha BY 
 247,32 

265,26 
283,46 

19 Jakub Poništiak SK-03-11 07-0050 H TO 
20 Pavol Stolárik SK-02-28-2818 H PO 

HU-07 -10-26237ZŠ Komenského, Komárno 

SK-07-0701-1943
ZŠ Komenského, Komárno ŠkolskéCU-MISS-04·6353ZŠ Školská,Spišské Podhradie 

ZŠ Školská,Spišské Podhradie 	 SK-05·02302-1485 holubníky

SK-06-02710-42
IV. ZŠ Snina 
SK·04-0271 0-81IV. ZŠ Snina 

člslo holuba pohl. O,z CHPH !wei.Por. Mena chovateľa ESO 
KE 499,23SK-06-02507-33 H 


2 Joz. + AI. Jakubčák 


1 Dušan Plesko 
SK-06-02508-1426 H PO 499,16 ročiak 


3 Ing.Jozef Brzy SK-06-01301-371 H 
 PB 498,89 
SE 498,75SK-06-0203-1061 Ha 

498,65 
4 Ing.Luk. + Pet. Chytil 
5 František Hanuliak SK-06-0405-808 H TE 

PO 498,63SK-06-02508-1420 H 


7 Gaško Team DV-06-09468-598 Ha ZA 498,19 

SE 498,14 


6 Joz. + AI. Jakubčák 

8 Ing.Luk. + Pet. Chytil SK-06-0203-1214 H 
H TS 498,11SK-06-02905-24 


10 lubomír Valíček SK-06-01403-623 H ZA 498,04 

9 Stanislav Ovšák 

Ha PB 497,83SK-06-01305-126 
H LM 497,68 

11 Stanislav Záhradník 
SK-06-02214-139 

497,11 
12 Peter Haraga 
13 Ing.Vladimír Fábian SK-06-0999-2941 	 H SN 

H PD 496,95SK-06-01203-10 
496,72 

14 Milan Čampiš 
15 Gabriel Zajos SK-06-0701-1590 	 H KN 

PK 496,616 E. + M.Oanišovič SK-06-02007-204 H 

17 V. + V. Branický SK-06-0502-306 H TI 496,29 


TS 496,24SK-06-02901-306 	 H 
H KM 496,15 

18 Ján Pavčo 
SK-06-01505-672 

496,06 
19 Miroslav Majčin 
20 Kasuba + Trnovec SK -06-01604-4 	 H CA 

MI 495,43SK-06·02702-933 	 H21 Jozef Titko 

POŠTOVÝ HOLUB 1-21200827 



Por. Meno chol/alela É!slo holuba pohl_01 CHPHme/. Por. Meno chovalela . eíslo holuba Dohl, OZ CHPH klte!.ESO holub Výkon za rok1 Ing.Štefan Vajda SK-04-01008-516 Ha NR 598,63 l Michal Marfäldy SK-04-01802-80 H LV 6084,852 Eduard Sliepka SK-04-01202-2720 H PD 598,12 bez rozdielu pohlavia 2 Miroslav Koleno SK-02-05-3476 H TI 5772,11 HOLUB
3 Vladimír Dobák SK-05-01904-551 H BB 597,68 3 Jozef Bulko SK-04-0608-2 H TN 5707,324 Peter Matalíl< SK-05-02515-1361 H PO 597,62 4 Matej Chlebík SK-03-0507-0118 H TI 5695,685 Peter Cvaško SK-05-01303-304 Ha PB 597,42 5 Štefan llatinsk'ý SK-02-08-3011 H Nl 5695,146 Skaličan + Bindas SK-03-1701-1249 H MT 597,36 6 Jozef Kankara SK-05-05-4649 H PK 5609,387 Ján Hološ SK-05-0608-135 H TN 596,57 7 ludovít Čapla SK-05-0107-413 H BA 5601,698 MVDr.Tibor Gomaľ SK-05-02604-9 H BJ 596,37 8 Ladislav fOIle SK-03-0103-0537 H BA 5531,549 Vladimír Sudor SK-04-01401-406 H ZA 596,30 9 Jozef Sivák SK-04-M55-2149 H PB 5509,3 10 Jozef + Slavo Kasan SK-02-30-2229 H LV 595,64 10 Vladimír Beňák SK-05-0208-525 H SE 5407,4411 Dušan Broško SK-05-02309-222 Ha SN 595,42 11 J + J.Gyuräsi SK-04-0802-1209 H Nl 5406,5312 Jozef Čulák SK-04-0501-12 TI 595,24 12 Alena + Július Mlátko SK-02-11-3839 H TO 5371 ,7913 Štefan Privara SK-03-1603-0435 H CA 594,75 13 Peter Kružliak SK-04-01905-1109 H BB 5277,8914 Jankura + Gemainer SK-03-0104-0529 H BA 594,21 14 A. + V.Višňovec SK-03-1701-1427 H MT 5189,3715 Marcel Meško SK-05-02901-502 H TS 593,87 15 Michal Martäldy SK-03-1802-0828 H LV 5073,38 

P~tryteno chovalera tislo hl!luba pOhl. OZ CHPtI koel. Por. ~o chovatala ffslo holuba pohl. OZ CHPH koet.ŠPORT MLÁĎA ŠTANDARD1 Vladimír Sudor SK-07-01 401-72 H ZA 2,16 l Leopold Pripko SK-04-0208-105 Ha SE 93,3752 Viliam Petráš SK-07-02403-645 H KE r.2007 HOLUBICA4,33 2 Leopold Pripko SK-04-0208-113 Ha SE 93,063
3 Vlad.+Juraj Laš SK-07-01408-892 H ZA 5,38 3 Michal Cvacho SK-04-01406-343 Ha TE 92,876
4 Ján Viglaš SK-07-0301-217 H TS 6,27 4 Kúska + Močkor SK-04-0102-19 Ha BA 92,8755 Milan Sabol SK-07-02516-952 H PO 6,34 5 Jozef Čulák SK-03-0504-0130 Ha TI 92,751
6 Zsolt Juhos SK-07-03007-18 H SER 6,87 6 Jozef Rovnianek SK-05-03301-4 Ha BY 92,757 Vladimír Sudor SK-07-01401-50 H ZA 6,92 7 Jozef Titko SK-03-2702-0434 Ha MI 92,6898 Hromada+Bernolák NL-07-2121617 H MT 7,35 8 Šavara + Vadovič SK-04-02001-188 Ha PK 92,688
9 Zoltán Berecz SK-07-0805-1231 H NZ 7,61 9 Alojz Ščecina SK-04-02706-157 Ha MI 92,62510 Ing. Luk. + Pet. Chytil SK-07-0203-108 H SE 7,91 10 Jánošík + Jelluš SK-05-0405-1238 Ha TE 92,566 11 Ján Viglaš SK-07-0301-223 H TS 8,13 II A. + V. Sobota SK-03-1201-1047 Ha PD 92,56512 Pigeons team Dula SK-07-02302-543 H SN 8,50 12 Ján licho SK-03-1701-0626 Ha MT 92,56413 Zsolt Juhos SK-07-03007-55 H SER 9,43 13 Laluha + Lenhart SK-02-12-6751 Ha PD 92,56314 Milan Vojtko SK-07-02516-675 H PO 10,27 14 Eduard Babjak SK-03-2703-0015 Ha MI 92,5315 Dr.Marián Ráclavsk'ý SK-07-0603-319 Ha TN 15,20 15 Ján Hološ SK-05-0608-134 Ha TN 92,52 

Por. Me..!!.2. chovalela . císlo hofuba pohl.~ OZCHPH mel. Por. Meno chovalefa číslo holuba POhloOZ eHPH kDe!.Výkon za rok ŠTANDARD1 Leopold Pripko SK-05-0208-218 Ha SE 6023.23 1 Juraj Šarkézy SK-04-03004-333 H SER 93,3132 Leopold Pripko SK-05-0208-239 Ha SE 5797,16 HOLUBICA 2 Leopold Pripko SK-03-0208-0504 H SE 93,188 HOLUB3 Ján Hrabčák SK-03-2707-0268 Ha MI 5493,33 3 Peter Dulák SK-06-02606-0158 H BJ 92,8144 Anton Masaryk SK-04-03007-41 Ha PK 5291 ,34 4 Jozef + Slavo Kasan SK-05-01807-120 H LV 92,8135 Peter Kružliak SK-04-01905-151 Ha BB 5161,73 5 Anton Klimčík PL-04-0196-5491 H TS 92,756 Štefan Velick'ý SK-03-0207-0129 Ha SE 5097,26 6 ing.Ján Mokrý SK-05-01201-112 H PD 92,6877 Ján Bartovič SK-04-03007-33 Ha PK 4915,16 7 František Ježík SK-02-06-0216 Ha TN 92,6278 Pavol Révay SK-03-2001-0526 Ha PK 4877,11 8 Ing.Vladimír Fábian SK-04-02309-244 H SN 92,6269 Ing Štefan Vajda SK-05-01 008-61 O Ha NR 4766,4 9 Kúska + Močko! SK-03-0102-0153 H BA 92,62510 A. + V. Sobota SK-05-01201-51 Ha PD 4552,21 10 Peter Kešelák SK-04-02302-1277 H SN 92,56411 Peter Matalík SK-04-02515-506 Ha PO 4537,56 11 Karol Atalovič SK-03-0603-1453 H TN 92,56312 Alexander Kacian st. SK-04-0905-200 Ha LV 4515,48 , 12 Ing.Ján Rak SK-06-31 04-660 H LM 92,56213 Ján Včela SK-04-031 02-1 02 Ha LM 4508,87 13 Jozef Sivák SK-04-01305-210 H PB 92,43914 Miroslav Luhový SK-04-M55-1406 Ha PB 4365,83 14 Peter Dulák SK-04-02606-554 H BJ 92,43815 Atilla Ágh SK-06-03006-302 Ha SER 4267,31 15 Peter Jakubčák SK-03-2206-0818 H PP 92,437 
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Por. Meno chol/alela É!slo holuba pohl_01 CHPHme/. Por. Meno chovalela . eíslo holuba Dohl, OZ CHPH klte!.ESO holub Výkon za rok1 Ing.Štefan Vajda SK-04-01008-516 Ha NR 598,63 l Michal Marfäldy SK-04-01802-80 H LV 6084,852 Eduard Sliepka SK-04-01202-2720 H PD 598,12 bez rozdielu pohlavia 2 Miroslav Koleno SK-02-05-3476 H TI 5772,11 HOLUB
3 Vladimír Dobák SK-05-01904-551 H BB 597,68 3 Jozef Bulko SK-04-0608-2 H TN 5707,324 Peter Matalíl< SK-05-02515-1361 H PO 597,62 4 Matej Chlebík SK-03-0507-0118 H TI 5695,685 Peter Cvaško SK-05-01303-304 Ha PB 597,42 5 Štefan llatinsk'ý SK-02-08-3011 H Nl 5695,146 Skaličan + Bindas SK-03-1701-1249 H MT 597,36 6 Jozef Kankara SK-05-05-4649 H PK 5609,387 Ján Hološ SK-05-0608-135 H TN 596,57 7 ludovít Čapla SK-05-0107-413 H BA 5601,698 MVDr.Tibor Gomaľ SK-05-02604-9 H BJ 596,37 8 Ladislav fOIle SK-03-0103-0537 H BA 5531,549 Vladimír Sudor SK-04-01401-406 H ZA 596,30 9 Jozef Sivák SK-04-M55-2149 H PB 5509,3 10 Jozef + Slavo Kasan SK-02-30-2229 H LV 595,64 10 Vladimír Beňák SK-05-0208-525 H SE 5407,4411 Dušan Broško SK-05-02309-222 Ha SN 595,42 11 J + J.Gyuräsi SK-04-0802-1209 H Nl 5406,5312 Jozef Čulák SK-04-0501-12 TI 595,24 12 Alena + Július Mlátko SK-02-11-3839 H TO 5371 ,7913 Štefan Privara SK-03-1603-0435 H CA 594,75 13 Peter Kružliak SK-04-01905-1109 H BB 5277,8914 Jankura + Gemainer SK-03-0104-0529 H BA 594,21 14 A. + V.Višňovec SK-03-1701-1427 H MT 5189,3715 Marcel Meško SK-05-02901-502 H TS 593,87 15 Michal Martäldy SK-03-1802-0828 H LV 5073,38 

P~tryteno chovalera tislo hl!luba pOhl. OZ CHPtI koel. Por. ~o chovatala ffslo holuba pohl. OZ CHPH koet.ŠPORT MLÁĎA ŠTANDARD1 Vladimír Sudor SK-07-01 401-72 H ZA 2,16 l Leopold Pripko SK-04-0208-105 Ha SE 93,3752 Viliam Petráš SK-07-02403-645 H KE r.2007 HOLUBICA4,33 2 Leopold Pripko SK-04-0208-113 Ha SE 93,063
3 Vlad.+Juraj Laš SK-07-01408-892 H ZA 5,38 3 Michal Cvacho SK-04-01406-343 Ha TE 92,876
4 Ján Viglaš SK-07-0301-217 H TS 6,27 4 Kúska + Močkor SK-04-0102-19 Ha BA 92,8755 Milan Sabol SK-07-02516-952 H PO 6,34 5 Jozef Čulák SK-03-0504-0130 Ha TI 92,751
6 Zsolt Juhos SK-07-03007-18 H SER 6,87 6 Jozef Rovnianek SK-05-03301-4 Ha BY 92,757 Vladimír Sudor SK-07-01401-50 H ZA 6,92 7 Jozef Titko SK-03-2702-0434 Ha MI 92,6898 Hromada+Bernolák NL-07-2121617 H MT 7,35 8 Šavara + Vadovič SK-04-02001-188 Ha PK 92,688
9 Zoltán Berecz SK-07-0805-1231 H NZ 7,61 9 Alojz Ščecina SK-04-02706-157 Ha MI 92,62510 Ing. Luk. + Pet. Chytil SK-07-0203-108 H SE 7,91 10 Jánošík + Jelluš SK-05-0405-1238 Ha TE 92,566 11 Ján Viglaš SK-07-0301-223 H TS 8,13 II A. + V. Sobota SK-03-1201-1047 Ha PD 92,56512 Pigeons team Dula SK-07-02302-543 H SN 8,50 12 Ján licho SK-03-1701-0626 Ha MT 92,56413 Zsolt Juhos SK-07-03007-55 H SER 9,43 13 Laluha + Lenhart SK-02-12-6751 Ha PD 92,56314 Milan Vojtko SK-07-02516-675 H PO 10,27 14 Eduard Babjak SK-03-2703-0015 Ha MI 92,5315 Dr.Marián Ráclavsk'ý SK-07-0603-319 Ha TN 15,20 15 Ján Hološ SK-05-0608-134 Ha TN 92,52 

Por. Me..!!.2. chovalela . císlo hofuba pohl.~ OZCHPH mel. Por. Meno chovalefa číslo holuba POhloOZ eHPH kDe!.Výkon za rok ŠTANDARD1 Leopold Pripko SK-05-0208-218 Ha SE 6023.23 1 Juraj Šarkézy SK-04-03004-333 H SER 93,3132 Leopold Pripko SK-05-0208-239 Ha SE 5797,16 HOLUBICA 2 Leopold Pripko SK-03-0208-0504 H SE 93,188 HOLUB3 Ján Hrabčák SK-03-2707-0268 Ha MI 5493,33 3 Peter Dulák SK-06-02606-0158 H BJ 92,8144 Anton Masaryk SK-04-03007-41 Ha PK 5291 ,34 4 Jozef + Slavo Kasan SK-05-01807-120 H LV 92,8135 Peter Kružliak SK-04-01905-151 Ha BB 5161,73 5 Anton Klimčík PL-04-0196-5491 H TS 92,756 Štefan Velick'ý SK-03-0207-0129 Ha SE 5097,26 6 ing.Ján Mokrý SK-05-01201-112 H PD 92,6877 Ján Bartovič SK-04-03007-33 Ha PK 4915,16 7 František Ježík SK-02-06-0216 Ha TN 92,6278 Pavol Révay SK-03-2001-0526 Ha PK 4877,11 8 Ing.Vladimír Fábian SK-04-02309-244 H SN 92,6269 Ing Štefan Vajda SK-05-01 008-61 O Ha NR 4766,4 9 Kúska + Močko! SK-03-0102-0153 H BA 92,62510 A. + V. Sobota SK-05-01201-51 Ha PD 4552,21 10 Peter Kešelák SK-04-02302-1277 H SN 92,56411 Peter Matalík SK-04-02515-506 Ha PO 4537,56 11 Karol Atalovič SK-03-0603-1453 H TN 92,56312 Alexander Kacian st. SK-04-0905-200 Ha LV 4515,48 , 12 Ing.Ján Rak SK-06-31 04-660 H LM 92,56213 Ján Včela SK-04-031 02-1 02 Ha LM 4508,87 13 Jozef Sivák SK-04-01305-210 H PB 92,43914 Miroslav Luhový SK-04-M55-1406 Ha PB 4365,83 14 Peter Dulák SK-04-02606-554 H BJ 92,43815 Atilla Ágh SK-06-03006-302 Ha SER 4267,31 15 Peter Jakubčák SK-03-2206-0818 H PP 92,437 
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Holuby!po zime 

Andrzej Koralewski 

Už v samotnom názve je velká nedoko
nalosť, nakoll<o chovatel', vážne uvažujúci 
o svojom chove, začína s prípravami na novú 
sezónu hneď po novom roku čiže v zime, 
nečakajúc na jar. Rozhýbanie aktivít až na 
jar predstavuje vel'mi vážne zameškanie, 
často bez možnosti dobehnúť zameškané. 
Hned' na začiatku je potrebné zostaviť, hoci 
iba v hlavných rysoch, plán postupu aj nap
riek tomu, že plán nám vždy niečo narúša. 

Zaoberajme sa vtáčou chrípkou 
vážne a rozvážne 

Vtáčia chrípka je ,.-------------,~----" predchádzať vakcinácii . 
choroba, ktorej je nutné 
sa báť, nielen preto, že 
ohrozuje človeka, aj keď 
zatial' v našich klimatic
kých podmienkach nie, 
je hrozbou z ekonomic
kého a hospodárskeho 
hl'adiska. Prináša velké 
straty I'uďom z odvetia 
pol'nohospodárstva a hy
dinárstva a tiež odborom 
priemyslu produkujúce
ho pre ich potreby. Vlády 
vynakladajú obrovské 
prostriedky na zvládnutie 
tejto chorOby (skráte
né o ďalšie ekonomické 
ukazovatele) . 

Chci sú holuby vtákmi, ktoré sa vel'm i ťažko 
nakazia vírusom vtáčej chrípky, musia byť v 
okruhu výskytu zatvorené v holubníkoch. Prí
padné vypúšťanie holubov v tom čase na tré
ning a prelety je porušením platných predpisov 
a naviac vyvoláva nepriaznivé ohlasy na adresu 
chovatel"ov poštových holubov a zväzu . 

Nakolko vtáčia chrípka nás môže ohrozovať 
najbližších niekolko rokov, dôležité je vypraco
vanie havarijného plánu organizovania výstav 
a podujatí predstavitel'mi nášho zväzu v spolu
práci so štátnou veterinárnou správou. Otázka 
je natolko vážna, že je nutné, aby k tomu zajalo 
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stanovisko FCI a zároveň príslušná komisia 
EU , pretože ak nie kon áme ako skupina 
hobistov, ale tak Isto velká skupina rudí 
produkujúcich I žijúcich z výroby potrieb 
pre tých "hobistov". 

Prvý krok na Nový rok 
V niektorý pokojný deň hneď po vianočných 
sviatkoch sa treba holubom dostatočne pove
novať a pozorne si ich prezrieť. Pozornosť treba 
venovať nielen im, ale aj samotnému holubní
ku . Je to totiž vhodný čas na vykonanie všet
kých prerábok a prestavieb a tiež na generálne 
vyčistenie, ukončené dezinfekciou. Správnym 
momentom vykonania dezinfekcie je ukon
čenie všetkých potrebných kúr, ktoré majú 

Doplnkovú dezinfekciu, 
zvlášť zameranú na búd
niky a hniezda možno 
vykonať pred samotným 
pustením holubov do 
párov. V prípade, že sú 
v tom čase silné mrazy, 
ul'ahčením je použitie 
dezinfekčného prostri 
edku v podobe prášku 
na posyp podlahy ho
lubníka a hniezdnych mi
siek. Prehliadku holubov 
spojíme so selekciou, 
výberom osadenstiev 
jednotlivých oddelení, 
rozhodneme, ktoré pôjdu 
do chovu, ktoré budú 

lietať vdovskou metódou, ktoré prirodzenou 
a ktoré poletia zo sedačky. Väčšina chovatel'ov 
už v jeseni rozdelila holuby a holubice, aby 
zamedzili snahám holubíc predčasne znášať 
vajíčka a holubom dali možnosť zvyknúť si 
na nové búd niky. Často pri takej generálnej 
prehliadke zistíme okolnosti, ktoré vyžadujú 
vykonanie určitých opatrení. Chovatelia, ktorí 
v tejto oblasti ešte nevykonali žiadne kroky, 
musia už dobehovať stratený čas. 

Návrat do letovej kondície 
Po chytení niekolkých holubov do ruky, získa

vame presvedčenie, že sa musíme zaoberať té
mou ich váhy. Existuje názor, že holuby držané 
počas zimy v holubníku sú tučné. Samozrejme 
záleží to predovšetkým na spôsobe kŕmenia a 
výdatnosti krmiva. Ak sa aj ukáže, že holuby 
sú skutočne nadmieru tučné, nie je nutné pri
kročiť k urýchlenému konaniu, zvlášť ak panujú 
ešte silne mrazy. Nie som zástancom použitia 
dlhotrvajúcich odtučňovacích kúr, počas kto
rých sú holuby úboho a jednostranne kŕmené, 
napr. samým jačmeňom, mrkvou a podobne. 
Za predpokladu, že majú mať tiež význam 
očisťujúci, zbavujúci organizmus škodlivých 
látok. Zdravý organizmus neustále odstraňuje , 
vylučuje zo svojich tkanív škodlivé substancie. 
MObilizáciu intenzity týchto procesov možno 
dosiahnúť krátkodobým znížením a zmenou 
prísunu množstva výživných substancií Ale 
pri dlhodobej nedostatočnej výžive môžu 
v organizme chýbať látky, vďaka ktorým sú 
toxíny vylučované. Vtedy sa ich vylučovanie 
zastaví a môžu sa objaviť príznaky ich prítom 
nosti v organizme alebo nedostatku vitamínov, 
minerálov a aminokyselín, spojené tiež so zní
žením celkovej obranyschopnosti organizmu 
a objavením sa dovtedy utajených chorôb . 
Myšlienka hladoviek bola pravd epodobne 
prenesená z praktík u I'udí. Jednak jestvujú ne
pochybné rozdiely medzi poštovým holubom 
(športovým) a človekom, zvlášť ak sa nevenuje 
športu . Predovšetkým však holub žije podstat
ne kratšie ako človek a je chovatel"om lepšie 
živený než priemerný všežravý človek , teda 
v jeho organizme sa môže ukladať podstatne 
menej škodlivín ako v organizme človeka. Ak 
chceme po zime dostať trochu pretučnené ho
luby do formy, stačí znížiť dennú dávku kŕmnej 
zmesi zo 40 g na 35 g, prípadne až na 30 g. 
Vel'mi vhodné pre holuby sa mi vidia "zeleni
nové dni", keď ako potrava im je predkladaná 
strúhaná biela kapusta. Môže byť pOdávaná 
s prídavkom mrkvy, cvikly a tiež možno pridať 
kyslú kapustu, ktorú si holuby rýchlo obl'úbia. 
Keby bol chovatel' prekvapený tým, že holuby 
s velkou chuťou požierajú zeleninu a chcel by 
ju podávať denne počas dlhšieho obdobia, tak 
iba tolko, aby holuby boli schopné skonzumo
vať ešte 20 g zrnitej potravy. 

Potreba vitamínov počas zimy je podstatne 
menšia ako v plnej chovnej a pretekovej sezó
ne, ale vzhl'adom na predsa len o niečo horšie 
kŕmenie je potrebné ich podávať aspoň raz do 

~ 

týždňa . Možno používať rybí tuk obsahujúci 

prírodný vitamín O, obohatený ešte o vitamíny 

A a E. Tukom pokvapkané (navlhčené) krmivo 

posypeme pivnými kvasnicami, ktoré obsa

hujú celú škálu vitamínov skupiny B. Pridávať 

môžeme aj aminokyseliny, ktoré sa nie vždy 

v dostatočnej miere vyskytujú v semenách 

rastlín. Popri tom nemožno zabudnúť, že 

holuby musia mať prístup ku gritu a rôznym 

gritovým koláčom, aby mohli dopíňať potrebu 

minerálnych solí a tráviace kamienky. 


Väčšia starostlivosť o zdravie 
Počas prehliadky holubov si chovatel'okrem 

váhy všíma veľa vecí, svedčiacich o ich dobrom 
zdravotnom stave, prípadne signalizujúcich, že 
s ich zdravím nie je niečo v poriadku . Spravidla 
sa začína od oka, postupne voskovky a nosové 
otvory , dutina zobáka , podnebie, hrtan, opere
nie s overením na prítomnosť parazitov, ešte 
raz váha, či v porovnaní s inými nie je I'ahký, 
farbu prsných svalov, pohl'adom skontrolujeme 
sedačku ako vyzerá trus . Nakoniec holuba 
pustíme a pritom sledujeme jeho let. Takto 
v skratke možno opísať prehliadku holuba, 
ale aby sme neskôr nezabudli čo sme zistili, 
jednotlivé zistenia je potrebné zapísať k číslam 
holubov. Takto označené holuby a ich trus by 
mali byť vyšetrené veterinárnym lekárom, ktorý 
má zdravotný dozor nad dotyčným chovom. 
Často sa stáva, že chovatel' spozoruje u svojich 
holubov kulhavé krídlo alebo opuchlinu (hrču) 
na ňom. Reflexne, podvedome toho holuba 
utráca a spáli. Bojí sa, že v jeho holubníku sa 
objavila salmonelóza, ale materiál potrebný 
na výskum, ktorý by to potvrdil alebo vylúčil a 
ukázal skutočnú príčinu opuchu, je nenávrat
ne zničený . Nakolko v priebehu posledných 
dvoch rokov je ochorenie stavu krídel a nôh čo
raz častejšie a príčiny nie sú stále dostatočne 
známe, je potrebné čo najviac takých jedincov 
hlásiťveterinárnym lekárom a robiť laboratórne 
vyšetrenia za účelom poznania a stanovenia 
postupu liečenia a vyeliminovania tohto stavu 
z vlastného holubníka. 

Popri tom netreba zabudnúť na pravidelné 
parazitologické rozbory, ktoré je potrebné robiť 
niekolko krát v priebehu roka. Zvlášť dôležité 
je vykonávanie týchto rozborov v zime, keď 
holuby sú celé dni uzatvorené v holubníku 
a o čistotu v holubníkoch sa predsa len tak 
nestaráme ako v teplejších častiach roka. Jed
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Holuby!po zime 

Andrzej Koralewski 

Už v samotnom názve je velká nedoko
nalosť, nakoll<o chovatel', vážne uvažujúci 
o svojom chove, začína s prípravami na novú 
sezónu hneď po novom roku čiže v zime, 
nečakajúc na jar. Rozhýbanie aktivít až na 
jar predstavuje vel'mi vážne zameškanie, 
často bez možnosti dobehnúť zameškané. 
Hned' na začiatku je potrebné zostaviť, hoci 
iba v hlavných rysoch, plán postupu aj nap
riek tomu, že plán nám vždy niečo narúša. 

Zaoberajme sa vtáčou chrípkou 
vážne a rozvážne 

Vtáčia chrípka je ,.-------------,~----" predchádzať vakcinácii . 
choroba, ktorej je nutné 
sa báť, nielen preto, že 
ohrozuje človeka, aj keď 
zatial' v našich klimatic
kých podmienkach nie, 
je hrozbou z ekonomic
kého a hospodárskeho 
hl'adiska. Prináša velké 
straty I'uďom z odvetia 
pol'nohospodárstva a hy
dinárstva a tiež odborom 
priemyslu produkujúce
ho pre ich potreby. Vlády 
vynakladajú obrovské 
prostriedky na zvládnutie 
tejto chorOby (skráte
né o ďalšie ekonomické 
ukazovatele) . 

Chci sú holuby vtákmi, ktoré sa vel'm i ťažko 
nakazia vírusom vtáčej chrípky, musia byť v 
okruhu výskytu zatvorené v holubníkoch. Prí
padné vypúšťanie holubov v tom čase na tré
ning a prelety je porušením platných predpisov 
a naviac vyvoláva nepriaznivé ohlasy na adresu 
chovatel"ov poštových holubov a zväzu . 

Nakolko vtáčia chrípka nás môže ohrozovať 
najbližších niekolko rokov, dôležité je vypraco
vanie havarijného plánu organizovania výstav 
a podujatí predstavitel'mi nášho zväzu v spolu
práci so štátnou veterinárnou správou. Otázka 
je natolko vážna, že je nutné, aby k tomu zajalo 
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stanovisko FCI a zároveň príslušná komisia 
EU , pretože ak nie kon áme ako skupina 
hobistov, ale tak Isto velká skupina rudí 
produkujúcich I žijúcich z výroby potrieb 
pre tých "hobistov". 

Prvý krok na Nový rok 
V niektorý pokojný deň hneď po vianočných 
sviatkoch sa treba holubom dostatočne pove
novať a pozorne si ich prezrieť. Pozornosť treba 
venovať nielen im, ale aj samotnému holubní
ku . Je to totiž vhodný čas na vykonanie všet
kých prerábok a prestavieb a tiež na generálne 
vyčistenie, ukončené dezinfekciou. Správnym 
momentom vykonania dezinfekcie je ukon
čenie všetkých potrebných kúr, ktoré majú 

Doplnkovú dezinfekciu, 
zvlášť zameranú na búd
niky a hniezda možno 
vykonať pred samotným 
pustením holubov do 
párov. V prípade, že sú 
v tom čase silné mrazy, 
ul'ahčením je použitie 
dezinfekčného prostri 
edku v podobe prášku 
na posyp podlahy ho
lubníka a hniezdnych mi
siek. Prehliadku holubov 
spojíme so selekciou, 
výberom osadenstiev 
jednotlivých oddelení, 
rozhodneme, ktoré pôjdu 
do chovu, ktoré budú 

lietať vdovskou metódou, ktoré prirodzenou 
a ktoré poletia zo sedačky. Väčšina chovatel'ov 
už v jeseni rozdelila holuby a holubice, aby 
zamedzili snahám holubíc predčasne znášať 
vajíčka a holubom dali možnosť zvyknúť si 
na nové búd niky. Často pri takej generálnej 
prehliadke zistíme okolnosti, ktoré vyžadujú 
vykonanie určitých opatrení. Chovatelia, ktorí 
v tejto oblasti ešte nevykonali žiadne kroky, 
musia už dobehovať stratený čas. 

Návrat do letovej kondície 
Po chytení niekolkých holubov do ruky, získa

vame presvedčenie, že sa musíme zaoberať té
mou ich váhy. Existuje názor, že holuby držané 
počas zimy v holubníku sú tučné. Samozrejme 
záleží to predovšetkým na spôsobe kŕmenia a 
výdatnosti krmiva. Ak sa aj ukáže, že holuby 
sú skutočne nadmieru tučné, nie je nutné pri
kročiť k urýchlenému konaniu, zvlášť ak panujú 
ešte silne mrazy. Nie som zástancom použitia 
dlhotrvajúcich odtučňovacích kúr, počas kto
rých sú holuby úboho a jednostranne kŕmené, 
napr. samým jačmeňom, mrkvou a podobne. 
Za predpokladu, že majú mať tiež význam 
očisťujúci, zbavujúci organizmus škodlivých 
látok. Zdravý organizmus neustále odstraňuje , 
vylučuje zo svojich tkanív škodlivé substancie. 
MObilizáciu intenzity týchto procesov možno 
dosiahnúť krátkodobým znížením a zmenou 
prísunu množstva výživných substancií Ale 
pri dlhodobej nedostatočnej výžive môžu 
v organizme chýbať látky, vďaka ktorým sú 
toxíny vylučované. Vtedy sa ich vylučovanie 
zastaví a môžu sa objaviť príznaky ich prítom 
nosti v organizme alebo nedostatku vitamínov, 
minerálov a aminokyselín, spojené tiež so zní
žením celkovej obranyschopnosti organizmu 
a objavením sa dovtedy utajených chorôb . 
Myšlienka hladoviek bola pravd epodobne 
prenesená z praktík u I'udí. Jednak jestvujú ne
pochybné rozdiely medzi poštovým holubom 
(športovým) a človekom, zvlášť ak sa nevenuje 
športu . Predovšetkým však holub žije podstat
ne kratšie ako človek a je chovatel"om lepšie 
živený než priemerný všežravý človek , teda 
v jeho organizme sa môže ukladať podstatne 
menej škodlivín ako v organizme človeka. Ak 
chceme po zime dostať trochu pretučnené ho
luby do formy, stačí znížiť dennú dávku kŕmnej 
zmesi zo 40 g na 35 g, prípadne až na 30 g. 
Vel'mi vhodné pre holuby sa mi vidia "zeleni
nové dni", keď ako potrava im je predkladaná 
strúhaná biela kapusta. Môže byť pOdávaná 
s prídavkom mrkvy, cvikly a tiež možno pridať 
kyslú kapustu, ktorú si holuby rýchlo obl'úbia. 
Keby bol chovatel' prekvapený tým, že holuby 
s velkou chuťou požierajú zeleninu a chcel by 
ju podávať denne počas dlhšieho obdobia, tak 
iba tolko, aby holuby boli schopné skonzumo
vať ešte 20 g zrnitej potravy. 

Potreba vitamínov počas zimy je podstatne 
menšia ako v plnej chovnej a pretekovej sezó
ne, ale vzhl'adom na predsa len o niečo horšie 
kŕmenie je potrebné ich podávať aspoň raz do 
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týždňa . Možno používať rybí tuk obsahujúci 

prírodný vitamín O, obohatený ešte o vitamíny 

A a E. Tukom pokvapkané (navlhčené) krmivo 

posypeme pivnými kvasnicami, ktoré obsa

hujú celú škálu vitamínov skupiny B. Pridávať 

môžeme aj aminokyseliny, ktoré sa nie vždy 

v dostatočnej miere vyskytujú v semenách 

rastlín. Popri tom nemožno zabudnúť, že 

holuby musia mať prístup ku gritu a rôznym 

gritovým koláčom, aby mohli dopíňať potrebu 

minerálnych solí a tráviace kamienky. 


Väčšia starostlivosť o zdravie 
Počas prehliadky holubov si chovatel'okrem 

váhy všíma veľa vecí, svedčiacich o ich dobrom 
zdravotnom stave, prípadne signalizujúcich, že 
s ich zdravím nie je niečo v poriadku . Spravidla 
sa začína od oka, postupne voskovky a nosové 
otvory , dutina zobáka , podnebie, hrtan, opere
nie s overením na prítomnosť parazitov, ešte 
raz váha, či v porovnaní s inými nie je I'ahký, 
farbu prsných svalov, pohl'adom skontrolujeme 
sedačku ako vyzerá trus . Nakoniec holuba 
pustíme a pritom sledujeme jeho let. Takto 
v skratke možno opísať prehliadku holuba, 
ale aby sme neskôr nezabudli čo sme zistili, 
jednotlivé zistenia je potrebné zapísať k číslam 
holubov. Takto označené holuby a ich trus by 
mali byť vyšetrené veterinárnym lekárom, ktorý 
má zdravotný dozor nad dotyčným chovom. 
Často sa stáva, že chovatel' spozoruje u svojich 
holubov kulhavé krídlo alebo opuchlinu (hrču) 
na ňom. Reflexne, podvedome toho holuba 
utráca a spáli. Bojí sa, že v jeho holubníku sa 
objavila salmonelóza, ale materiál potrebný 
na výskum, ktorý by to potvrdil alebo vylúčil a 
ukázal skutočnú príčinu opuchu, je nenávrat
ne zničený . Nakolko v priebehu posledných 
dvoch rokov je ochorenie stavu krídel a nôh čo
raz častejšie a príčiny nie sú stále dostatočne 
známe, je potrebné čo najviac takých jedincov 
hlásiťveterinárnym lekárom a robiť laboratórne 
vyšetrenia za účelom poznania a stanovenia 
postupu liečenia a vyeliminovania tohto stavu 
z vlastného holubníka. 

Popri tom netreba zabudnúť na pravidelné 
parazitologické rozbory, ktoré je potrebné robiť 
niekolko krát v priebehu roka. Zvlášť dôležité 
je vykonávanie týchto rozborov v zime, keď 
holuby sú celé dni uzatvorené v holubníku 
a o čistotu v holubníkoch sa predsa len tak 
nestaráme ako v teplejších častiach roka. Jed
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nako najdôležitejšou úlohou je zorientovanie 
sa v tom, vakom zdravotnom stave sú holuby, 
aby sme sa dobre pripravili na to, čo najčastej
šie robíme v zime pred chovnou a pretekovou 
sezónou - na očkovanie a vakcináciu. Dobrá 
priprava začina zisťovaním či holuby nie sú 
napadnuté parazitmi a ak rozbory potvrdia ich 
prítomnosť , v spolupráci s veterinárnym leká
rom je potrebné vykonať ozdravujúce kúry. 

Be~ očkovania ani krok 
Objavuje sa problém očkovania. Téma na 

obsiahly článok, ale môžem to zvládnuťformou 
odpovedi na najčastejšie otázky, ktoré kladú 
chovatelia. 

Je potrebné očkoval'? Rozhodne áno. Ar
gumentom "za" nech sú masové výskyty kiahní 
a paramyxovirozy v jeseni uplynulého roku. 

Proti čomu očkoval'? Zvlášť proti vyššie 
vymenovaným chorobám, ktoré sú vyvolávané 
virusmi a nemáme účinné lieky na prekonanie 
pôvodcu choroby, čiže vírusy. Choroba spô
sobuje trvale poškodenie vnútorných orgánov 
dôležitých pre život a pretekanie. Rovnako je 
potrebne očkovať holuby proti salmonelóze, 
pretože je to choroba pretrvávajúca roky v kŕdli 
a spôsobuje velké straty a samotné liečenie 
antibiotikami nie je vždy stopercentne účinné 
a nakoniec aj tak je potrebné očkovanie. 

Nebolo by lepšie očkovať holuby proti 
každej chorobe samostatne? Ako sa hovorí 
- "názory sú rozdielne" . Keby sme si stanovili, 
že proti každej chorobe očkujeme po dvoch 
týždňoch, očkovanie proti paramyxoviróze, 
salmonelóze a kiahňam by trvalo rovno 
mesiac. V medicíne tento postup je namá
havý a pracný a preto sa objavila myšlienka 
viaczložkových vakcín, poskytujúcich imunitu 
na viac chorôb súčasne (Salmovír, Mycosal
movir). Mladé holuby znášajú také očkovanie 
dobre (napr. Mycosalmovir + Poxvac K). výs
kumy rozboru krvného séra u takto štepených 
holubov vykazujú hladiny proti látok úplne 
postačujúci ch na obranu pred nakazením 
týmito chorobami. 

Ako dlho, do akého veku je potrebné 
holuby očkovat'? Od vyliahnutia dvakrát ročne 
s odstupom štyroch týždňov, v nasledujúcich 
rokoch raz ročne do veku 5 rokov. Staršie 
holuby už nie je nutné štepiť, hoci to nie je 
velká úspora. 

Prečo sa stáva, že mladé holuby ochorejú 
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napr. na paramyxo, napriek tomu, že boli 
očkované? Stáva sa to naozaj vel"mi zriedka. 
Je to spôsobené činnosťou vírusov, zvlášť 
cirkovirusov, ktoré ničia bunky obranného 
systému, vyvolávajú tzv. komplex získaného 
nedostatku obranyschopnosti, ničia obrany
schopnosť, ktorú holuby ziskali ako výsledok 
skoršieho očkovania. 

Neoslabuje očkovanie prirodzenú obra
nyschopnosť holuba? Práve naopak, je skôr 
tréningom systému obranyschopnosti , ktorý 
spôsobuje, že v pripade nákazy je už priprave
ný na rýchle vyprodukovanie protilátok a môže 
zabrániť prepuknutiu choroby. 

Niekolko "drobných" rád 
Pred očkovaním a niekolko dni po očkovani 

je dobre podávať holubom vitamíny pôsobia
ce protistresovo, čiže vitaminy zo skupiny B 
a vitamin C a preparáty imunostimulujúce. 
Tiež je dobré pred očkovaním a po ňom , po
čas niekoll<ých dní podávať o niečo bohatšie 
krmivo . 

Spomeniem ešte chyby, ktoré sa najčastej
šie robia v čase očkovania: vstriekavanie stu
denej vakciny (nezohrievanej na teplotu tela), 
používanie priliš krátkych ihiel a vstrekovanie 
vakciny privel"mi pod kožu, vstrekovanie vak
cíny nadmieru hlboko, čo zraňuje svaly a väzy 
chrbtice, vstrekovanie vakciny z boku krku 
- trafia do záhybu hrvol"a a skôr vyvolá zvra
canie z hrvol'a ako získanie obranyschopnosti. 
Technicky výhodnejšie je očkovanie hladných 
holubov ako nakŕmených a napojených . Na
kŕmiť by sa mali až po očkovaní. Naviac ak 
rýchlo zobú zrno, rozmasírujú si vpichy injekcie 
a rýchlejšie zabúdajú na stresujúci zákrok. 

Nakoniec, priamym ošetrujúcim zásahom, 
ktorý pomôže, aby sa holuby dobre cit il i , je 
obvyklá kúpe I' s pridavkom soli a v pripade 
potreby s prostriedkami na ničenie ektopa
razitov. Holuby sa vel'mi radi kúpu aj v zime, 
dokonca i v mrazivých dňoch . Zvlášť chuť na 
kúpanie majú tri dni pred zmenou počasia . Sa
mozrejme, keď sú zdravé. Nechuť holubov na 
kúpanie by mala viesť chovatel'a k zamysleniu 
nad tým, že čosi nie je v poriadku, Kúpel' pri
náša holubom úl'avu a uspokojenie a zároveň 
ošetruje operenie vystavené v zime velkému 
výkyvu teplôt a vlhkosti vzduchu . 

Z pol'ského originálu preložil 
RNDr. Daniel Dudzlk 
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Mnohí na Slovensku poznajú "Fontánu pre Zuzanu" , ale 
chovaterov poštových holubov zaujíma overa viac Princes 
cup pre Zuzanu Valigovú, dcéru známeho chovatel'a afunk
cionára zo Sniny Antona Valigu. Taký úspech, aký dosiahla 
rodi na Valigovcov vďalekom Thajsku neprichádza často ani 
\I krajinách s podstatne vyššou koncentráciou chovatelilv 
a podstatne početnejšou účasfou holubov a chovaterov 
v testovacích staniciach. Nuž zima - nezima rozhodol som 
sa ísť do Sniny za pánom Antonom Valigom. Spolu s Ing. 
Grékom sme vyrazili ráno 16_februára, ale ďaleko sme 
nezašli kvôli metelici, pre ktorú nebolo vidno ani na krok. 
Druhý pokus na obed nám už vyšiel aokolo 14. hodiny sme 
stáli pred domom Valigovcov v Snine, Zo dve hodiny sme 
prezerali množstvo kvalitných holubov v chovnom odde
lení a potom sme sa usadili v obývačke, pripili na úspech 
a miernevyspovedali domáceho pána. 

aby bol postavený holubník. Celé leto som robil na• Myslím si, že loto je životný chovatelský úspech, 
brig áde, korunky išli na dosky, aby mi ho otec moholveďv ThajskU v minulosli nevyhrávali ani popredne 
postavil. Teda ako 12-ročný som začal holuba riťsvelové, renomované "chovatel'ské ESA ". Testovacie 
a ako 14-ročn ý som už pretekal a nasadzoval aj nastanice v Ázii sú doménami domácich chovaterov, 
500 km. Bolo to ešte za čias znamych chovatelovktorí v posledných rokoch skúpili v Európe ten 
_Hankocyho, Babjaka st., Vitkoviča, Petra. Chodievalnajlepší chovný materiál. Mali by sme rozprával' 
som im za mlaďatá čistiť holubníky.predovšetkým o IhaJskom úspechu, ale ja, lak ako 

Bolo to ai tak, že keď sme išli zo školy na trojdňovývždy, najskôr by som chcel vedieť, ako si sa dostal 
výlet do Bratis lavy, dostal som 150 korún vreckové.kholubom, kde si začalholubárif, od kohoboli Tvoje 
Radšej som tri dni skoro nejedol a nekúpil som si ani

prvé holuby? 
malinovku, len aby som si mohol od nebohého pana _Začínal som ako väčšina z nás. Prvé holuby som 
Babjaka kúpi! holuby. To sú také perličky. ktoré mimal ako šesťročný, bol to modrý krúžkovaný holub 

utkveli v pamäti.
a červenokapratá holubica od Čujku z Lukačoviec. 
• Aokrasné holuby si nechoval, lebo vtedy chlapciTo sme bývali v Jarkovciach pri Humennom. Keď 

väčšinou lak začínali?
som mal12 rokov, rodičia kúpili dom v Humennom, 

_Sem-tam som mal okrasné holuby - paviky, nado ktorého sme sa presťahovali. Ja som nástojil, 
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dúvaky, staváky,pštrosy.Vždycky pri nich boli poštové 
holuby, tie ma od malička najviac lákali. 
• No dobré poštové holuby ť lákali, ale od koho si 
to ako sa hovorí" odkuka/"? 
- Nikto znašej rodiny holuby nechoval, bolo to skrátka 

vo mne. Otec bol vodičom autobusu ajeho sprievodca 
choval poštové holuby, práve on mi priniesol tú prvú 
holubičku, ale ja som si ju vypýtal. Vtom čase ma to 
chytilo adrží ma to celý živol. 
• Vktorýchrokoch si vlastne začínal? 
- Ja som 59 -tka, takže som začínal vroku 1971 - 72, 
to už sme bývali v Humennom. Tie začiatky boli velmi 
pekné, starším chovatelom som rád pomáhal a mali 
ma aj radi. Na druhej strane boli aj také príhody, že 
ked· sme napríklad leteli dlhú tra! a prišiel som do 
Babjaka s plieškom, poveda l, "Počkaj chlapče kým 
mi priletí holub, potom si aj ty svojho holuba budeš 
môc! pichnú!" . 
• Ako (falej pokračovalo tvoje holubárenie? 

- Potom priš la vojen č ina aked·som sa vrátil, už som 
nemal žiadne holuby. Začal som hneď na to stava! tento 
dom vSnine aspoločne s domom sa staval aj holubník. 
Vlastne holuby avýstavba holubnika ma motivovali ku 
výstavbe domu. Bývali sme v bytovke, holuby som mal 
u otca, to nebolo najpríjemnejšie holubárenie. Prvý 
holubník čo som tu postavil bol murovaný a postupne 
sa k nemu pristavovali d·alŠie časti. Dnes sú už aj 
podstatne lepšie holubníky, ale tento mi na súčasných 
tristo holubov plne vyhovuje. 
• O prvých holuboch s/ nám už povedal, ale ako 
sa tu začal st'ahovaUen mate

Sion, Vanparíž, Fabry, Cattrys, ktoré v rýchlosti na 
nové línie nestačili. 
• Ktorých chovateľo v ste teda navštívili? 

- Navštívili sme skutočne tých najlepších chova
terov. Chodievali sme na zájazdy s p. PiQčákom alebo 
individuálne. Navštívili sme napriklad Houbenovcov, 
Hendrixa, Van Hee, stihli sme ešte aj Janssenovcov, 
Etien DeVosa a d·alších, prezreli sme si ich chovné 
holuby, metódy tréningu pretekárov i vedenie chov
ných holubníkov. Začiatky ani tam neboli jednoduché. 
Napríklad pri prvej návšteve nám Houbenovci ukázali 
tak " letáče", postupne sa to menilo adoniesli sme sí 
odtial velmi dobré holuby. 
• Doniesol si "kopec" materiálu, pomerne dosť 
rôznorodého. Čo sa podla teba najlepšie z toho čo 
si doniesol, ujalo na Slovensku? 

- Každý má svoj vkus, každému sa niečo iné páči, 
každý ma svoj typ holubov. Jeden je zástancom očnej 
teórie, iný nie. Ja si o nej myslím, že je to iba jedno 
zkritérií, ved čo s holubom, ktorý má velmi dobré oko 
ale slabý sva l, bude lietať? Koopmanské holuby sa 
úplne tejto teórii vynímajú. Preto je ťažko povedať, ktoré 
holuby sa najlepšie uviedli. Dobré výsledky dosiahli 
janssenské, mullemanské, klacké holuby, niektorí dob
re lietajú s dlhotraťovými holubmi. Sú chovateli a, ktorí 
z mála vedia urobiť výborný výsledok, ale i chovatelia, 
ktorí majú kvalitný materiál a k úspechu sa nemôžu 
dopracova!. Ja tiež patrím medzi nich, lebo sa skôr 
vyžívam v genetike, v chove, rodokmeňoch , preto sa 
výsledok mojej práce najviac prejavuje práve v testova

spravodlivé svojou podstatou členenia na regióny, 
rozpätím kilometrov a podobne. Ja mám napríklad 
v michalovskej oblasti najväč š ie kilometre. Snina je 
obklopená vencom zalesnených kopcov, ale ked· idú 
holuby od Michaloviec, č o predstavu je 8 kilometrov, 
letia túto vzdialenos! až 30 minút, pretože oblietavajú 
Sninský kameň. Holuby nelieta jú po priamkach, tak 
ako my im počítame kilometre. To už nechcem hovori! 
o nedovolených prostriedkoch, ktoré sa u nás dajú 
kúpi! achovatelia sa kním dostanú. Testovacie stanice 
sú týchto neduhov zbavené, holuby tam majú rovnaké 
podmienky. Majú zabezpečenú rovnakú starostlivos!, 
prilietavajú na rovnaké miesto. Tam, ked· človek urobí 
výsledok, tak ukazuje skutočnú kvalitu svojho chovu . 
Neukáže tam svoju chovatelskú kvalitu, lebo sú 
chovatelia, ktorí vedia holuby motivovať, prípravi! na 
pretek tréningom i kŕmením . Ani túto stránku nemožno 
podceňovať, 
• Si známy /ým, že dávaš holuby do testovacích 
staníc. Kedy a kde si prvýkrát dal holuby do tes/o
vacej stanice? 

- Bolo to Hajdúszoboszló. Oslovil ma Ing. Kurek, či 
nemám mlaďatá, že je ich tam potrebné po slať. Som 
známy tým, že odchovávam mládatá stále, mám ich 
na Vianoce i po nich. Mojím koníčkom je práve odchov 
mláďat, šlachtenie i kríženie holubov. Mlád·atá sme 
boli odnies! s Ing. Kurekom a Ing. Vajdom. Maďarskí 
správcovia si nás pekne uctili a postarali sa o nás. 
Dosiahol som tam aj prvý úspech, keď som mal prvého 
holuba zo slovenských chovaterov. Mám na to aj velmi 
peknú spomienku, ked· som sa stavil s Ing. Vajdom 
o 10 tisíc Sk, no a ja som ho poriadne "vymydlil " a to 
isté sa mi podarilo aj v Spišskom Podhradí. Môže sa 
to podari! aj jednoduchému chovatelovi zo Sniny, že 
po razí v testovačke velkého majstra z Nitry. 
• To je pekné, ale skús sa stavi"s Vladom Šiškom 
a uvidfš, kto - koho " vymydlI". Nebudem (a pro
vokoval; tak sa teda vrátine naspäť k testovac(m 
staniciam. Aké to nabralo pokračovanie? 

- Súťaže holubov v testovacích staniciach ma bavíli 
čoraz viac. Na účas! v Afrike ma nahovoril p. Štefan 
Pinčák. Pôvodne ma oslovi l, aby sme dali holuby 
spoločne, nakoniec sme dali holuby samostatne . Ja 
som oslovil už nebohého Ing. Snaka a tak sme tam 
holuby poslali viacerí. Zvládli sme to celkom úspešne, 
až na ten finálový pretek, kde som mal vo finále tuším 
tisíceho holuba, avšak z toho množstva nasadených 
holubov (5000), to zase nebolo až také zlé. Úspechom 
bolo to, že zo šiestich zaslaných holubov až 5 sa 
dostalo do finále. 
• Nejakomimoriadne tieto preteky nesledujem, ale 
podľa toho čo som zachytil, finálOvý pretek v Afrike Je 

veľmi náročný. 
Je to aj podla 
teba, účastní
ka tak? 

- Vera sa 
okolo "Afriky" 
pohovorilo a 
ja som tam 
mal holub y 
ešte predvlani. 
Pred finálovým 
pretekom som 
mal všetky tri 
zaslané holuby, 
umiestňované Diplom. 
v 20% na špič
ke. Vo finálovom preteku nič. Neskoršie mi viacerí 
chovateliapovedali, aby som Afriku vynechal, že je to 
hra milionárov. Zrejme to tam nie je celkom čistá hra. 
Vela sa vlani o tom písalo aj na internete. Boli aj takí, 
čo hovorili otom,že na finálový pretek neboli nasadené 
všetky holuby. Na pretek by sa mal nasadiť aj holub, 
kto rý príde z predchádzajúceho preteku povedzme 
hod inu pred nasadzovaním na finá le, ved· chovater 
tam toho holuba preto dal. Vera som o tom debatoval 
so švajčiarskymi ch ovate rmi a oni ma zorientovali na 
Thajsko. Predovšetkým Emil Dieczler. Povedal, že on 
je tam koordin átorom asúťaž je tam všestranne čistá 
Pán Dieczler bol predsedom organizačného výboru 
olympiády v Bazilei a chválabohu, že ma nahovoril 
na vyslanie holubov do Thajska . Je to chovater z toho 
cípu Švajčiarska, medzi Nemeckom a Fran cúzkom 
azaujímavosťou je že nemeckí, francúzki ašvajčiarskí 
chovatelia tam majú s poločnú oblas!, s poločne lietajú 
a nerobí to žiadny problém. 
• V ko!kých testovacích staniciach si mal holuby 
tohto roku? 

- Tohto roku som mal holuby v desiatich testovacích 
staniciach, napr. Belgicko, Nemecko, Thajsko, Rumun
sko, Česko, Mad·arsko asamozrejme Slovensko. 
• Ktorú z testovacích staníc, kde sl mal holuby, 
považuješ za najlepšIu? 

- Je jednoznačne testovacia stanica v Krškanoch. 
Nehovorím to preto, že je slovenská, alebo preto, že 
by som chcel niekomu ulahodiť. Je dobré postavena, 
svýbornou starostlivos!ou oholuby a vermi príjemnym 
prostredím. 
• Už by smesa mali dostar ku Thajsku. Na účasft'a 
teda nahovoril p. Emil Oieczler, koordinátor v tejto 
stanici, a/e ako si sa dostal k nemu? 

- Mám dve dcéry obidve pracujú vo Švajčiarsku . 
Jedného dňa mladšia dcéra Zuzana povedala pánovi, 
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riál, ktorý sme 5/ pred chvflou 
prezerali? 

- Svojho čas u som sa skama
rátil s dnes už mojim kmotrom 
p. Vojtom Čerm ákom a ten ma 
uviedol do toho velkého holu
bárskeho sveta. Spo lu sme začali 
chodiť na všetky CV, olympiády, 
dražby a iné pOdujatia, dostával 
som sa do kontaktu so špičko
vými chovateimi a tak som mal 
blízko k nákupu prvotriedneho 
materiálu . Po revolúcii sme mali 
možnosť cestovať do zahraničia 
a tak sme v Belgicku a Holand
sku nakúpili kvalitný chovný 
materiál . Doniesli sme úplne 
nové línie holubov, potomkovia 
ktorých sa presadzujú na via
cerých holubníkoch. Dovtedy Zuzana preberá pohár za druhé 
tu boli iba staré línie ako Delbar, miesto. 
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cích staniciach. Aj v uplynulom 
roku som okrem Thajska mal 
dobré výsledky v rumunSkej 
testovačke, vo Švajčiarsku som 
mal vo finále 26. holuba. Je 
chybou Zväzu, že nás vyzve, aby 
sme dali holuby do zahraničných 
testovacích staníc , ale potom 
sa už takmer nik nestará, čo sa 
dalej s holubami deje. Mne to 
pripadá ako keby sme holuby 
podarovali . Oni nevedia ani 
len na internet zavesiť, ako tie 
holuby lietajú. Ved· kto vie , ako 
mi tam leteli holuby? 
• Čo ta privIedlo k myšlien
ke, dávať holuby do testo
vacích stanic? Veď ty si mal 
holuby už v Afrike, Azil I via
cerých európskych s/anlciach. 
- Žiadne preteky, ktoré sa na 
Slovensku organizujú, nie sú 



dúvaky, staváky,pštrosy.Vždycky pri nich boli poštové 
holuby, tie ma od malička najviac lákali. 
• No dobré poštové holuby ť lákali, ale od koho si 
to ako sa hovorí" odkuka/"? 
- Nikto znašej rodiny holuby nechoval, bolo to skrátka 

vo mne. Otec bol vodičom autobusu ajeho sprievodca 
choval poštové holuby, práve on mi priniesol tú prvú 
holubičku, ale ja som si ju vypýtal. Vtom čase ma to 
chytilo adrží ma to celý živol. 
• Vktorýchrokoch si vlastne začínal? 
- Ja som 59 -tka, takže som začínal vroku 1971 - 72, 
to už sme bývali v Humennom. Tie začiatky boli velmi 
pekné, starším chovatelom som rád pomáhal a mali 
ma aj radi. Na druhej strane boli aj také príhody, že 
ked· sme napríklad leteli dlhú tra! a prišiel som do 
Babjaka s plieškom, poveda l, "Počkaj chlapče kým 
mi priletí holub, potom si aj ty svojho holuba budeš 
môc! pichnú!" . 
• Ako (falej pokračovalo tvoje holubárenie? 

- Potom priš la vojen č ina aked·som sa vrátil, už som 
nemal žiadne holuby. Začal som hneď na to stava! tento 
dom vSnine aspoločne s domom sa staval aj holubník. 
Vlastne holuby avýstavba holubnika ma motivovali ku 
výstavbe domu. Bývali sme v bytovke, holuby som mal 
u otca, to nebolo najpríjemnejšie holubárenie. Prvý 
holubník čo som tu postavil bol murovaný a postupne 
sa k nemu pristavovali d·alŠie časti. Dnes sú už aj 
podstatne lepšie holubníky, ale tento mi na súčasných 
tristo holubov plne vyhovuje. 
• O prvých holuboch s/ nám už povedal, ale ako 
sa tu začal st'ahovaUen mate

Sion, Vanparíž, Fabry, Cattrys, ktoré v rýchlosti na 
nové línie nestačili. 
• Ktorých chovateľo v ste teda navštívili? 

- Navštívili sme skutočne tých najlepších chova
terov. Chodievali sme na zájazdy s p. PiQčákom alebo 
individuálne. Navštívili sme napriklad Houbenovcov, 
Hendrixa, Van Hee, stihli sme ešte aj Janssenovcov, 
Etien DeVosa a d·alších, prezreli sme si ich chovné 
holuby, metódy tréningu pretekárov i vedenie chov
ných holubníkov. Začiatky ani tam neboli jednoduché. 
Napríklad pri prvej návšteve nám Houbenovci ukázali 
tak " letáče", postupne sa to menilo adoniesli sme sí 
odtial velmi dobré holuby. 
• Doniesol si "kopec" materiálu, pomerne dosť 
rôznorodého. Čo sa podla teba najlepšie z toho čo 
si doniesol, ujalo na Slovensku? 

- Každý má svoj vkus, každému sa niečo iné páči, 
každý ma svoj typ holubov. Jeden je zástancom očnej 
teórie, iný nie. Ja si o nej myslím, že je to iba jedno 
zkritérií, ved čo s holubom, ktorý má velmi dobré oko 
ale slabý sva l, bude lietať? Koopmanské holuby sa 
úplne tejto teórii vynímajú. Preto je ťažko povedať, ktoré 
holuby sa najlepšie uviedli. Dobré výsledky dosiahli 
janssenské, mullemanské, klacké holuby, niektorí dob
re lietajú s dlhotraťovými holubmi. Sú chovateli a, ktorí 
z mála vedia urobiť výborný výsledok, ale i chovatelia, 
ktorí majú kvalitný materiál a k úspechu sa nemôžu 
dopracova!. Ja tiež patrím medzi nich, lebo sa skôr 
vyžívam v genetike, v chove, rodokmeňoch , preto sa 
výsledok mojej práce najviac prejavuje práve v testova

spravodlivé svojou podstatou členenia na regióny, 
rozpätím kilometrov a podobne. Ja mám napríklad 
v michalovskej oblasti najväč š ie kilometre. Snina je 
obklopená vencom zalesnených kopcov, ale ked· idú 
holuby od Michaloviec, č o predstavu je 8 kilometrov, 
letia túto vzdialenos! až 30 minút, pretože oblietavajú 
Sninský kameň. Holuby nelieta jú po priamkach, tak 
ako my im počítame kilometre. To už nechcem hovori! 
o nedovolených prostriedkoch, ktoré sa u nás dajú 
kúpi! achovatelia sa kním dostanú. Testovacie stanice 
sú týchto neduhov zbavené, holuby tam majú rovnaké 
podmienky. Majú zabezpečenú rovnakú starostlivos!, 
prilietavajú na rovnaké miesto. Tam, ked· človek urobí 
výsledok, tak ukazuje skutočnú kvalitu svojho chovu . 
Neukáže tam svoju chovatelskú kvalitu, lebo sú 
chovatelia, ktorí vedia holuby motivovať, prípravi! na 
pretek tréningom i kŕmením . Ani túto stránku nemožno 
podceňovať, 
• Si známy /ým, že dávaš holuby do testovacích 
staníc. Kedy a kde si prvýkrát dal holuby do tes/o
vacej stanice? 

- Bolo to Hajdúszoboszló. Oslovil ma Ing. Kurek, či 
nemám mlaďatá, že je ich tam potrebné po slať. Som 
známy tým, že odchovávam mládatá stále, mám ich 
na Vianoce i po nich. Mojím koníčkom je práve odchov 
mláďat, šlachtenie i kríženie holubov. Mlád·atá sme 
boli odnies! s Ing. Kurekom a Ing. Vajdom. Maďarskí 
správcovia si nás pekne uctili a postarali sa o nás. 
Dosiahol som tam aj prvý úspech, keď som mal prvého 
holuba zo slovenských chovaterov. Mám na to aj velmi 
peknú spomienku, ked· som sa stavil s Ing. Vajdom 
o 10 tisíc Sk, no a ja som ho poriadne "vymydlil " a to 
isté sa mi podarilo aj v Spišskom Podhradí. Môže sa 
to podari! aj jednoduchému chovatelovi zo Sniny, že 
po razí v testovačke velkého majstra z Nitry. 
• To je pekné, ale skús sa stavi"s Vladom Šiškom 
a uvidfš, kto - koho " vymydlI". Nebudem (a pro
vokoval; tak sa teda vrátine naspäť k testovac(m 
staniciam. Aké to nabralo pokračovanie? 

- Súťaže holubov v testovacích staniciach ma bavíli 
čoraz viac. Na účas! v Afrike ma nahovoril p. Štefan 
Pinčák. Pôvodne ma oslovi l, aby sme dali holuby 
spoločne, nakoniec sme dali holuby samostatne . Ja 
som oslovil už nebohého Ing. Snaka a tak sme tam 
holuby poslali viacerí. Zvládli sme to celkom úspešne, 
až na ten finálový pretek, kde som mal vo finále tuším 
tisíceho holuba, avšak z toho množstva nasadených 
holubov (5000), to zase nebolo až také zlé. Úspechom 
bolo to, že zo šiestich zaslaných holubov až 5 sa 
dostalo do finále. 
• Nejakomimoriadne tieto preteky nesledujem, ale 
podľa toho čo som zachytil, finálOvý pretek v Afrike Je 

veľmi náročný. 
Je to aj podla 
teba, účastní
ka tak? 

- Vera sa 
okolo "Afriky" 
pohovorilo a 
ja som tam 
mal holub y 
ešte predvlani. 
Pred finálovým 
pretekom som 
mal všetky tri 
zaslané holuby, 
umiestňované Diplom. 
v 20% na špič
ke. Vo finálovom preteku nič. Neskoršie mi viacerí 
chovateliapovedali, aby som Afriku vynechal, že je to 
hra milionárov. Zrejme to tam nie je celkom čistá hra. 
Vela sa vlani o tom písalo aj na internete. Boli aj takí, 
čo hovorili otom,že na finálový pretek neboli nasadené 
všetky holuby. Na pretek by sa mal nasadiť aj holub, 
kto rý príde z predchádzajúceho preteku povedzme 
hod inu pred nasadzovaním na finá le, ved· chovater 
tam toho holuba preto dal. Vera som o tom debatoval 
so švajčiarskymi ch ovate rmi a oni ma zorientovali na 
Thajsko. Predovšetkým Emil Dieczler. Povedal, že on 
je tam koordin átorom asúťaž je tam všestranne čistá 
Pán Dieczler bol predsedom organizačného výboru 
olympiády v Bazilei a chválabohu, že ma nahovoril 
na vyslanie holubov do Thajska . Je to chovater z toho 
cípu Švajčiarska, medzi Nemeckom a Fran cúzkom 
azaujímavosťou je že nemeckí, francúzki ašvajčiarskí 
chovatelia tam majú s poločnú oblas!, s poločne lietajú 
a nerobí to žiadny problém. 
• V ko!kých testovacích staniciach si mal holuby 
tohto roku? 

- Tohto roku som mal holuby v desiatich testovacích 
staniciach, napr. Belgicko, Nemecko, Thajsko, Rumun
sko, Česko, Mad·arsko asamozrejme Slovensko. 
• Ktorú z testovacích staníc, kde sl mal holuby, 
považuješ za najlepšIu? 

- Je jednoznačne testovacia stanica v Krškanoch. 
Nehovorím to preto, že je slovenská, alebo preto, že 
by som chcel niekomu ulahodiť. Je dobré postavena, 
svýbornou starostlivos!ou oholuby a vermi príjemnym 
prostredím. 
• Už by smesa mali dostar ku Thajsku. Na účasft'a 
teda nahovoril p. Emil Oieczler, koordinátor v tejto 
stanici, a/e ako si sa dostal k nemu? 

- Mám dve dcéry obidve pracujú vo Švajčiarsku . 
Jedného dňa mladšia dcéra Zuzana povedala pánovi, 
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riál, ktorý sme 5/ pred chvflou 
prezerali? 

- Svojho čas u som sa skama
rátil s dnes už mojim kmotrom 
p. Vojtom Čerm ákom a ten ma 
uviedol do toho velkého holu
bárskeho sveta. Spo lu sme začali 
chodiť na všetky CV, olympiády, 
dražby a iné pOdujatia, dostával 
som sa do kontaktu so špičko
vými chovateimi a tak som mal 
blízko k nákupu prvotriedneho 
materiálu . Po revolúcii sme mali 
možnosť cestovať do zahraničia 
a tak sme v Belgicku a Holand
sku nakúpili kvalitný chovný 
materiál . Doniesli sme úplne 
nové línie holubov, potomkovia 
ktorých sa presadzujú na via
cerých holubníkoch. Dovtedy Zuzana preberá pohár za druhé 
tu boli iba staré línie ako Delbar, miesto. 
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cích staniciach. Aj v uplynulom 
roku som okrem Thajska mal 
dobré výsledky v rumunSkej 
testovačke, vo Švajčiarsku som 
mal vo finále 26. holuba. Je 
chybou Zväzu, že nás vyzve, aby 
sme dali holuby do zahraničných 
testovacích staníc , ale potom 
sa už takmer nik nestará, čo sa 
dalej s holubami deje. Mne to 
pripadá ako keby sme holuby 
podarovali . Oni nevedia ani 
len na internet zavesiť, ako tie 
holuby lietajú. Ved· kto vie , ako 
mi tam leteli holuby? 
• Čo ta privIedlo k myšlien
ke, dávať holuby do testo
vacích stanic? Veď ty si mal 
holuby už v Afrike, Azil I via
cerých európskych s/anlciach. 
- Žiadne preteky, ktoré sa na 
Slovensku organizujú, nie sú 



ktorý mal v reštaurácii pri pive rozložené rodokmene, že Ubytovali sme sa vmodernom hoteli, kde bývali zahra
aj jej otec má čosi takédoma. Dali sa do reči askončilo niční chovatelia, ktorí mali hOluby vtestovacej stanici. 
to tak, že pán dcére povedal, že keď otec príde nech Musím povedať. že holuby tu mali všetky svetové 
ho navštívi. Nuž som ho navštívil aprišiel som k pánu holubárske esa napr. Koopman, Denys aďalši. Majiter 
Deiczlerovi a našiel som si priatera. hotela bol tiež holubár azabezpečil kyvadlovú dopravu 
• Ako ste došli k tomu, že si nakoniec dával holuby medzi hotelom a testovacou stanicou. 

do Thajska? • Kedy si sa dozvedel, že kolko holubov l i, alebo 


- Vera sme rozprávali o testovacích staniciach o on vám ide na finá lový pretek? 
má presvedčil, aby som dal holuby do Švajčia rska - Nedozvedel SOm sa to ani po príchode do hotela. 
i Thajska. Do Švajčiarska sme nakoniec dali viacerí Povedal mi to až neskôr E. Deiczler, že je to dobré, že 
- MUDr. Roch, L. Holec aV. Laš. Vo finálovom preteku do finále mi ide 7 holubov. Tri na krátku tral a štyri na 
dosiahli na še holuby pekný výsledOk. Rochov holub dlhú trat. Bolo to naozaj dobre lebo na finálové preteky 
doletel štrnásty môj dvadsiaty atď. Nedostatkom bolo bolo nasadených spolu 880 holubov zcelkového počtu 
to, že medzi l . a 30. holubom bol rozdiel 15 sekúnd. 5000 dodaných holubov. Pretek na krátku a dlhú tral 
Rozhodlo šťastie. Do Thajska Sme dali holuby spolu sa letel v ten istý deň s istým časovým posunom. Pred 
s dcérou Zuzanou, ona zaplatila finálovým pretekom už holuby 
polovicu poplatkov. SpO lu na leteli 19 pretekov a finálový bol 
krátku traf - 440 km a dlhú traf dvadsiaty. 
- 580 km sme dávali 14 holubov • Bol si sa pouierna nasadzo-
Myslím si, že je potrebné dávať vanie holubov alebo máš aspoň 
holuby do testovacích staníc, informácie ako sa nasadzovali 
je to jedna z možností ako dať holuby na pretet? 
vedie! svetu, že na Slovensku sú - Zúčastnil som sa nasadzovania 
dobrí chovatelia. Zatiar o nás vera holubovamám ztoho vefmi dobrý 
nevedia. Tak napríklad v Thajsku dojem. Najprv prvá komisia riadne 
vôbec nemali slovenskú zástavu, nasadila holuba, členmi komisie 
cena za slovenského holu ba je boli domáci a predseda Nemec. 
pOdstatne nižšia,lebo zatiarim nič Holub nešiel do koša, ale k d'alšej 
nehovoríme (prvý vydražený holub komisií ktorá Druhýkrát holuba 
1,4 milióna batov , tretí l milión nasadila za pomoci gumičiek, to 
adruhý slovenský 300 tisíc batov bola záloha pre prípad zlyhania 
= 200 tis íc Sk). EKS, predsedom komisie bol 
• Z toho čo si povedal, vyplýva, . . '" . Belgičan . Holub putoval tretej ko
že holuby určené do Thajska si Pr!nceznm pohar UZ ma svoJe misií, ktorá čítačkou skontrolovala 
doviezol do $vajčiarska? miesto. čip a dala mu pečiatku pod jedno 

- Áno, holuby určené do Thajska Som doviezol ku krídlo aštvrtá komisia pod druhé krídlo, znova preverila 

pánu Deiczlerovi, on sa onevýborne postaral, odtiarich čip i gumičku a ďalšia komisia vložila holuba do auta. 

odviezol na týždeň do karantény do Nernecka. Tarn irn Boxy sa zapečatili, zamkli ich aj na kladku, ktorú ešte 

urobili kompletné zdravotné testy aaž keď sa ukázalo, prelepili. Tak by mala vyzeral kontrola, keď sa lieta 

že testy sú negatívne, boli prevezené do Thajska. o peniaze i česť. 


• Mal si informácie ako ti líetali holuby v Thajsku • No prezraď čo sa Ti snívalo, nepreberal si už vo 

v cvičných pretekov? sne ceny? 

Nemal som informácie, nemohol SOm sa nejako dosta! - Spalo sa mi dobré a ani vo sne so nepomyslel, že 
na ich stránku. Ešte týždeň pred odchodom na finálový by som v takej konkurencii čos i vyhrať. 
pretek sa má na to pýtal Jožko Titko a nevedel som • Na druhý deň ste teda čakali na dolet holubov? 
povedať, nevedel som či vôbec nejaké holuby tam - Po raňajkách v hoteli sme odišli na testovaciu 
ešte mám. stanicu, prnet holubov z kratkej trate sa čakal okolo 
• Ako ste sa dostali na finálový pretek? obeda. Letový čas sa o čosi predlžil, nakolko holuby 
Tohto roku mame okrúhle výročie svadby, preto nám leteli do protivetra. Zaujímavosťou bolo,že na testovacej 
dcéra Zuzka zaplati la zajazd na finálový pretek, tak si stanici bol obed anápoje grátis Holuby z krátkej trate 
naschce la ústi! apoďakovať za výchovu. Odleteli sme prilietali po jednom v desaťminútových intervaloch. 
z Viedne ana letisku v Bankogu nás už Zuzka čakala. Ja som nemal holuba v 10%, ale nejaký diplom som 
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dostal. Dolet z dlhej trate sa čakal až ku večeru, nuž 
sme sa vrátili do hotela, tro šku si zaplávať. Okolo 17 
hodiny som bol už nervózny, tak sme sa znova odviezli 
na testovaciu stanicu.Vystupovali sme zauta azbadali 
sme, že prilietavajú dva holuby, iba lak zo žartu Zuzke 
hovorím, no vidiš dobre, že sme prišli lebo by sme 
nevideli prílet ncišho holuba, pritom som vôbec netušil 
čo sú to za holuby. Na testovačke bol poriadny hurhaj, 
všetci búchali po sto loch askandovali "Thajsko, Thaj 
sko", nevedeli sme očo ide, ale hneď nás informovali , 
že už doletel prvý holub athajský. Mimochodom dlhú 
trať v Thajsku ešte nevyhral zahraničný holub. Holuby 
zosadli , obrovská "tichotal, na tabuli sa zrejme objavila 
informácia, ktorý holub je druhý, ale osadenstvo začalo 
skandovať: "Zuzana, Zuzana, Zuzana Valiga". Zrejme im 
p. Deiczler ukázal, kto je majite lkou druhého holuba, 
lebo sa odrazu všetci na ňu vrhli ako v tej reklame na 
pivo, ani ja som jej nestihol v pokoji zagratulovať. Ona 
na mňa volá, "oci ber ich preč". Za chViľu prišiel ich 
prezident, zobral nás na pódium, zbehli sa tam novinári, 
reportéri , doniesli holubicu, fotenie a otázky. Všetko 
naživo prenášala televízia. Odrazu sa ma pýtajú, zčoho 
je holub vychovaný, aký má rodokmeň. Odkiar som mal 
vedie! rodokmeň? Veď som tam dal14 mláďat a ja so 
nevedel, ktoré to je. Nuž im hovorím je to Toňov holub. 
Oni hneď do mňa, čo to je za nová línia, rasa. Hovorím 
im, netrápte sa: Je to holub Tona Valigu. V prvý deň už 
nedoleteli žiadne iné holuby. Prvý a treti boli thajské. 

Boli to ťažké podmienky, na ktoré nie sme zvyknutí. 
Pri štarte bolo DoC a v mieste doletu 35°C a k tomu 
ešte silný protivietor. 
• Asi ste po druhom mieste vo svete, kde si vlfazov 
ve rtnl vážia, boli stredobodom pozornosti? 
- Ako to v týchto zemepisných pOlohách býva, za 
chvíru sa zotmelo amy sme sa chystali domov. Keďto 
videl prezident thajského zväzu, tak hovori, v žiadnom 
prípade schampión, sadáte do môjho mercedesu aide 
sa na večeru, ktorú poriadam pre najváženejších hostí. 
Tak sme išli, sedeli sme pri obrovskom stole, ktorý 
sa točil dookola a pri stole tchajwanskí a japonskí 
boháči, najváženejší svetoví chovatelia aToňno Valiga 
s rodinou. Morské potvorky mi akosi nešli, ale večer to 
bol pekný amám na neho peknú spomienku,Predseda 
tchajwanského zväzu dal Deiczlerovi, Koopmanovi , 

Denysovi a mne zlaté odznaky ích zväzu. Deiczler mu 
vysvetlil , že pretek vyhrala moja Zuzana, bolo vidiel že 
sa zarazil , ale vyriešíl to parádne. Večer Zuzane ktosi 
zaklopal na dvere, otvorila apred dverami bol košíček, 
v ňom koláčiky, váza, pekný kvet a samozrejme zlatý 
odznak tchajwanského zväzu. Zuzana sa mu ráno 
poďakovala, on sa iba usmial a pri dražbe kúpil našu 
holubicu. Inú príhodu mám s Koopmanom, cestovali 
sme vminibuse adcéry sa opýtal, či nemáme záujem 
predať celú rodinu holubov, zktorej je vífazná holubica, 
t.j. rodičov, súrodencov atď. Zuzana mi to preložila aja 
som sa mohutne zasmial. "To akurát vážený pán Koop
man príde kupovať holuby ku Toň ovi Valigovi do Sniny." 
On to pochopil a viac ta téma neprišla na pretras . 
Možno to bolo aj preto, že na 195. mieste mi doletel 
ďal ší holub, ale iba piaty zmimo thajských.Boli sme na 
oslavách krárovych narodenín, bolo to krásne aúžasné. 
Všade sme boli stredobodom pozornosti, ukláňali sa 
a hovori li "schampion". Pekné bolo aj vyhodnotenie 
súťaže, všade sme boli v popredi. Z večierka sme si 
odniesli aj jeden zaujímavý zážitok, Odrazu sála stíchla, 
všetci vstali a začali tlieskať. Do sály vošiel nejaký 
generál aniekolko dôstojníkov. Domáci usporiadatelia 
im hneďuvolnili stôl Č. 2 a posuválo sa to ďalej, pretože 
plaHtam velká hierarchia. Keďvošli, dražil sa tretí holub, 
generál zdvihol ruku , zahlásil milión, dražiter na pokyn 
usporiadaterov to ihneď odklepol a pán generál mohol 
byť vo všetkých novinách. 
• Takie, máte pekné spomienky? 

- Nie pekné, ale krásne. Móžem povedať, že týchto 
pár dní čo sme tam boli, mi boli úžasnou náhradou 
za roky hOlubárskej roboty. Doprial by som to fakt 
každému, aby to zažil. 
• Podlá toho čo počúvam, tak zrejme sa chystáš 
poslaťdo Thajska holuby toho roku znova? 

- Samozrejme, ale som realista. Je mi jasné, že také 
veci sa neopakujú stále. Toho roku sa zo Slovenska 
chystáme do Thajska posla! holuby až ôsmi amalo by 
to byť spolu 40 holubov. 
• Nuž na záver ti ešte raz blahoželám k velikán
skemu úspechu a nech sa vám darí v Thajsku aj 
tohto roku. 

Óakujem za rozhovor. 
RNDr. Daniel Dudzik 
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ktorý mal v reštaurácii pri pive rozložené rodokmene, že Ubytovali sme sa vmodernom hoteli, kde bývali zahra
aj jej otec má čosi takédoma. Dali sa do reči askončilo niční chovatelia, ktorí mali hOluby vtestovacej stanici. 
to tak, že pán dcére povedal, že keď otec príde nech Musím povedať. že holuby tu mali všetky svetové 
ho navštívi. Nuž som ho navštívil aprišiel som k pánu holubárske esa napr. Koopman, Denys aďalši. Majiter 
Deiczlerovi a našiel som si priatera. hotela bol tiež holubár azabezpečil kyvadlovú dopravu 
• Ako ste došli k tomu, že si nakoniec dával holuby medzi hotelom a testovacou stanicou. 

do Thajska? • Kedy si sa dozvedel, že kolko holubov l i, alebo 


- Vera sme rozprávali o testovacích staniciach o on vám ide na finá lový pretek? 
má presvedčil, aby som dal holuby do Švajčia rska - Nedozvedel SOm sa to ani po príchode do hotela. 
i Thajska. Do Švajčiarska sme nakoniec dali viacerí Povedal mi to až neskôr E. Deiczler, že je to dobré, že 
- MUDr. Roch, L. Holec aV. Laš. Vo finálovom preteku do finále mi ide 7 holubov. Tri na krátku tral a štyri na 
dosiahli na še holuby pekný výsledOk. Rochov holub dlhú trat. Bolo to naozaj dobre lebo na finálové preteky 
doletel štrnásty môj dvadsiaty atď. Nedostatkom bolo bolo nasadených spolu 880 holubov zcelkového počtu 
to, že medzi l . a 30. holubom bol rozdiel 15 sekúnd. 5000 dodaných holubov. Pretek na krátku a dlhú tral 
Rozhodlo šťastie. Do Thajska Sme dali holuby spolu sa letel v ten istý deň s istým časovým posunom. Pred 
s dcérou Zuzanou, ona zaplatila finálovým pretekom už holuby 
polovicu poplatkov. SpO lu na leteli 19 pretekov a finálový bol 
krátku traf - 440 km a dlhú traf dvadsiaty. 
- 580 km sme dávali 14 holubov • Bol si sa pouierna nasadzo-
Myslím si, že je potrebné dávať vanie holubov alebo máš aspoň 
holuby do testovacích staníc, informácie ako sa nasadzovali 
je to jedna z možností ako dať holuby na pretet? 
vedie! svetu, že na Slovensku sú - Zúčastnil som sa nasadzovania 
dobrí chovatelia. Zatiar o nás vera holubovamám ztoho vefmi dobrý 
nevedia. Tak napríklad v Thajsku dojem. Najprv prvá komisia riadne 
vôbec nemali slovenskú zástavu, nasadila holuba, členmi komisie 
cena za slovenského holu ba je boli domáci a predseda Nemec. 
pOdstatne nižšia,lebo zatiarim nič Holub nešiel do koša, ale k d'alšej 
nehovoríme (prvý vydražený holub komisií ktorá Druhýkrát holuba 
1,4 milióna batov , tretí l milión nasadila za pomoci gumičiek, to 
adruhý slovenský 300 tisíc batov bola záloha pre prípad zlyhania 
= 200 tis íc Sk). EKS, predsedom komisie bol 
• Z toho čo si povedal, vyplýva, . . '" . Belgičan . Holub putoval tretej ko
že holuby určené do Thajska si Pr!nceznm pohar UZ ma svoJe misií, ktorá čítačkou skontrolovala 
doviezol do $vajčiarska? miesto. čip a dala mu pečiatku pod jedno 

- Áno, holuby určené do Thajska Som doviezol ku krídlo aštvrtá komisia pod druhé krídlo, znova preverila 

pánu Deiczlerovi, on sa onevýborne postaral, odtiarich čip i gumičku a ďalšia komisia vložila holuba do auta. 

odviezol na týždeň do karantény do Nernecka. Tarn irn Boxy sa zapečatili, zamkli ich aj na kladku, ktorú ešte 

urobili kompletné zdravotné testy aaž keď sa ukázalo, prelepili. Tak by mala vyzeral kontrola, keď sa lieta 

že testy sú negatívne, boli prevezené do Thajska. o peniaze i česť. 


• Mal si informácie ako ti líetali holuby v Thajsku • No prezraď čo sa Ti snívalo, nepreberal si už vo 

v cvičných pretekov? sne ceny? 

Nemal som informácie, nemohol SOm sa nejako dosta! - Spalo sa mi dobré a ani vo sne so nepomyslel, že 
na ich stránku. Ešte týždeň pred odchodom na finálový by som v takej konkurencii čos i vyhrať. 
pretek sa má na to pýtal Jožko Titko a nevedel som • Na druhý deň ste teda čakali na dolet holubov? 
povedať, nevedel som či vôbec nejaké holuby tam - Po raňajkách v hoteli sme odišli na testovaciu 
ešte mám. stanicu, prnet holubov z kratkej trate sa čakal okolo 
• Ako ste sa dostali na finálový pretek? obeda. Letový čas sa o čosi predlžil, nakolko holuby 
Tohto roku mame okrúhle výročie svadby, preto nám leteli do protivetra. Zaujímavosťou bolo,že na testovacej 
dcéra Zuzka zaplati la zajazd na finálový pretek, tak si stanici bol obed anápoje grátis Holuby z krátkej trate 
naschce la ústi! apoďakovať za výchovu. Odleteli sme prilietali po jednom v desaťminútových intervaloch. 
z Viedne ana letisku v Bankogu nás už Zuzka čakala. Ja som nemal holuba v 10%, ale nejaký diplom som 
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dostal. Dolet z dlhej trate sa čakal až ku večeru, nuž 
sme sa vrátili do hotela, tro šku si zaplávať. Okolo 17 
hodiny som bol už nervózny, tak sme sa znova odviezli 
na testovaciu stanicu.Vystupovali sme zauta azbadali 
sme, že prilietavajú dva holuby, iba lak zo žartu Zuzke 
hovorím, no vidiš dobre, že sme prišli lebo by sme 
nevideli prílet ncišho holuba, pritom som vôbec netušil 
čo sú to za holuby. Na testovačke bol poriadny hurhaj, 
všetci búchali po sto loch askandovali "Thajsko, Thaj 
sko", nevedeli sme očo ide, ale hneď nás informovali , 
že už doletel prvý holub athajský. Mimochodom dlhú 
trať v Thajsku ešte nevyhral zahraničný holub. Holuby 
zosadli , obrovská "tichotal, na tabuli sa zrejme objavila 
informácia, ktorý holub je druhý, ale osadenstvo začalo 
skandovať: "Zuzana, Zuzana, Zuzana Valiga". Zrejme im 
p. Deiczler ukázal, kto je majite lkou druhého holuba, 
lebo sa odrazu všetci na ňu vrhli ako v tej reklame na 
pivo, ani ja som jej nestihol v pokoji zagratulovať. Ona 
na mňa volá, "oci ber ich preč". Za chViľu prišiel ich 
prezident, zobral nás na pódium, zbehli sa tam novinári, 
reportéri , doniesli holubicu, fotenie a otázky. Všetko 
naživo prenášala televízia. Odrazu sa ma pýtajú, zčoho 
je holub vychovaný, aký má rodokmeň. Odkiar som mal 
vedie! rodokmeň? Veď som tam dal14 mláďat a ja so 
nevedel, ktoré to je. Nuž im hovorím je to Toňov holub. 
Oni hneď do mňa, čo to je za nová línia, rasa. Hovorím 
im, netrápte sa: Je to holub Tona Valigu. V prvý deň už 
nedoleteli žiadne iné holuby. Prvý a treti boli thajské. 

Boli to ťažké podmienky, na ktoré nie sme zvyknutí. 
Pri štarte bolo DoC a v mieste doletu 35°C a k tomu 
ešte silný protivietor. 
• Asi ste po druhom mieste vo svete, kde si vlfazov 
ve rtnl vážia, boli stredobodom pozornosti? 
- Ako to v týchto zemepisných pOlohách býva, za 
chvíru sa zotmelo amy sme sa chystali domov. Keďto 
videl prezident thajského zväzu, tak hovori, v žiadnom 
prípade schampión, sadáte do môjho mercedesu aide 
sa na večeru, ktorú poriadam pre najváženejších hostí. 
Tak sme išli, sedeli sme pri obrovskom stole, ktorý 
sa točil dookola a pri stole tchajwanskí a japonskí 
boháči, najváženejší svetoví chovatelia aToňno Valiga 
s rodinou. Morské potvorky mi akosi nešli, ale večer to 
bol pekný amám na neho peknú spomienku,Predseda 
tchajwanského zväzu dal Deiczlerovi, Koopmanovi , 

Denysovi a mne zlaté odznaky ích zväzu. Deiczler mu 
vysvetlil , že pretek vyhrala moja Zuzana, bolo vidiel že 
sa zarazil , ale vyriešíl to parádne. Večer Zuzane ktosi 
zaklopal na dvere, otvorila apred dverami bol košíček, 
v ňom koláčiky, váza, pekný kvet a samozrejme zlatý 
odznak tchajwanského zväzu. Zuzana sa mu ráno 
poďakovala, on sa iba usmial a pri dražbe kúpil našu 
holubicu. Inú príhodu mám s Koopmanom, cestovali 
sme vminibuse adcéry sa opýtal, či nemáme záujem 
predať celú rodinu holubov, zktorej je vífazná holubica, 
t.j. rodičov, súrodencov atď. Zuzana mi to preložila aja 
som sa mohutne zasmial. "To akurát vážený pán Koop
man príde kupovať holuby ku Toň ovi Valigovi do Sniny." 
On to pochopil a viac ta téma neprišla na pretras . 
Možno to bolo aj preto, že na 195. mieste mi doletel 
ďal ší holub, ale iba piaty zmimo thajských.Boli sme na 
oslavách krárovych narodenín, bolo to krásne aúžasné. 
Všade sme boli stredobodom pozornosti, ukláňali sa 
a hovori li "schampion". Pekné bolo aj vyhodnotenie 
súťaže, všade sme boli v popredi. Z večierka sme si 
odniesli aj jeden zaujímavý zážitok, Odrazu sála stíchla, 
všetci vstali a začali tlieskať. Do sály vošiel nejaký 
generál aniekolko dôstojníkov. Domáci usporiadatelia 
im hneďuvolnili stôl Č. 2 a posuválo sa to ďalej, pretože 
plaHtam velká hierarchia. Keďvošli, dražil sa tretí holub, 
generál zdvihol ruku , zahlásil milión, dražiter na pokyn 
usporiadaterov to ihneď odklepol a pán generál mohol 
byť vo všetkých novinách. 
• Takie, máte pekné spomienky? 

- Nie pekné, ale krásne. Móžem povedať, že týchto 
pár dní čo sme tam boli, mi boli úžasnou náhradou 
za roky hOlubárskej roboty. Doprial by som to fakt 
každému, aby to zažil. 
• Podlá toho čo počúvam, tak zrejme sa chystáš 
poslaťdo Thajska holuby toho roku znova? 

- Samozrejme, ale som realista. Je mi jasné, že také 
veci sa neopakujú stále. Toho roku sa zo Slovenska 
chystáme do Thajska posla! holuby až ôsmi amalo by 
to byť spolu 40 holubov. 
• Nuž na záver ti ešte raz blahoželám k velikán
skemu úspechu a nech sa vám darí v Thajsku aj 
tohto roku. 

Óakujem za rozhovor. 
RNDr. Daniel Dudzik 
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Štefan Madleňák. majster OZ CHPH Liptovský Mikuláš 

Pána Štefana Madleňáka poznám z čias, keď pracoval 
v Poprade, kde bol na týždňovkách a ja som ťažko chápal, 
že napriek tomu, že holuby nevidí celý týždeň dosahuje 
veľmi pekné výsledky. Tento rok som sa dozvedel, že sa 
stal majstrom OZ CHPH Liptovský Mikuláš a v tamojšej 
konkurencii sa veru fahko nevyhráva. Využil som skutoč
nost; že prišiel na regionálnu výstavu KDTVR a položil som 
mu níekolko otázok. 
• Vyjadrujem obdiv nad tým, že pri svojej práci a 
nízkom slave holubov ste dokázali vylietal' majsira 
OZ CHPH Liptovský Mikuláš. Co pod ra Vás bolo 
rozhodujúce, že sa Vám Io podarilo? 

- Za Ziiklad úspechu považujem dobrý zdravotný 
stav holubov. Ak majú holuby v pretekoch obstáť, 

musia byť zdravé a moje holuby boli zdravé. Holub, 
ktorý je zdravý, dokáže výborne letie! každý týždeň 
Ja holuby neliečim, nevakcinujem, nedávam im ani 
vitamíny, podporné latky alebo drogy. Starám sa o to , 
aby boli prirodzene zdravé. Lietam sčistým svedomim 
amoje holuby nemá čo zničiť, preto tak letia. Lietajú na 
čo majú To zdravie je rozhodujúce. Napriklad na dlhé 
trate som si vybral 15 holubov a oblietal som s nimi 
všetky dlhé trate a stratil som jedného. 
• Myslfle sl, že na dosiahnulie úspechu stačí mať 
Iba zdravé holuby? 

- Samozrejme, že k tomu musia byt aj dobré holuby. 
Ja som si doniesol hOluby na dlhé trate od pána Štefana 
Pinčáka atie som nakrižil na holuby p.Orusku asadlo 
mi to vermi dobre. Tak isto som doniesol holuby od 
Ing. Raka atie som páril na holuby, ktoré som vychoval 
zvajíčok donesených od Ing. Perdeka. Holuby odcho
vané z tohto križenia sa dokázali do roka umiestniť aj 
13 - 14 krát Rodokmene nesledujem. 
• Kol1<o máte celkove holubov na holubníku? 

- Mám 33 párov holubov, teda spolu 66. Lietam 
vdovským systémom. 
• Ako to zvládale, keďväčš i nou počas pretekovej se
zóny pracujete a sie na týždňovkách mimo domu? 

- Prvé dva - tri preteky letím prirodzenou metódou, 
potom ich rozdelim atak sú do konca sezóny. Holuby 
netrénujem ani nenaháňam do lietania . Ráno okolo 
šiestej manželka otvorí výlety holubom. Idú vonku, robia 
čo chcú, nastaví výlety, aby holuby nevychádzali opäť 
von aokolo 10,00 hod. hOluby zatvorí. Manželka pritom 
do holubnika nevstupuje. Holubník je od pondelka rána 
do piatku večera zamknutý . 
• Ako polom kfml manželka holuby? 
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- Kŕmitka mám vo vnútri holubníka, sú automatické 
a holubom do nich nasypem krmivo na celý týždeň. 
Vodu vnapájačkách manželka vymieňa zvonka dvakrát 
za deň, aby sa vel'mi nezohriala. 
• An i do vody nič nepridávale? 

- Celý rok pijú čistú, zdravú slovenskú vodu, iba na 
Vianoce vodu zohrejem, dám do nej trocha medu apri
hodím lepšie krmivo, nech holuby cítia, že sú sviatky. 
Ja týmto chemickým pripravkom nerozumiem. Keby 
som aj rozumel , nemám na to čas amanželka nemôže 
do holubníka vstúpil. 
• Povedali ste mi kolko máte holubov, kedy Helajú 
holuby. A čo holubice, Hetajú vonku, nasadzujete 
Jeh na preleky? 

- Nasadzujem na preteky aj holubice. Holubice man
želka vypustízhruba tri hodiny pred západom slnka. To 
znamená, že holuby sú vonku maximálne štyri hodiny 
ráno aholubice tri hodiny popoludní. 
• To mamená, že v prelekovej se.zóne sa holubom 
venujete ve ľmi málo? 

- Viete, ja som stavbár, chodievam pracova! na 
týždňovky, dokonca i dovolenku si musím vybrať 
vzime, keď mrzne a na stavbách je práca obmedzená. 
Holubárim tak ako mi to práca a čas dovol'uje. 
• Nechce sa mi veriť, že holubom nič nedávate. 
Neskúšal i ste im niekedy niečo dával' povedzme na 
odčervenie? 

- Bolo to už dávno, ked som skúsil holubom dáva! 
sirupček, čo sa dáva deťom proti hlístam, ale nič som 
nenašiel. Dokonca ani pod mikroskopom. Aj človek 
môže mať hlísty, ale nedávame mu pilule iba preto, že 
by ich mohol ma!. Ak nie je dôvod holuby liečiť, tak 
prečo ich mám liečil, oslaboval. 
• Hovorili ste, že krmivo dávale holubom na celýtýž-. 
deň do aulomalickjch kŕmilok. Je to nejaké špeciálne 
krmivo, alebo ho holubom pripravujete sám? 

- Nekupujem žiadne špeciálne zmesi. Počas 
pretekov sezóny dávam zmes, ktorú si robím sám. 
Obsahuje pšenicu, kukuricu, hrach, pelušku, repku 

a troška slnečnice . V zime je to hlavne pšenica aku
kurica a občas prihodím trocha repky a slnečnice. 
V holubníku mám ešte jedno kŕmitko , v ktorom je 
čistý hrach. Holuby ho občas zobnú, ale vydrží im 
aj dva mesiace. 
• Neopýtal som sa na grily. Kupujete si ich alebo 
sám vyrá bate. 

- Grit si vyrábam sám. Základom je drvený riečny 
piesok zbetonárky. Do toho pridám troška gritu, ktorý 
som si kúpil od Stefana Pinčáka pred tromi rokmi. 
Pridávam ho iba tolko ako sa dáva vegety do poliev
ky. Tento piesok postriekam slanou vodou, ktorú si 
nachystám do naše. Z toho dôvodu nemusím dáva! 
holubom ani sol'. 
• Predsa sa ešte ráz opýtam. Naoz.aj nenaháňate 
a nevyvážate holuby počas prelekovej sezóny? 

- Nerobím to, lebo nemám na to čas. Výber holubov 
si robím už umláda!. Cez víkend po pretekovej sezóne 
starých holubov, keď som doma, vypustím mládata na 
prelet Ešte predtým musim povedať, že ich nemám vel'a 
akaždé poznám. Robim to tiež aj tak, že krúžkujem na 
I'avú nohu nepárne čísla a na pravú nohu parne čísla. 
Prvá desiatka má modré značkovače, druhá zelené 
atď. Mláda, ktoré prvé zosadne, prehodím ku starým 
holubom. Potom keď už idem v sobotu alebo nedel'u 
vyvies! mláďatá, tak tie, čo som prehodil ku starým 
holubom vypúšťam nakoniec individuálne a tak sa ich 
pozbavujem. Chcem iba holuby, ktoré by bez naháňania 
lietali 2 - 3 hodiny. 
• Koll<o mladých odchováte? Máte aj chovné 
holuby? 

- Chovné holuby nemám. Odchovám to čo vyjde 
zprvej liahne. Je to tak okolo 40 - 50 mladých holubov. 
Musim počíta! s tým, že sa z nich vel'a strati. 
• Ani počas odchovunedávale žiadne vitamíny alebo 
niečo špeciálne? 

- Viem, že neverite, ale naozaj nie. Nikdy nepárim 
holuby pribuzensky. Neviem v čom to je, ale nestáva 
sa mi aby vajíčko nebolo zaviazané. Páry si zostavu
jem, ale ak si s nejakými neviem poradiť, nechám ich 
spárené tak ako sa rozhodli. Ak sú pribuzné, vajíčka 
im podložím. Pri parení rozlišujem dlhotra!ové (Druska, 
Pinčák) astrednotrafové (Rak, Perdek). 
• Neobávale sa o svoje holuby že ochorejú, keĎ 
všetci dookola dávajú holubom hromady liekov 
a preparátov a vy n i č ? 

- Pozrite sa, ja sa na to pozerám tak: "Ak pride chorý 
a zdravý k lekárovi on im predpiše rovnaké lieky a 
budú ich uživa!. Tak to skončí tak, že chorý nezomrie 
a zdravý príde o svoje zdravie. Tak je to i s holubmi." 
Pozrite sa na to aj ináč. Chovatelovi ochorie jeden holub 
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aon začne tvrdo lieči! ďalšich 90 zdravých holubov. Je 
v tom logika. Pomohol tým holubom? 
• Všetko u Vás je založené na prirodzenom zdraví 
holubov. Ako často člslfle holubník? 

- Maximálne raz do týždňa, ale väčšinou je to podl'a 
potreby. Manželka do holubníka nevstupuje a ja som 
doma iba cez vikend. 
• Prečo nevstupuje manželka do holubníka? 

- Mám rozdelené holuby aholubice a ak by otvorila 
medzi nimi dvere, lažko by zabránila tomu, aby jej holu
bice nepreleteli kholubom. Preto tiež holubice vypúšťa 
pred večerom, aby sa zvonku nedobijali kholubom. Dve 
hodiny polietajú a idú dnu. 
• Ešte mám jednu otázku. Je mnoho chovaterov , 
ktorí často hovoria o prekŕmení holubov. Vaše by 
potom museli byť doslovne prežraté, lebo majú 
krmiva kolko chcú? 
- Na pohl'ad to tak vyzera, ale moje holuby vera nežerú, 

lebo vedia že keď sú hladné tak v kŕmitku je potrava, 
nežerú do zásoby. To napriklad nevie pochopi! jeden 
môj priater, ktorý kŕmi podla predpiSU a sám hovorí, 
že holuby má tučné . Keď pride ku mne,nevie pochopiť 
ako je to možné, že moje nie sú tučné amajú krmiva 
kolko chcú. 
• Teraz v zime mate zatvorené holuby alebo ich 
púšťate na prelety? 

- V jeseni po sezóne holuby rozdelim, tak lepšie 
preperia a prestanem ich púšťať von . Zatvorené sú 
počas celej zimy a vypustím ich tak tri týždne pred 
nacvikmi apretekmi. 
• Aké a ktoré preteky najviac obrubu jete? 

- Najradšej mám dlhé trate . Sú to preteky, v ktorých 
sa ukáže kvalita holubov. Tam musí holub ukáza! čo 
v ňom je . Mrzi má, že na tieto preteky sa nasadzuje 
málo holubov. Mnohí dokonca špekulujú aholuby ne
nasadia, lebo unás sa škrtajú tri preteky, tak chovatelia 
radšej nenasadia apotom sa stane to čo i toho roku, že 
máme preteky, ktoré sa nedajú zaradiť do súťaží kvôli 
nizkemu počtu nasadených holubov. 
• To o čom tu stále hovoríme sa prejavuje aj na 
dlhých traliach, že ak sú holuby zdravé, môžu lietal' 
pretek každý týždeň? 

Pred pretekmi na dlhé trate si vyberiem družstvo 
atieto potom nasadzujem každý druhý týždeň . Sú však 
aj výnimky. Na Velkú cenu Slovenska som nasadil päť 
holubov, zaleteli vermi dobre a o týždeň som ich nasadil 
na BOD-ku a v oblasti tie isté holuby získali 1. a4. cenu. 
Načo sú mi výborné dolety, keď na pretek v oblasti 
sme nasadili o šesť holubov menej a nemôžem ho 
použiť do súťaži. 
• Nezdá sa ml to. VeĎ ste mali deklarovaný regIón 
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Štefan Madleňák. majster OZ CHPH Liptovský Mikuláš 

Pána Štefana Madleňáka poznám z čias, keď pracoval 
v Poprade, kde bol na týždňovkách a ja som ťažko chápal, 
že napriek tomu, že holuby nevidí celý týždeň dosahuje 
veľmi pekné výsledky. Tento rok som sa dozvedel, že sa 
stal majstrom OZ CHPH Liptovský Mikuláš a v tamojšej 
konkurencii sa veru fahko nevyhráva. Využil som skutoč
nost; že prišiel na regionálnu výstavu KDTVR a položil som 
mu níekolko otázok. 
• Vyjadrujem obdiv nad tým, že pri svojej práci a 
nízkom slave holubov ste dokázali vylietal' majsira 
OZ CHPH Liptovský Mikuláš. Co pod ra Vás bolo 
rozhodujúce, že sa Vám Io podarilo? 

- Za Ziiklad úspechu považujem dobrý zdravotný 
stav holubov. Ak majú holuby v pretekoch obstáť, 

musia byť zdravé a moje holuby boli zdravé. Holub, 
ktorý je zdravý, dokáže výborne letie! každý týždeň 
Ja holuby neliečim, nevakcinujem, nedávam im ani 
vitamíny, podporné latky alebo drogy. Starám sa o to , 
aby boli prirodzene zdravé. Lietam sčistým svedomim 
amoje holuby nemá čo zničiť, preto tak letia. Lietajú na 
čo majú To zdravie je rozhodujúce. Napriklad na dlhé 
trate som si vybral 15 holubov a oblietal som s nimi 
všetky dlhé trate a stratil som jedného. 
• Myslfle sl, že na dosiahnulie úspechu stačí mať 
Iba zdravé holuby? 

- Samozrejme, že k tomu musia byt aj dobré holuby. 
Ja som si doniesol hOluby na dlhé trate od pána Štefana 
Pinčáka atie som nakrižil na holuby p.Orusku asadlo 
mi to vermi dobre. Tak isto som doniesol holuby od 
Ing. Raka atie som páril na holuby, ktoré som vychoval 
zvajíčok donesených od Ing. Perdeka. Holuby odcho
vané z tohto križenia sa dokázali do roka umiestniť aj 
13 - 14 krát Rodokmene nesledujem. 
• Kol1<o máte celkove holubov na holubníku? 

- Mám 33 párov holubov, teda spolu 66. Lietam 
vdovským systémom. 
• Ako to zvládale, keďväčš i nou počas pretekovej se
zóny pracujete a sie na týždňovkách mimo domu? 

- Prvé dva - tri preteky letím prirodzenou metódou, 
potom ich rozdelim atak sú do konca sezóny. Holuby 
netrénujem ani nenaháňam do lietania . Ráno okolo 
šiestej manželka otvorí výlety holubom. Idú vonku, robia 
čo chcú, nastaví výlety, aby holuby nevychádzali opäť 
von aokolo 10,00 hod. hOluby zatvorí. Manželka pritom 
do holubnika nevstupuje. Holubník je od pondelka rána 
do piatku večera zamknutý . 
• Ako polom kfml manželka holuby? 
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- Kŕmitka mám vo vnútri holubníka, sú automatické 
a holubom do nich nasypem krmivo na celý týždeň. 
Vodu vnapájačkách manželka vymieňa zvonka dvakrát 
za deň, aby sa vel'mi nezohriala. 
• An i do vody nič nepridávale? 

- Celý rok pijú čistú, zdravú slovenskú vodu, iba na 
Vianoce vodu zohrejem, dám do nej trocha medu apri
hodím lepšie krmivo, nech holuby cítia, že sú sviatky. 
Ja týmto chemickým pripravkom nerozumiem. Keby 
som aj rozumel , nemám na to čas amanželka nemôže 
do holubníka vstúpil. 
• Povedali ste mi kolko máte holubov, kedy Helajú 
holuby. A čo holubice, Hetajú vonku, nasadzujete 
Jeh na preleky? 

- Nasadzujem na preteky aj holubice. Holubice man
želka vypustízhruba tri hodiny pred západom slnka. To 
znamená, že holuby sú vonku maximálne štyri hodiny 
ráno aholubice tri hodiny popoludní. 
• To mamená, že v prelekovej se.zóne sa holubom 
venujete ve ľmi málo? 

- Viete, ja som stavbár, chodievam pracova! na 
týždňovky, dokonca i dovolenku si musím vybrať 
vzime, keď mrzne a na stavbách je práca obmedzená. 
Holubárim tak ako mi to práca a čas dovol'uje. 
• Nechce sa mi veriť, že holubom nič nedávate. 
Neskúšal i ste im niekedy niečo dával' povedzme na 
odčervenie? 

- Bolo to už dávno, ked som skúsil holubom dáva! 
sirupček, čo sa dáva deťom proti hlístam, ale nič som 
nenašiel. Dokonca ani pod mikroskopom. Aj človek 
môže mať hlísty, ale nedávame mu pilule iba preto, že 
by ich mohol ma!. Ak nie je dôvod holuby liečiť, tak 
prečo ich mám liečil, oslaboval. 
• Hovorili ste, že krmivo dávale holubom na celýtýž-. 
deň do aulomalickjch kŕmilok. Je to nejaké špeciálne 
krmivo, alebo ho holubom pripravujete sám? 

- Nekupujem žiadne špeciálne zmesi. Počas 
pretekov sezóny dávam zmes, ktorú si robím sám. 
Obsahuje pšenicu, kukuricu, hrach, pelušku, repku 

a troška slnečnice . V zime je to hlavne pšenica aku
kurica a občas prihodím trocha repky a slnečnice. 
V holubníku mám ešte jedno kŕmitko , v ktorom je 
čistý hrach. Holuby ho občas zobnú, ale vydrží im 
aj dva mesiace. 
• Neopýtal som sa na grily. Kupujete si ich alebo 
sám vyrá bate. 

- Grit si vyrábam sám. Základom je drvený riečny 
piesok zbetonárky. Do toho pridám troška gritu, ktorý 
som si kúpil od Stefana Pinčáka pred tromi rokmi. 
Pridávam ho iba tolko ako sa dáva vegety do poliev
ky. Tento piesok postriekam slanou vodou, ktorú si 
nachystám do naše. Z toho dôvodu nemusím dáva! 
holubom ani sol'. 
• Predsa sa ešte ráz opýtam. Naoz.aj nenaháňate 
a nevyvážate holuby počas prelekovej sezóny? 

- Nerobím to, lebo nemám na to čas. Výber holubov 
si robím už umláda!. Cez víkend po pretekovej sezóne 
starých holubov, keď som doma, vypustím mládata na 
prelet Ešte predtým musim povedať, že ich nemám vel'a 
akaždé poznám. Robim to tiež aj tak, že krúžkujem na 
I'avú nohu nepárne čísla a na pravú nohu parne čísla. 
Prvá desiatka má modré značkovače, druhá zelené 
atď. Mláda, ktoré prvé zosadne, prehodím ku starým 
holubom. Potom keď už idem v sobotu alebo nedel'u 
vyvies! mláďatá, tak tie, čo som prehodil ku starým 
holubom vypúšťam nakoniec individuálne a tak sa ich 
pozbavujem. Chcem iba holuby, ktoré by bez naháňania 
lietali 2 - 3 hodiny. 
• Koll<o mladých odchováte? Máte aj chovné 
holuby? 

- Chovné holuby nemám. Odchovám to čo vyjde 
zprvej liahne. Je to tak okolo 40 - 50 mladých holubov. 
Musim počíta! s tým, že sa z nich vel'a strati. 
• Ani počas odchovunedávale žiadne vitamíny alebo 
niečo špeciálne? 

- Viem, že neverite, ale naozaj nie. Nikdy nepárim 
holuby pribuzensky. Neviem v čom to je, ale nestáva 
sa mi aby vajíčko nebolo zaviazané. Páry si zostavu
jem, ale ak si s nejakými neviem poradiť, nechám ich 
spárené tak ako sa rozhodli. Ak sú pribuzné, vajíčka 
im podložím. Pri parení rozlišujem dlhotra!ové (Druska, 
Pinčák) astrednotrafové (Rak, Perdek). 
• Neobávale sa o svoje holuby že ochorejú, keĎ 
všetci dookola dávajú holubom hromady liekov 
a preparátov a vy n i č ? 

- Pozrite sa, ja sa na to pozerám tak: "Ak pride chorý 
a zdravý k lekárovi on im predpiše rovnaké lieky a 
budú ich uživa!. Tak to skončí tak, že chorý nezomrie 
a zdravý príde o svoje zdravie. Tak je to i s holubmi." 
Pozrite sa na to aj ináč. Chovatelovi ochorie jeden holub 
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aon začne tvrdo lieči! ďalšich 90 zdravých holubov. Je 
v tom logika. Pomohol tým holubom? 
• Všetko u Vás je založené na prirodzenom zdraví 
holubov. Ako často člslfle holubník? 

- Maximálne raz do týždňa, ale väčšinou je to podl'a 
potreby. Manželka do holubníka nevstupuje a ja som 
doma iba cez vikend. 
• Prečo nevstupuje manželka do holubníka? 

- Mám rozdelené holuby aholubice a ak by otvorila 
medzi nimi dvere, lažko by zabránila tomu, aby jej holu
bice nepreleteli kholubom. Preto tiež holubice vypúšťa 
pred večerom, aby sa zvonku nedobijali kholubom. Dve 
hodiny polietajú a idú dnu. 
• Ešte mám jednu otázku. Je mnoho chovaterov , 
ktorí často hovoria o prekŕmení holubov. Vaše by 
potom museli byť doslovne prežraté, lebo majú 
krmiva kolko chcú? 
- Na pohl'ad to tak vyzera, ale moje holuby vera nežerú, 

lebo vedia že keď sú hladné tak v kŕmitku je potrava, 
nežerú do zásoby. To napriklad nevie pochopi! jeden 
môj priater, ktorý kŕmi podla predpiSU a sám hovorí, 
že holuby má tučné . Keď pride ku mne,nevie pochopiť 
ako je to možné, že moje nie sú tučné amajú krmiva 
kolko chcú. 
• Teraz v zime mate zatvorené holuby alebo ich 
púšťate na prelety? 

- V jeseni po sezóne holuby rozdelim, tak lepšie 
preperia a prestanem ich púšťať von . Zatvorené sú 
počas celej zimy a vypustím ich tak tri týždne pred 
nacvikmi apretekmi. 
• Aké a ktoré preteky najviac obrubu jete? 

- Najradšej mám dlhé trate . Sú to preteky, v ktorých 
sa ukáže kvalita holubov. Tam musí holub ukáza! čo 
v ňom je . Mrzi má, že na tieto preteky sa nasadzuje 
málo holubov. Mnohí dokonca špekulujú aholuby ne
nasadia, lebo unás sa škrtajú tri preteky, tak chovatelia 
radšej nenasadia apotom sa stane to čo i toho roku, že 
máme preteky, ktoré sa nedajú zaradiť do súťaží kvôli 
nizkemu počtu nasadených holubov. 
• To o čom tu stále hovoríme sa prejavuje aj na 
dlhých traliach, že ak sú holuby zdravé, môžu lietal' 
pretek každý týždeň? 

Pred pretekmi na dlhé trate si vyberiem družstvo 
atieto potom nasadzujem každý druhý týždeň . Sú však 
aj výnimky. Na Velkú cenu Slovenska som nasadil päť 
holubov, zaleteli vermi dobre a o týždeň som ich nasadil 
na BOD-ku a v oblasti tie isté holuby získali 1. a4. cenu. 
Načo sú mi výborné dolety, keď na pretek v oblasti 
sme nasadili o šesť holubov menej a nemôžem ho 
použiť do súťaži. 
• Nezdá sa ml to. VeĎ ste mali deklarovaný regIón 
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sOravou, ta kže musíte mať al spoločné výsledky atie 
by mali byť použilerné? 

- Malo by to tak byt, ale ja som sa ktakým výsledkom 
nedostal, hradal som i na internete a nič. Neviem na čo 
sú potom regióny. Teraz by mi aj načo boli také výsled
ky. Veď všetky sútaže sú už uzatvorené. Nemohol som 
tieto výsledky použi! ani na oblastnej výstave a určite 
mi budú chýba! aj na rok. 
• Budeme pomaly končlf, lak by som chcel vedier, 
kedy ako a kde sIe začali holubári!? 

- Pochádzam zOravy, tam som s holubmi aj začínal. 
Nemal som hodiny, tak to bolo také biednejšie holubá
renie. Potom prišla vojenčina a po nej som chodieval 
robi! na velké stavby ako Gabčíkovo, Komárno. Poštové 
holuby som začal znova chova! až v roku 1985. Mal 
som holuby od miestnych chovaterov, ale keď som 
robil v Komárne, chodieval som k chovaterom do cho
vaterskej osady. Boli to vermi dobrí chovatelia amali aj 
vynikajúce holuby, nuž som si od nich doniesol 20 mlá
ďat . Moje sklamanie bolo vermi velké, keduž pri prvých 
nácvikoch som 19 z nich stratil a z mojich mláďat to 
bolo presne naopak. Odvtedy prinášam holuby avajíčka 
iba od chovatelov zblízkeho okolia Preto mám holuby 
iba od Drusku, Ing. Raka, Ing. Perdeka, Pinčáka aLaca 

Zubaja. To čo vychovám musi všetko lietať. Najradšej 
som, keďv sobotu večer mám prázdny holubník Holu
by musia lietať od ročiakov aktorý to nezvláda a aspoň 
pätkrát sa neumiestni, je vyradený. Mám na holubníku 
ročiaky čo majú umiestnených desa! tratí atrojročiaky , 
čo majú po tridsať umiestnených pretekov. Nevediem 
rodokmene, ale viem čo po čom mám. Neviem tiež 
povedal, ktorý holub mi priletí z preteku prvý. 
• 	 Čo by sIe na holubárení zmenili? 

- Aby holubári nešpekulovali, ale s holubmi lietali. Je 
vera holubárov čo vždy chcú rozbi! to čo funguje. Nič 
nechcú vylepš i! a za všetkým vidia iba seba. 
• Moja celkom posledná otázka je: Ako sIe priš li 
na taký systém holubárenia, z čaho sIe sl zobrali 
vzor? 

- Venoval som sa atletike, behával som dlhé trate . 
Nikdy som nepoužíval žiadne preparáty, iontové nápoje 
či regeneračné prípravky. Po dobehnutí náročného 
preteku som bol na druhý deň fit a mohol by som 
znova nastúpi! na štart a ti, ktorí používali tieto látky 
sa z preteku spamätávali týždeň. 

Ďakujem za rozhovor aprajem vera ďalších holubár
skych úspechov Daniel Dudzik 

Základné holubárske Doimv 

Väčšine z nás sa zdá, že holubársku abecedu máme dávno v malíčku. Neraz sa však stávajú 

prípady, že máme niečo povedať, vysvetliť a problém nám začne robiť základná terminológia. 
Stáva sa to hlavne v prípadoch, ak je potrebné čosi vysvetliť človeku čo nemá s holul)árskym 
športom nič spoločného. Ak čosi vysvetlUjeme chovatel'ovi, niektoré pojmy nie je potrebné nijako 
zvlášť definovať, lebo sú mu známe z vlastnej praxe. Z toho dôvodu uvediem jednoduchý výklad 
najbežnejších základných pojmov poštového holubárstva . 

• 	 Budník - vyhradené a istým spôsobom oddelené miesto v holubníku pre každý pár holubov, 
určené na hniezdenie, odchov mláďat i odpočinok. Rozmery a velkosť závisia od metódy 
chovu . Pre prirodzenú metódu ja štandardom budnl'k o rozmeroch: š - 80 cm, h - 40 cm, 
v - 35 cm, rozdelený na dve polovice so vstupmi vpredu. Kvôli ul'ahčeniu čistenie je ideálna 
vysúvatel'ná podlaha alebo rošty WEI. 

• 	 Elektrofonický konšta tovací systém IEKSI - momentálne najmodernejšia forma zazname
návania nasadzovania a príletu holubov z preteku za pomoci elektronických čipov a snímacích 
zariadení 

• 	 Grit- pôvodne kremičitá drť, nerozpustná v žalúdočnej kyseline holuba. Slúži ako mechanický 
činite!' podporujúci činnosť svalnatej časti žalúdku . Nutne sa podáva holubom, ktoré si v pri
rodzenom prostredí nemôžu nazbierať piesok a kamienky .. Do väčšiny v súčasnosti predá
vaných gritov sa pridávajú aj ďalšie minerálne látky. lP El. 

• 	 Holubárstvo - odbor chovatel'stva zameraný na chov holuba domáceho. Najčastejšie sa 
chovajú okrasné, športové a pretekárske (poštové) plemená. IDE.! Ciel'om je udrža! a šl'achti! 
všetky plemená IP.E./. 

o 	 HolubIa kaša (mlieko) - riedka kaša tvorená sliznicou hrvol'a . Holuby ňou kŕmia svoje mlá
ďatá do veku jedného týždňa IP.EI. 

o 	 Holubník - chovatel'ské zariadenie na chov holubov. Holuby sa v ňom zdržujú v dobe hniezde
nia, kŕmenia a keď odpočívajú. Holubníky a ich zariadenie sa značne odlišuje podl'a chovaných 
plemien, spôsobu chovu a u poštových aj podl'a pretekovej metódy W.E./. 

• 	 Chovné holuby - najčastejšie holuby s najlepším génofondom alebo dosiahnutými športovými 
výsledkami určené na odchov kvalitného potomstva 

• 	 Koeflciet- matematické vyjadrenie výsledku holuba dosiahnutého v preteku, je priamo závislý 
od umiestnenia v preteku a od počtu holubov, ktoré v preteku porazil 

• 	 Konšlatovacle hodiny - zariadenia, v ktorých sa mechanický zaznamenáva čas vloženia 
pretekovej gumičky do špeciálneho mechanizmu hodín, ktorá bola holubovi sňatá z nohy 
po prílete z preteku 

o 	 Kontrolný list IKLJ-- základný dokument pretekovej evidencie na ktorom sú zaznamenané 
čísla rodových obručiek holubov vyslaných chovatel'om na pretek, čísla pridelených prete
kových gumičiek a po preteku sa príslušným holubom zapíše zaznamenaný dolet na holubník 
chovatel'a 

• Krmivo - zrniny, zmesi obilovín, olejnín, zrnín a výživných granulátov, ktorými sa kŕmia holuby 
• 	 Párovačka - slúži k zámernému vytváraniu párov podl'a párovacieho plánu. Uprostred 

párovačky je výsuvná prepážka so zvislými drôtmi. Táto prekážka sa odstraňuje ak sa holub 
s holubicou, ktoré chceme spáriť , dostatočne zoznámili. 

• 	 Poštové holuby - plemenná skupina holubov, nazvaná podl'a hlavného zástupcu tejto 
skupiny, poštového holuba, ktorý bol vyšl'achtený na doručovanie správ, hlavne vojenských, 
obchodných a spravodajských. Tieto schopnosti súvisia s výbornými orientačnými vlastnosta 
mi a schopnos!ou vrátiť sa domov i z velkých vzdialeností. Poštové holuby patria k najrozšíre
nejším plemenám holubov. Ich exteriérové znaky sú v priamom vzťahu k požadovanej výkon 
nosti. Dnes sa v zahraničí často používa názov športový alebo závodný holub IP.EI. 

• Pretek poštových holubov - sú!až pri ktorej sú poštové holuby zúčastnených chovatel'ov vy 
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Výsledky OZ CH PH v pretekovej sezóne 2007 

OZ CHPH L. Mikuláš 

Majstrovstvo U 
Králl@ Irate 

CHOVATEL SPOLU 
1 Hazucha Fedor 2658 
2 Madleňák Štefan 2628 
3 Včela Ján 2550 
4 Rak Ján 2531 
5 Melich Vladimír 2525 

::-- ~" :' ._ " :~treÍlilé}[ate 
1 Rak Ján 2512 
2 Hazucha Fedor 2400 
3 Haraga Peter 2400 
4 Madlei\ák Štefan 2308 
5 Včela Ján 2140 

,- - Dlhé uate 
.~-

1 Madleňák Štefan 2306 
2 Včela Ján 2204 
3 Brtáň Milan 1930 
4 Haraga Peter 1584 
5 Druska Milan 1477 

... MaJstrOv$tvo Í1IlaM~h holubo~ i,M 
1 Haraga Peter Stiavnicka Lipt. Miku 2082 
2 Madleňák Štefan Stiavnicka LM 1995 
3 Lukačik Emil Stiavnicka P. lupča 1977 
4 Cigaňák Miroslav Ruzomberok 1812 
5 Hazucha Fedor LiptMikul LM 1731 
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OZ CHPH 
l Madleňák Štefan 
2 Včela Ján 
3 Rak Ján 
4 Haraga Peter 
5 Hazucha Fedor 
6 Brtáň Milan 
7 Šušlik Milan 
8 Spišiak Miroslav 
9 Melich Vladimír 
10 Piovarči Pavel 
11 Cigaňák Miroslav 
12 Lukačik Emil 
13 Tomko Vladimir 
14 Muchállvan 
15 Druska Milan 
16 Bella Jan 
17 Ogáry Ivan 
18 Drugda Jan 
19 Vlha Ján 
20 Papaj Dušan 

Stiavnicka LM 
Lipt.Mikul Bobrovec 
Lipt.Mikul Smrečany 
Stiavnicka Lipt.Miku 
LiptMikul LM 
Hybe Hybe 
LPorúbka Vavrišovo 
Bobrovec Škorupovo 
Hybe Hybe 
L.Porúbka K.Lehota 
Ruzomberok 
Stiavnicka P.Lupča 
Lipt.Mikul Smrečany 
Hybe Hybe 
Stiavnicka Štiavničk 
L.Porúbka L.Porúbka 
Bobrovec Bobrovec 
Lipt.Mikul LM 
LipUvIikul Lipt. Trn 
Lipt.Mikul Ploštin 

7242 
6894 
6517 
6497 
6454 
5660 
5158 
4919 
4627 
4576 
4456 
4279 
4265 
3936 
3870 
3633 
3624 
3483 
3407 
3309 



sOravou, ta kže musíte mať al spoločné výsledky atie 
by mali byť použilerné? 

- Malo by to tak byt, ale ja som sa ktakým výsledkom 
nedostal, hradal som i na internete a nič. Neviem na čo 
sú potom regióny. Teraz by mi aj načo boli také výsled
ky. Veď všetky sútaže sú už uzatvorené. Nemohol som 
tieto výsledky použi! ani na oblastnej výstave a určite 
mi budú chýba! aj na rok. 
• Budeme pomaly končlf, lak by som chcel vedier, 
kedy ako a kde sIe začali holubári!? 

- Pochádzam zOravy, tam som s holubmi aj začínal. 
Nemal som hodiny, tak to bolo také biednejšie holubá
renie. Potom prišla vojenčina a po nej som chodieval 
robi! na velké stavby ako Gabčíkovo, Komárno. Poštové 
holuby som začal znova chova! až v roku 1985. Mal 
som holuby od miestnych chovaterov, ale keď som 
robil v Komárne, chodieval som k chovaterom do cho
vaterskej osady. Boli to vermi dobrí chovatelia amali aj 
vynikajúce holuby, nuž som si od nich doniesol 20 mlá
ďat . Moje sklamanie bolo vermi velké, keduž pri prvých 
nácvikoch som 19 z nich stratil a z mojich mláďat to 
bolo presne naopak. Odvtedy prinášam holuby avajíčka 
iba od chovatelov zblízkeho okolia Preto mám holuby 
iba od Drusku, Ing. Raka, Ing. Perdeka, Pinčáka aLaca 

Zubaja. To čo vychovám musi všetko lietať. Najradšej 
som, keďv sobotu večer mám prázdny holubník Holu
by musia lietať od ročiakov aktorý to nezvláda a aspoň 
pätkrát sa neumiestni, je vyradený. Mám na holubníku 
ročiaky čo majú umiestnených desa! tratí atrojročiaky , 
čo majú po tridsať umiestnených pretekov. Nevediem 
rodokmene, ale viem čo po čom mám. Neviem tiež 
povedal, ktorý holub mi priletí z preteku prvý. 
• 	 Čo by sIe na holubárení zmenili? 

- Aby holubári nešpekulovali, ale s holubmi lietali. Je 
vera holubárov čo vždy chcú rozbi! to čo funguje. Nič 
nechcú vylepš i! a za všetkým vidia iba seba. 
• Moja celkom posledná otázka je: Ako sIe priš li 
na taký systém holubárenia, z čaho sIe sl zobrali 
vzor? 

- Venoval som sa atletike, behával som dlhé trate . 
Nikdy som nepoužíval žiadne preparáty, iontové nápoje 
či regeneračné prípravky. Po dobehnutí náročného 
preteku som bol na druhý deň fit a mohol by som 
znova nastúpi! na štart a ti, ktorí používali tieto látky 
sa z preteku spamätávali týždeň. 

Ďakujem za rozhovor aprajem vera ďalších holubár
skych úspechov Daniel Dudzik 

Základné holubárske Doimv 

Väčšine z nás sa zdá, že holubársku abecedu máme dávno v malíčku. Neraz sa však stávajú 

prípady, že máme niečo povedať, vysvetliť a problém nám začne robiť základná terminológia. 
Stáva sa to hlavne v prípadoch, ak je potrebné čosi vysvetliť človeku čo nemá s holul)árskym 
športom nič spoločného. Ak čosi vysvetlUjeme chovatel'ovi, niektoré pojmy nie je potrebné nijako 
zvlášť definovať, lebo sú mu známe z vlastnej praxe. Z toho dôvodu uvediem jednoduchý výklad 
najbežnejších základných pojmov poštového holubárstva . 

• 	 Budník - vyhradené a istým spôsobom oddelené miesto v holubníku pre každý pár holubov, 
určené na hniezdenie, odchov mláďat i odpočinok. Rozmery a velkosť závisia od metódy 
chovu . Pre prirodzenú metódu ja štandardom budnl'k o rozmeroch: š - 80 cm, h - 40 cm, 
v - 35 cm, rozdelený na dve polovice so vstupmi vpredu. Kvôli ul'ahčeniu čistenie je ideálna 
vysúvatel'ná podlaha alebo rošty WEI. 

• 	 Elektrofonický konšta tovací systém IEKSI - momentálne najmodernejšia forma zazname
návania nasadzovania a príletu holubov z preteku za pomoci elektronických čipov a snímacích 
zariadení 

• 	 Grit- pôvodne kremičitá drť, nerozpustná v žalúdočnej kyseline holuba. Slúži ako mechanický 
činite!' podporujúci činnosť svalnatej časti žalúdku . Nutne sa podáva holubom, ktoré si v pri
rodzenom prostredí nemôžu nazbierať piesok a kamienky .. Do väčšiny v súčasnosti predá
vaných gritov sa pridávajú aj ďalšie minerálne látky. lP El. 

• 	 Holubárstvo - odbor chovatel'stva zameraný na chov holuba domáceho. Najčastejšie sa 
chovajú okrasné, športové a pretekárske (poštové) plemená. IDE.! Ciel'om je udrža! a šl'achti! 
všetky plemená IP.E./. 

o 	 HolubIa kaša (mlieko) - riedka kaša tvorená sliznicou hrvol'a . Holuby ňou kŕmia svoje mlá
ďatá do veku jedného týždňa IP.EI. 

o 	 Holubník - chovatel'ské zariadenie na chov holubov. Holuby sa v ňom zdržujú v dobe hniezde
nia, kŕmenia a keď odpočívajú. Holubníky a ich zariadenie sa značne odlišuje podl'a chovaných 
plemien, spôsobu chovu a u poštových aj podl'a pretekovej metódy W.E./. 

• 	 Chovné holuby - najčastejšie holuby s najlepším génofondom alebo dosiahnutými športovými 
výsledkami určené na odchov kvalitného potomstva 

• 	 Koeflciet- matematické vyjadrenie výsledku holuba dosiahnutého v preteku, je priamo závislý 
od umiestnenia v preteku a od počtu holubov, ktoré v preteku porazil 

• 	 Konšlatovacle hodiny - zariadenia, v ktorých sa mechanický zaznamenáva čas vloženia 
pretekovej gumičky do špeciálneho mechanizmu hodín, ktorá bola holubovi sňatá z nohy 
po prílete z preteku 

o 	 Kontrolný list IKLJ-- základný dokument pretekovej evidencie na ktorom sú zaznamenané 
čísla rodových obručiek holubov vyslaných chovatel'om na pretek, čísla pridelených prete
kových gumičiek a po preteku sa príslušným holubom zapíše zaznamenaný dolet na holubník 
chovatel'a 

• Krmivo - zrniny, zmesi obilovín, olejnín, zrnín a výživných granulátov, ktorými sa kŕmia holuby 
• 	 Párovačka - slúži k zámernému vytváraniu párov podl'a párovacieho plánu. Uprostred 

párovačky je výsuvná prepážka so zvislými drôtmi. Táto prekážka sa odstraňuje ak sa holub 
s holubicou, ktoré chceme spáriť , dostatočne zoznámili. 

• 	 Poštové holuby - plemenná skupina holubov, nazvaná podl'a hlavného zástupcu tejto 
skupiny, poštového holuba, ktorý bol vyšl'achtený na doručovanie správ, hlavne vojenských, 
obchodných a spravodajských. Tieto schopnosti súvisia s výbornými orientačnými vlastnosta 
mi a schopnos!ou vrátiť sa domov i z velkých vzdialeností. Poštové holuby patria k najrozšíre
nejším plemenám holubov. Ich exteriérové znaky sú v priamom vzťahu k požadovanej výkon 
nosti. Dnes sa v zahraničí často používa názov športový alebo závodný holub IP.EI. 

• Pretek poštových holubov - sú!až pri ktorej sú poštové holuby zúčastnených chovatel'ov vy 
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Výsledky OZ CH PH v pretekovej sezóne 2007 

OZ CHPH L. Mikuláš 

Majstrovstvo U 
Králl@ Irate 

CHOVATEL SPOLU 
1 Hazucha Fedor 2658 
2 Madleňák Štefan 2628 
3 Včela Ján 2550 
4 Rak Ján 2531 
5 Melich Vladimír 2525 

::-- ~" :' ._ " :~treÍlilé}[ate 
1 Rak Ján 2512 
2 Hazucha Fedor 2400 
3 Haraga Peter 2400 
4 Madlei\ák Štefan 2308 
5 Včela Ján 2140 

,- - Dlhé uate 
.~-

1 Madleňák Štefan 2306 
2 Včela Ján 2204 
3 Brtáň Milan 1930 
4 Haraga Peter 1584 
5 Druska Milan 1477 

... MaJstrOv$tvo Í1IlaM~h holubo~ i,M 
1 Haraga Peter Stiavnicka Lipt. Miku 2082 
2 Madleňák Štefan Stiavnicka LM 1995 
3 Lukačik Emil Stiavnicka P. lupča 1977 
4 Cigaňák Miroslav Ruzomberok 1812 
5 Hazucha Fedor LiptMikul LM 1731 
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OZ CHPH 
l Madleňák Štefan 
2 Včela Ján 
3 Rak Ján 
4 Haraga Peter 
5 Hazucha Fedor 
6 Brtáň Milan 
7 Šušlik Milan 
8 Spišiak Miroslav 
9 Melich Vladimír 
10 Piovarči Pavel 
11 Cigaňák Miroslav 
12 Lukačik Emil 
13 Tomko Vladimir 
14 Muchállvan 
15 Druska Milan 
16 Bella Jan 
17 Ogáry Ivan 
18 Drugda Jan 
19 Vlha Ján 
20 Papaj Dušan 

Stiavnicka LM 
Lipt.Mikul Bobrovec 
Lipt.Mikul Smrečany 
Stiavnicka Lipt.Miku 
LiptMikul LM 
Hybe Hybe 
LPorúbka Vavrišovo 
Bobrovec Škorupovo 
Hybe Hybe 
L.Porúbka K.Lehota 
Ruzomberok 
Stiavnicka P.Lupča 
Lipt.Mikul Smrečany 
Hybe Hybe 
Stiavnicka Štiavničk 
L.Porúbka L.Porúbka 
Bobrovec Bobrovec 
Lipt.Mikul LM 
LipUvIikul Lipt. Trn 
Lipt.Mikul Ploštin 

7242 
6894 
6517 
6497 
6454 
5660 
5158 
4919 
4627 
4576 
4456 
4279 
4265 
3936 
3870 
3633 
3624 
3483 
3407 
3309 



pustené na rovnakom mieste a čase. Víťazom sa stáva holub, ktorý dosiahol najvyššiu priemer
nú rýchlosť, vyjadrenú spravidla v metroch za minútu. Preteky sa konajú na rôzne vzdialenosti, 
od 100 km priamočiareho doletu z miesta štartu na holubník chovatela až po preteky presa
hujúce vzdialenosť 1300 km 

• 	 Preteková gumička - predmet pomocou ktorého je evidované vyslanie holuba na pretek 
a jeho prílet na materský holubník. Dvojitá preteková gumička, sa holubovi nasadzuje na 
rodovú obrúčku pri nasadzovaní holuba na pretek. Vonkajšie čísla gumičky sa pritom zapíšu 
do KL vedia čísiel rodovej obrúčky nasadzovaného holuba. Vnútorné čísla slúžia ku kontrole. 

• 	 Prirodzená metóda - pri tejto metóde sú holuby chované prirodzeným spôsobom vpároch 
a ako motivačný prvok na čo najrýchlejší návrat z pretekov sa využíva láska k hniezdu, mlá
ďatám a partnerke 

• 	 Rodová obrúčk.a - sa nasadzuje holubovi zhruba šiesty deň po vyliahnutí. Sú na nej základ
né identifikačné údaje ako sú rok vyliahnutia, označenie štátnej príslušnosti národného zväzu, 
oblasť, základnú organizáciu a evidenčné číslo. Ku každej rodovej obrúčke je vystavený 
preukaz o vlastníctve holuba. 

• 	 Sedačka- miesto na sedenie a odpočinok pre holuby pokial'nehniezdia, nesparované jedince 
a holúbätá. Najčastejšie používanými sedačkami sú strieškové a komorové. 

• 	 Športové kategórie - nehodnotí sa štandard jedinca iba športové výsledky, dosiahnuté 
v pretekoch 

• 	 Štandard poštového holuba - posudzuje sa podl'a medzinárodného štandardu, je to súbor 
exteriérových znakov jedinca, jeho kvalita sa vyjadrí bodovým súčtom piatich hodnotených 
telesných partií: celkový dojem, prsná kosť a vidlica, chrbát a vklínenie, svalstvo a vyváženosť 
tela, krídla a kvalita operenia 

• 	 Vdovská metóda - v praxi sa využíva viacero variantov. Spoločným znakom je, že počas 
pretekovej sezóny sú holuby a holubice oddelené. Motiváciou pre rýchly návrat z preteku je 
možnosť stretnúť po dolete svojho partnera z páru v budníku. 

• 	 Vollera - zariadenia umožňujúce chovať holuby i v prostredí kde sa nedajú chovať vol'ne. 
Napojená na holubník umožňuje ponechať holuby uzatvorené aj dlhšiu dobu. Umožňuje 
holubom styk s prirodzeným prostredím. Spravidla z pletiva vybudovaná velké klietka ktorá 
môže a nemusí nadväzovať na holubník. Slúži tiež na umiestnenie chovných holubov, mláďat , 
vdova pod . 

Otvorená celoslovenská výstava 
standardných poštQvých holub'ov 
Na západnom Slovensku je obec Nemčice , spravodaji i intemetovej stránke SZ CHPH. Po

ktorá hádam ako jediná má vo svojom erbe ho tešil nás záujem i kladné stanovisko mnohých 
luba. Chovatelia poštových holubov sa práve záujemcov zďaleka i zblízka. Na výstave sa 
tu rozhodli pripraviť otvorenú celoslovenskú zišlo 84 ks štandardných holubov, ktoré boli 
výstavu štandardných poštových holubov dňa zaradené do niektorej z 5 kategórií: štandard 
12.1 . 2008. 	 H a Ha so splnenými podmienkami FCI, štan
Keď ma moji priatelia a kolegovia zo ZO dard mláďa - kde sme vyžadovali aspoň jeden 

presvedčili, aby sme aj tento rok zorganizovali umiestnený pretek a kategória štandard H a HA 
oblastnú výstavu, dlho som premýšl'al, ako - chovná, teda bez splnenia kritérií FCI. 
túto výstavu ozvláštniť a dať jej vyššiu pridanú Myslím, že šlo o peknú akciu, o čom svedčia 
hodnotu ako len klasickej oblastnej výstavy. pozitívne ohlasy z úst samotných účastníkov 
Rozhodli sme sa výstavu OZ CHPH Nitra roz výstavy, i tých, ktorí nevyhrali. Rozchádzali 
šíriť o výstavu štandardných holubov. sme sa v presvedčení, že o rok si to určite 

Propozície boli publikované v informačnom zopakujeme. 

POŠTOVÝ HOWB )-212008 42 

Výsledky: 

Víťazný holub 05-SK-01201-112, šampión výstavy, majitel' - Ing. Ján Mokrý 

Víťazná holubica 04-SK-0208-1 05, šampiónka výstavy , majitel' - Leopold Pripko .. 

Ing. Daniel Krajčík 

Vít'azi kategóri{ 
otvorenej 
celosloven
ske} výstavy 
štandardných 
holubov: Ing_ 
Ján Mokrý 
(cenu preberá 
p. Šimurka), 
Leopold 
Pripko, Ján 
Minárik, Štefan 
Minárik, Vende
lín Šadlák 

43 POŠTOVÝ HOLUB 1-2/2008 




pustené na rovnakom mieste a čase. Víťazom sa stáva holub, ktorý dosiahol najvyššiu priemer
nú rýchlosť, vyjadrenú spravidla v metroch za minútu. Preteky sa konajú na rôzne vzdialenosti, 
od 100 km priamočiareho doletu z miesta štartu na holubník chovatela až po preteky presa
hujúce vzdialenosť 1300 km 

• 	 Preteková gumička - predmet pomocou ktorého je evidované vyslanie holuba na pretek 
a jeho prílet na materský holubník. Dvojitá preteková gumička, sa holubovi nasadzuje na 
rodovú obrúčku pri nasadzovaní holuba na pretek. Vonkajšie čísla gumičky sa pritom zapíšu 
do KL vedia čísiel rodovej obrúčky nasadzovaného holuba. Vnútorné čísla slúžia ku kontrole. 

• 	 Prirodzená metóda - pri tejto metóde sú holuby chované prirodzeným spôsobom vpároch 
a ako motivačný prvok na čo najrýchlejší návrat z pretekov sa využíva láska k hniezdu, mlá
ďatám a partnerke 

• 	 Rodová obrúčk.a - sa nasadzuje holubovi zhruba šiesty deň po vyliahnutí. Sú na nej základ
né identifikačné údaje ako sú rok vyliahnutia, označenie štátnej príslušnosti národného zväzu, 
oblasť, základnú organizáciu a evidenčné číslo. Ku každej rodovej obrúčke je vystavený 
preukaz o vlastníctve holuba. 

• 	 Sedačka- miesto na sedenie a odpočinok pre holuby pokial'nehniezdia, nesparované jedince 
a holúbätá. Najčastejšie používanými sedačkami sú strieškové a komorové. 

• 	 Športové kategórie - nehodnotí sa štandard jedinca iba športové výsledky, dosiahnuté 
v pretekoch 

• 	 Štandard poštového holuba - posudzuje sa podl'a medzinárodného štandardu, je to súbor 
exteriérových znakov jedinca, jeho kvalita sa vyjadrí bodovým súčtom piatich hodnotených 
telesných partií: celkový dojem, prsná kosť a vidlica, chrbát a vklínenie, svalstvo a vyváženosť 
tela, krídla a kvalita operenia 

• 	 Vdovská metóda - v praxi sa využíva viacero variantov. Spoločným znakom je, že počas 
pretekovej sezóny sú holuby a holubice oddelené. Motiváciou pre rýchly návrat z preteku je 
možnosť stretnúť po dolete svojho partnera z páru v budníku. 

• 	 Vollera - zariadenia umožňujúce chovať holuby i v prostredí kde sa nedajú chovať vol'ne. 
Napojená na holubník umožňuje ponechať holuby uzatvorené aj dlhšiu dobu. Umožňuje 
holubom styk s prirodzeným prostredím. Spravidla z pletiva vybudovaná velké klietka ktorá 
môže a nemusí nadväzovať na holubník. Slúži tiež na umiestnenie chovných holubov, mláďat , 
vdova pod . 

Otvorená celoslovenská výstava 
standardných poštQvých holub'ov 
Na západnom Slovensku je obec Nemčice , spravodaji i intemetovej stránke SZ CHPH. Po

ktorá hádam ako jediná má vo svojom erbe ho tešil nás záujem i kladné stanovisko mnohých 
luba. Chovatelia poštových holubov sa práve záujemcov zďaleka i zblízka. Na výstave sa 
tu rozhodli pripraviť otvorenú celoslovenskú zišlo 84 ks štandardných holubov, ktoré boli 
výstavu štandardných poštových holubov dňa zaradené do niektorej z 5 kategórií: štandard 
12.1 . 2008. 	 H a Ha so splnenými podmienkami FCI, štan
Keď ma moji priatelia a kolegovia zo ZO dard mláďa - kde sme vyžadovali aspoň jeden 

presvedčili, aby sme aj tento rok zorganizovali umiestnený pretek a kategória štandard H a HA 
oblastnú výstavu, dlho som premýšl'al, ako - chovná, teda bez splnenia kritérií FCI. 
túto výstavu ozvláštniť a dať jej vyššiu pridanú Myslím, že šlo o peknú akciu, o čom svedčia 
hodnotu ako len klasickej oblastnej výstavy. pozitívne ohlasy z úst samotných účastníkov 
Rozhodli sme sa výstavu OZ CHPH Nitra roz výstavy, i tých, ktorí nevyhrali. Rozchádzali 
šíriť o výstavu štandardných holubov. sme sa v presvedčení, že o rok si to určite 

Propozície boli publikované v informačnom zopakujeme. 

POŠTOVÝ HOWB )-212008 42 

Výsledky: 

Víťazný holub 05-SK-01201-112, šampión výstavy, majitel' - Ing. Ján Mokrý 

Víťazná holubica 04-SK-0208-1 05, šampiónka výstavy , majitel' - Leopold Pripko .. 

Ing. Daniel Krajčík 

Vít'azi kategóri{ 
otvorenej 
celosloven
ske} výstavy 
štandardných 
holubov: Ing_ 
Ján Mokrý 
(cenu preberá 
p. Šimurka), 
Leopold 
Pripko, Ján 
Minárik, Štefan 
Minárik, Vende
lín Šadlák 

43 POŠTOVÝ HOLUB 1-2/2008 




Výsledky OZ CHPH v pretekovej sezóne 2007 
 ,11I"l<l.: llItJl 
rllrncl7l) ' ;r L IWi l ť l!. l e stnle nedosahuje patričnú úro


,ómycl l krčmovych nápadov alebo čo je ešte 

~l' l 'o'.lc,vilIIiU Irllba považovať minimálne za nešportové a 
~ neetick~, t~a (Vl~"I'lI '11 I tohlo 11,.do~,totku je potrebné prijat a osvoj iť si nasledovnú filozofiu: 


ca 
. v:'llltky I I ,. h'hOv" ."I,l<" (Spori A, B. C, D. E) sú si pred Bohom i FC I rovn.ocenné. 
lliklO I1 ..IIlIi 1" ,"It:l lJpr odno~tl'lova! ktorukolvek z nich a nech nás nefľlýli fakt, že víťazstvo 

ednotl lvc..' v kll1t1\Jóril [je cennej~ie ako v kategórii A. . 

...-ca 

E 
r1fIJdrl II ro vykon jednotlivca v Jednom preteku, ale o výkon družstva v i>éril pretekov 

Dobra obodované maJslrovstvo môie byť iba také, ktoré bude mat v k"áždej zo štyroch 
kategóri! zhruba rovnaké boejy.,F'rez/ednodušenie a ulahčenie tejto úlohy u\l~dzann nasle
dovné jednoduché matemallcké .riešenie: ;, .

G» . [ ..... , i _·..IH u . .I.I [odnol. '.i" I'ukJC!iKarog6ria I. Po. ~í IBodo\. '00..•. 1 pl"l.·.•merné I 
pretekov dmzsrv(l -. ' 9...Q~~ budu," I po2%-; - 2 ,~',6 . i 31 - 130H. ~0/22A 

x x ro B(3 7) Ic29:i b. ,16/'18 - 2B 

E 
13U2 

0B=--- ~ 37 ± 9 
5 x7 

c l ';F x '7 x 0 B(46's) 1302 b. 60133 - 3n 

1302 

ca o B ~~- 46.5 ± 13.5 ~ 


'' '.. : . 1 ,'28 

II , X 4 x Q B( 108,5) = 1.102.}1. l31186 -.; 

. 

>. 
1;\02 . 

0B--.~- - 108.5 ± 22,:1 
~i 

Jedinou zvolenou hodnotou II uveden8j tabulke je hqrná bodová hranica 40 bodov tlre." kategóriu A. Ostatné bodo\fé" hodnoty sú výs ledkom vypoctu. Výsledok 1302 bodov v kate
górii A sa používa vo všetkych ostatnych vypočtoch . '0 Pokles bodov môže byt aj po 1%, alEľS polovičnym bbcjovym úbytkom. Ak spočítame

al body z jednotlivých kategóri í, tak výslednou hodnotou Je ' 5201 bodov, čo je maxilllálny 
bodOvý objem súťaže. - František BOldlš, Topofčany 

Chovná stanice Klera - Ladislav Potôček 

Generáiní mistr České republiky 2007, . 


Generální mistr Čech 2007 a l.mistr dlouhých tratí Čech 2007 


Vás srdečne zve na výprodej 
1. líhne holoubat z chovných volier úspešných ras 

Janssen - Unie "Tržený", Oesmet-Matthys, Bostijn, Herbots, 
Schellens, Soontjes, Delbar, Clerinx - linie lIde As", Trost die 

katalogu na www.holubklera.info 

Akce se koná V sobotu dne 29.marca (brezna) 2008 od 1L 30 hod. 

Místo konání: Kulturní dum obce Turie u Žiliny 


Holaubata je možno predem objednat 

na telefonu 00420 605 277 196 


Občerstvení a prodej chovateiských potreb je zabezpeče n, 

Na akci Vás srdečne zve Ladislav Potťlček 


45 ~ POŠTOVÝ HOLUB 1-212008 


OZ CHPH Trenčín 
Generálne majstrovstvo P1J II 

1 KOŠŤÁL JAROSLAV 
2 BACHÁR PAVOL 
3 AMBROZAY PETER 
4 KOVÁČ LADISLAV 
5 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 
6 PREOANÓCY JÁN 
7 BULKO PETER 
8 GÚČIK MIROSLAV 
9 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. 
10 REMŠíK LUKÁŠ 

KRÁTKE TRATE 
1 KOŠŤÁL JAROSLAV 
2 AMBROZAY PETER 
3 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 
4 BACHÁR PAVOL 
5 KOVÁČ LADISLAV 

STREDNÉ TRATE 
1 KOŠŤÁL JAR OSLAV 
2 BULKO PETER 
3 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 
4 AMBROZAY PETER 
5 BON KO JOZEF 

DLHETRATE 
1 KOŠŤÁL JAROSLAV 
2 BACHÁR PAVOL 
3 GÚČIK MIROSLAV 
4 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. 
5 PREOANÓCY JÁN 

PÁSMO VS1 - JUH 
1 BACHÁR PAVOL 
2 GÚČIK MIROSLAV 
3 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. 

PÁSMO VS2 - STREO 
1 AMBROZAY PETER 
2 BULKO PETER 
3 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 

PÁSMO VS3 - SEVER 
1 KOŠŤÁL JAROSLAV 
2 KOVÁČ LADISLAV 
3 PREDANÓCY JÁN 

POŠTOVÝ HOLUB 1-212008 
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5361 
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5170 
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OZ CHPH Serelf 

PORADIE PODU BODOV OZ SEREĎ 

CELKOM za preteky do é. :17 


1 Holec Peter 
2 Zaujec Ondrej 
3 Kelemen Milan 
4 Juhos Zso lt 
5 Navratil Team 
6 Szutyányi Aladár 
7 Pasztorek Krisztian 
8 Horváth Attila 
9 Godány Frigyes 

10 Cesnek Jan 
11 Bujna Jaroslav 
12 Stefanik Marian 
13 Kres M+ T 
14 BachratY+Adamus 
15 Bekenyi Lubomir 
16 Kubik Bohus 
17 Gaállgnác 
18 Varga Frantisek 
19 pazur Milan 
20 Petro Stelan 

7602 
6206 
6134 
5916 
5854 
5560 
5550 
5498 
5464 
5370 
5296 
5280 
5100 
4960 
4872 
4790 
4780 
4682 
4608 
4220 

PORADIEPODLA BOOOV PASMO 1 

CELKOM za preteky do č. : 17 


1Juhos Zsolt 6318 
2 Szutyányi Aladár 6108 
3 Pasztorek Krisztian 6032 
4 Godány Frigyes 5908 
5 Horváth Attila 5840 

PORADIEPODU BODOV PASMO 2 
CELKOM za preteky do c.:1 7 

1 Holec Peter 7532 
2 Kelemen Milan 5976 
3 Zaujec Ondrej 5928 
4 Navratil Team 5578 
5 Cesnek Jan 5110 

PORADIEPODU BOOOV MLÁĎATA 2007 
1 Juhos Zsolt 2318 
2 Godány Frigyes 2304 
3 Agh Atilla 2286 
4 Hajdu Ladislav 2240 
5 Bartakovics Z+ T 2228 

I I 
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5 PREOANÓCY JÁN 

PÁSMO VS1 - JUH 
1 BACHÁR PAVOL 
2 GÚČIK MIROSLAV 
3 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. 

PÁSMO VS2 - STREO 
1 AMBROZAY PETER 
2 BULKO PETER 
3 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 

PÁSMO VS3 - SEVER 
1 KOŠŤÁL JAROSLAV 
2 KOVÁČ LADISLAV 
3 PREDANÓCY JÁN 
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5312 
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5258 
5250 
5166 
5096 
4823 
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2106 

2091 
1999 
1964 

2126 
2088 
2067 
2067 
2053 

1840 
1796 
1696 
1541 
1447 

5955 
5398 
5311 

5642 
5411 
5361 

6125 
5170 
5038 

OZ CHPH Serelf 

PORADIE PODU BODOV OZ SEREĎ 

CELKOM za preteky do é. :17 


1 Holec Peter 
2 Zaujec Ondrej 
3 Kelemen Milan 
4 Juhos Zso lt 
5 Navratil Team 
6 Szutyányi Aladár 
7 Pasztorek Krisztian 
8 Horváth Attila 
9 Godány Frigyes 

10 Cesnek Jan 
11 Bujna Jaroslav 
12 Stefanik Marian 
13 Kres M+ T 
14 BachratY+Adamus 
15 Bekenyi Lubomir 
16 Kubik Bohus 
17 Gaállgnác 
18 Varga Frantisek 
19 pazur Milan 
20 Petro Stelan 

7602 
6206 
6134 
5916 
5854 
5560 
5550 
5498 
5464 
5370 
5296 
5280 
5100 
4960 
4872 
4790 
4780 
4682 
4608 
4220 

PORADIEPODLA BOOOV PASMO 1 

CELKOM za preteky do č. : 17 


1Juhos Zsolt 6318 
2 Szutyányi Aladár 6108 
3 Pasztorek Krisztian 6032 
4 Godány Frigyes 5908 
5 Horváth Attila 5840 

PORADIEPODU BODOV PASMO 2 
CELKOM za preteky do c.:1 7 

1 Holec Peter 7532 
2 Kelemen Milan 5976 
3 Zaujec Ondrej 5928 
4 Navratil Team 5578 
5 Cesnek Jan 5110 

PORADIEPODU BOOOV MLÁĎATA 2007 
1 Juhos Zsolt 2318 
2 Godány Frigyes 2304 
3 Agh Atilla 2286 
4 Hajdu Ladislav 2240 
5 Bartakovics Z+ T 2228 

I I 
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ZO CHPH Bytča s hlbokým zármutkom oznamuje širokej chovateľskej 

',.. verejnosti, že dňa 26: 01. 2008 nás navždy opustil vo veku nedožitých 
; 67 rokov pán Jozef Sichman, chovateľ a dobrý kamarát. Na poslednej 

ceste ho sprevádzal aj šum krídiel poštových holubov. Všetci, ktorí ste 
~{" ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Nikdy na Teba nezabudne

~ ' . b me. Rodina a priatelia 

Členovia ZO CHPH Opoj s hlbokým zármutkom oznamujú chovateľskej veraJ
nosti , že dňa 2. 2. 2008 nás vo veku nedožitých 70 rokov navždy opustil dlho
ročný prlater, dobrý kamarát a chovatal' poštových holubov pán Vojtech Šípka. 

Chovatelia, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku 

ZO CHPH Šintava oznamuje všetkým chovateľom, že dňa 16. decembra 2007 vo veku 
76 rokov opust il navždy naše rady pán Alexander Hričovský. Kto ste ho poznali... venujte 
mu tichú spomienku. Clenovia ZO CHPH Sintava. 

OZ CHPH Prievidza oznamuje, že 8 . februára 2008 sme sa navždy rozlúčili 


s našim členom , výborným chovatelom a ešte lepším kamarátom pánom 

Františkom Petriskom. ktorý zomrel 6. 2 . 2008 po zákernej chorobe vo 

veku 54 rokov. Ďakujeme za všetky pekné chvIle strávené s Tebou i 

Tvojou rodinou. S úctou budú na Teba spomínať chovatelia nielen zo ZO 

Prievidza. Česť jeho pamiatke. 


Dňa 6. februára 2008 sa 55 rokov dožil pán Marian Rolín, dlhoročný 


chovatel' a odberateľ informačného spravodaja. 

Vel'a zdravia, šťastia a potešenia z chovu holubov mu do ďalšieho 


života praje manželka s deťmi 
 •
c::::..~QC2 Dňa 10. 2. 2008 sa krásneho životného jubilea 60 rokov dožíva funk
%fj~ cionár ZO CH PH Opoj pán Štefan Repiský z Vlčkoviec. 

I(-3? Do d'alších rokov mu želajú vel'a zdravia, šťastia a úspechov v jeho 
W~ koníčku, manželka a synovia s rodinami. K blahoželaniu sa pripájajú 

členovia ZO CHPH Opoj.P
Dňa 15. 2. 2008 oslávil krásne jubileum - 70. narodeniny - náš 


chovatel' pán Ján Kaminský. 

Všetko najlepšie, vera zdravia a pekných doletov svojich holubov 


mu prajú priatelia zo ZO CH PH Lipany 


~... 

POŠTOVÝ HOLUB 1-2/2008 46 t 

Krásnoho t lVlJtt'llIIOJubilea - 60 rokov - sa vo februári dožil úspešný 

chovatefloiluntlnldnyc.11 i výkonných holubov, dlhoročný funkcionár OZ 

CHPH TrončlIl, IVílW a predseda posudzovatel'skej komisie SZ CHPH 

pán Karol Atalovlč. 


Všetko naj lepšie, pevné zdravie, vera šťastia v živote a vel'a chov3
tel'ských úspechov mu prajú kamaráti z OZ Trenčín a Prezídia SZ CH PH 


i O r1tlľ OZ 
V marci sa významného životného jubil ea - 60 rokov doŽíV.:llng. Ján 

. ..:. Mokrý z Prievidze. Vel'ml úspešný chovater, d l horočný IU l1 kcO 
.. 
'.í~;'~:; viceprezident Zväzu . Do ďalších rokov mu vara zdravia, pol1ody o poro
,"".',.:1fa zumenia v kruhu najbližších i velkej holubárskej rodine lelajú priate li 
F,\ ':'- Z Prezídia SZ CHPH a OZ Prievi dza 

Krásneho životného jubilea - 50 rokov - sa dožil dňa 5. 21. 2008 

dlhoročný chovalel'poštových holubov Ing. Peter Leg(ň , č l en ZO CH PH 

Lovčica-Trubín . Všetko najlepšie , pevné zdravie, vela šťastia v živote, 

osobnej pohody, chovatel'ských a pracovných úspechov praje celá ZO 

CHPH Lovčica -Trubín a Lutila. 


V kruhu rodiny a priatel'ov dňa 24. 1. 2008 oslávil svoje 50. narodeniny 
chovater poštových holubov a dlhoročný funkcionár pán Vincze Geza. 
Do ďalších rokov života vel'a zdravia, šťastia a úspechov s poštovými 
holubami prajú priatelia zo ZO CHPH . 

Dňa 4. februára 2008 oslávil krásne životné jubileum 

JUDr. Jozef Križanovič z Gajár. 


K tomuto významnému a krásnemu jubileu všetko najlepšie, ale 

predovšetkým pevné zdravie, šťastie , vel'a osobných a chovatel'ských 
úspechov želajú členovia ZO CHPH Malacky. ~ 

• Predám vylelky PH po v([alOch OZCHPH Prešov Desmet, Engels. Bohémia J. Dubský- Schellens, De
- 2. cena OZ r. 2004 Stcndal, 6. cena región; 1. leus, Sontjes, Pepermans, Vacek-l, Kolbl- Schellens, 
cena OZ r. 2006 Stendal. 5. cena región; 1. cena OZ OlympiaMácha - pár Č. 1, Meulemans, van Lon, van 
- výkon r. 2006, 4.514,590 km; 1. cena OZ r. 2007 de Weye rMariete-Sche llenss. 
Hamburg, 3. cena región . Sú to holuby z môjho páru FedorHazucha,Mlynská 15. 031 01 LiptovskýMikuláš, 
Č . 1.- Horig . Dreveňák Ján lin Jansen-Grondelaers x tel. 044/5524285 
Ha zák. od Štefana Nižníl<a lin Espt-Meulemans. Brat • Predám konštatovacle hodiny Benzing-Paloma 
týchto holubov letel v roku 2004 Brusel avyše 2hodín na 30 holubov, pou žívané dva roky. Jozef Tomáš 
čakal doma na konštatovanie a aj tak bol 10-ty na Sládkovičova 2111. 093 02 Vranov nad Topl'ou, tel. 

Slovensku. Vincent Bujňák, Komenského 3. 082 73 057/4424604,0907207812 

Lipany nad Torysou . • MVDr. Jan Páleš, Hrable Č . 52, 976 57 Michalová, 

• Ponúkamnapredaj 40 osvedčených, voliérovaných mobil +421915884450 ponúka na predaj výletky 

chovnýchpár poSlovýchholubov amladé 1.a2. liahne. mladých poštových holubov z2. a3. liahne z línií Sti

Rasy: VBil HOV(J Uytterhoeven, F.Vervort, Horemans, chelbaut - Janssen. Dosiahnuté výsledky vroku 2007: 
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staré holuby - 5. miesto voblasti, mlád"atá - 1. miesto 
(majster) , ESO mladé holuby 1. až 9. miesto v OZ. 
• Majster Slovenska stredných trati 2007, štvrtý 
generálny majster Slovenska 2007, 6. miesto v MS 
na stredných tratiach 2007, 10. miesto v MS 2007 
na dlhých tratiach, za roky 1998- 2007 6x majster 
OZ, 3x 2. miesto, 1 x 3. miesto ponúka na predaj mlá
ďatá na krátke a stredné trate z holubov línií Janssen 
(Štefančík, Mácha) , Klinghammer (V. Mulík), na dlhé 
trate Verecke, Imbrecht, Delbar, Wegen, Espt. Cena po 
závodných holuboch 500.- Sk, po chovných holuboch 
800 -1000.- Sk. Peter Matalík, 082 74 Brezovica nad 
Torysou č. 315, tel. 0907/158728 
• Trojnásobný majster Slovenska a 14-krát majster 
OZ Jaroslav Koštál z dôvodu zhoršeného zdravotného 
stavu a veku (70 rokov) predá viac párov chovných 
holubov ataktiež pretekárov, mladé holuby rokov 2007 

a2008. Na predaj ponúka aj konštatovacie hOdiny STB. 

Holuby sú držané ešte v starých líniách Espt-Fabry

-Stichelbaut-Van Hee, doplnené za posledné roky o 

líniu Janssen-Meulemans-Klinkhammer. 

Pretekové výsledky posledných štyroch rokov: 

- rok 2007: GM OZ, majster KT, ST, OT, vicemajster 

OZ mlád"atá; 

- majstrovstvo Slovenska 2007: 6. miesto KT, 5. miesto 

ST, 3. miesto superDT 

- preteky starých 2007 19 pretekov, 938 nasadených, 

456 umiestnených v % OZ 

- preteky mladých: 4 preteky, nasa

dené 365 kusov , umiestnené 215 

kusov v % OZ. 

Jaroslav Koštál, Šafárikova 413/6, 

018 41 Dubnica nNáhom, tel. 042/ 

4422234 


• Jozef Dzurus, Palomač . 96, 08273 Šarišské Dravce 
hlási za lete né holuby 07-Pl-0139-7791, 07 -0102-71, 
06-Pl-0232-13309, 05-Pl-0238-1 0131, 01-0237
-Pl-5564, 04-Pl-0232-15575, 03-Pl-0238-1 0831, 
05-SK-01404-844 
• Jozef Štefanko, Východná 8, 075 01 Trebišov hlási 
07/06-02604-530 Tm 
• František Kubík, 059 34 Spišská Teplica č. 458 
hlási 07-0405-429 
• Ján Fmiak, 032 05 Smrečany 25 hlási SK-05-02207
1748, SK-07-01606-114, SK-07-03306-772, SK-07
02605-559, SK-05-02214-1522, SK-07-01501-370, 
SK-06-03304-1237, SK-05-02208-973, SK-07-0307
232, SK-07-02303-459, SK-07-02305-150, SK-22
2002-5520, SK-06-03204-1397, SK-07-02307 -186, 
Pl-06-023-5584 
• Ing. Ján Kondula, Ústecko-orlická 2345/10, 058 
01 Poprad hlási 00-Pl-044-849, 03-14-10-0698, 
06-02301-739, 06-02512-292, 07-Pl-042-4941, 
07 -DV-09421-64 
• Dušan Broško, Hollého č. 13,053 11 Smižany, 
tel. 0908/255670 oznamuje, že dňa 03. 06.2008 mu 
doletelo mláda 07-02905-30. Nech sa majitel ozve. 
• František Ju rečko, Tisinec 88, 091 01 Stropkov, tel. 
054/7424817, mob. 0918/519215 hlási 03-2203-561 
H, 00-DV02423-334, 97-CH-13605 HTK 
• Ján Skaličan , Horná Kružná 19, 038 61 Vrútky, tel. 
0907/847877 hlási 07-088CZ-73, 06-0605-1 022-SK, 
07-Pl-0207-7411 
• Miroslav Maňásek, 687 06 Modrá 61, ČR, tel. 732 
565352 hlási 07-02506-24 
• Majerčík Ján, 032 21 Pavlová Ves 67, tel. 044 
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5596038, 0907/563848 hlási 05-Pl-0238-4996, 
03-Pl-01-1978, 06-Pl-0167-2675, 06-Pl-020-81 O, 
2001-RO-176255, 2005-IF SCHOlAR-1435, 06-SK
02509-356, 06-SK-02211-692, 06-SK-0405-11 , 
05-SK-0201-746, 07-SK-0305-1340, 07-SK-11502
1818, 05-SK-0404-485, 07-SK-02822-591, 07-SK
022010-617, 07-SK-02307-203 
• ZO CHPH Sučany hlási zaletené holuby: 07-03204
1062,07-0232-681 Pl, 07-0303-240-SK, 07-03104
442-SK, 07-0305-617-SK, 05-0171-CZ-556, 05-0251 
CZ-558, 06-0420-Pl-3405, 04-02904-5058-SK, 
05-04-80176-HUNG, 06-03565-56-DV, 07-01201
335-SK, 07 -0 238-13450-Pl, 07-01905-200-SK, 07
031 04-609-SK, 03-05139-50014-DV ažiada vystavit 
náhradný preukaz: 03-CZ0204-96, 05-0258-Pl-2534, 
05-0993-DV-209, 03-0201-1317-SK. 
Kontakt František Fujdala, Komenského 28, 038 52 
Sučany, tel. 0905/249863 
• Ján Hološ, Velké Bierovce 162, 91311 Trenč ín , tel. 
0903/273696 hlási 07 -02503-54 
• Peter Stanev, Ul. Sipossa 26, 936 01 Šahy 
hlási SK-07-0906-337, SK-07-3203-600, SK-07
2101-435, SK-06-2106-861, SK-04-1904-194, 
HUNG-07-23-08850, HUNG-04-23-76146, HUNG
07-23-15292, HUNG-07-23-10267, HUN G-07-23
12090, HUNG-07-23-12058, HUNG-07 -26-93034, 
HUNG-DERBY-D-07-168957, HUNG-DERBY-D-07
168917, HUNG-07-08-90330, HUNG-07-50-51970, 
HUN G-O 7 -04-95 83 2, HUN G-2004-04-69 8 99, 
DV-07-5560-188, RO-07-18878, RO-03-248725, 
Pl-0331-07-15053 , RO-05-337725, AUSTRIA
402-06-532a 
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na stredných tratiach 2007, 10. miesto v MS 2007 
na dlhých tratiach, za roky 1998- 2007 6x majster 
OZ, 3x 2. miesto, 1 x 3. miesto ponúka na predaj mlá
ďatá na krátke a stredné trate z holubov línií Janssen 
(Štefančík, Mácha) , Klinghammer (V. Mulík), na dlhé 
trate Verecke, Imbrecht, Delbar, Wegen, Espt. Cena po 
závodných holuboch 500.- Sk, po chovných holuboch 
800 -1000.- Sk. Peter Matalík, 082 74 Brezovica nad 
Torysou č. 315, tel. 0907/158728 
• Trojnásobný majster Slovenska a 14-krát majster 
OZ Jaroslav Koštál z dôvodu zhoršeného zdravotného 
stavu a veku (70 rokov) predá viac párov chovných 
holubov ataktiež pretekárov, mladé holuby rokov 2007 

a2008. Na predaj ponúka aj konštatovacie hOdiny STB. 

Holuby sú držané ešte v starých líniách Espt-Fabry

-Stichelbaut-Van Hee, doplnené za posledné roky o 

líniu Janssen-Meulemans-Klinkhammer. 

Pretekové výsledky posledných štyroch rokov: 

- rok 2007: GM OZ, majster KT, ST, OT, vicemajster 

OZ mlád"atá; 

- majstrovstvo Slovenska 2007: 6. miesto KT, 5. miesto 

ST, 3. miesto superDT 

- preteky starých 2007 19 pretekov, 938 nasadených, 

456 umiestnených v % OZ 

- preteky mladých: 4 preteky, nasa

dené 365 kusov , umiestnené 215 

kusov v % OZ. 

Jaroslav Koštál, Šafárikova 413/6, 

018 41 Dubnica nNáhom, tel. 042/ 

4422234 


• Jozef Dzurus, Palomač . 96, 08273 Šarišské Dravce 
hlási za lete né holuby 07-Pl-0139-7791, 07 -0102-71, 
06-Pl-0232-13309, 05-Pl-0238-1 0131, 01-0237
-Pl-5564, 04-Pl-0232-15575, 03-Pl-0238-1 0831, 
05-SK-01404-844 
• Jozef Štefanko, Východná 8, 075 01 Trebišov hlási 
07/06-02604-530 Tm 
• František Kubík, 059 34 Spišská Teplica č. 458 
hlási 07-0405-429 
• Ján Fmiak, 032 05 Smrečany 25 hlási SK-05-02207
1748, SK-07-01606-114, SK-07-03306-772, SK-07
02605-559, SK-05-02214-1522, SK-07-01501-370, 
SK-06-03304-1237, SK-05-02208-973, SK-07-0307
232, SK-07-02303-459, SK-07-02305-150, SK-22
2002-5520, SK-06-03204-1397, SK-07-02307 -186, 
Pl-06-023-5584 
• Ing. Ján Kondula, Ústecko-orlická 2345/10, 058 
01 Poprad hlási 00-Pl-044-849, 03-14-10-0698, 
06-02301-739, 06-02512-292, 07-Pl-042-4941, 
07 -DV-09421-64 
• Dušan Broško, Hollého č. 13,053 11 Smižany, 
tel. 0908/255670 oznamuje, že dňa 03. 06.2008 mu 
doletelo mláda 07-02905-30. Nech sa majitel ozve. 
• František Ju rečko, Tisinec 88, 091 01 Stropkov, tel. 
054/7424817, mob. 0918/519215 hlási 03-2203-561 
H, 00-DV02423-334, 97-CH-13605 HTK 
• Ján Skaličan , Horná Kružná 19, 038 61 Vrútky, tel. 
0907/847877 hlási 07-088CZ-73, 06-0605-1 022-SK, 
07-Pl-0207-7411 
• Miroslav Maňásek, 687 06 Modrá 61, ČR, tel. 732 
565352 hlási 07-02506-24 
• Majerčík Ján, 032 21 Pavlová Ves 67, tel. 044 
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5596038, 0907/563848 hlási 05-Pl-0238-4996, 
03-Pl-01-1978, 06-Pl-0167-2675, 06-Pl-020-81 O, 
2001-RO-176255, 2005-IF SCHOlAR-1435, 06-SK
02509-356, 06-SK-02211-692, 06-SK-0405-11 , 
05-SK-0201-746, 07-SK-0305-1340, 07-SK-11502
1818, 05-SK-0404-485, 07-SK-02822-591, 07-SK
022010-617, 07-SK-02307-203 
• ZO CHPH Sučany hlási zaletené holuby: 07-03204
1062,07-0232-681 Pl, 07-0303-240-SK, 07-03104
442-SK, 07-0305-617-SK, 05-0171-CZ-556, 05-0251 
CZ-558, 06-0420-Pl-3405, 04-02904-5058-SK, 
05-04-80176-HUNG, 06-03565-56-DV, 07-01201
335-SK, 07 -0 238-13450-Pl, 07-01905-200-SK, 07
031 04-609-SK, 03-05139-50014-DV ažiada vystavit 
náhradný preukaz: 03-CZ0204-96, 05-0258-Pl-2534, 
05-0993-DV-209, 03-0201-1317-SK. 
Kontakt František Fujdala, Komenského 28, 038 52 
Sučany, tel. 0905/249863 
• Ján Hološ, Velké Bierovce 162, 91311 Trenč ín , tel. 
0903/273696 hlási 07 -02503-54 
• Peter Stanev, Ul. Sipossa 26, 936 01 Šahy 
hlási SK-07-0906-337, SK-07-3203-600, SK-07
2101-435, SK-06-2106-861, SK-04-1904-194, 
HUNG-07-23-08850, HUNG-04-23-76146, HUNG
07-23-15292, HUNG-07-23-10267, HUN G-07-23
12090, HUNG-07-23-12058, HUNG-07 -26-93034, 
HUNG-DERBY-D-07-168957, HUNG-DERBY-D-07
168917, HUNG-07-08-90330, HUNG-07-50-51970, 
HUN G-O 7 -04-95 83 2, HUN G-2004-04-69 8 99, 
DV-07-5560-188, RO-07-18878, RO-03-248725, 
Pl-0331-07-15053 , RO-05-337725, AUSTRIA
402-06-532a 


