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SI.OVO NA ÚVOD 
Vážení priatelia. 

dostali ste 3. číslo Informačného spravodaja SZ CHPH "POŠTOVÝ HOLUB" v čase, 
keď sú už známe výsledky tohtoročnej náročnej pretekovej sezóny. Niektoré výsledky 
majstrovstiev OZ CHPH uverejňujeme v tomto čísle a výsledky z ostatných OZ spoločne s 
výsledkami "MS" budú uverejnené v nasledujúcom čísle. 

Je to tiež obdobie, v ktorom sa zamýš/'ame, ako pokračovať vo vydávaní spravodaja 
resp. či vôbec pokračovat. Zmenili sa podmienky jeho zasielania a od I. januára budú platit 
nové poštové tarify. Na druhej strane sú aj požiadavky prejsť na dvojmesačník. Boli by 
sme radi, keby ste nám svoje názory na uvedenú problematiku napísali. 

Podľa vašich názorov a požiadaviek sa chceme riadiť, pretože spravodaj má slúžiť pre
dovšetkým dobrej informovanosti Vás, chovateľov poštových holubov, združených v SZ 
CHPH. V žiadnom prípade nechceme prejsť na vydávanie súkromného odborného časopi
su z jednoduchého dôvodu - musel by byt drahší a každý z nás má povolanie, ktoré nám 
nedovoľuje podnikatel'skú činnosť. 

Očakávame od Vás pripomienky a návrhy na rozsah vydávania časopisu, aby vo 4. 
čísle sme mohli zaslať zloženky na zaplatenie predplatného na rok 1997. Redakcia 

~- --- -
Zasadnutie ÚV SZ CHPH v Poprade, 

Program: 

konané v dňoch 16. - 17. 8. 1996 
Otvorenie. 
Kontrola plnenia uznesení. 
Vyhodnotenie pretekovej sezóny. 
Príprava IV. zjazdu SZ CHPH. 
Rôzne. 
Záver. 

Prítomní: Ing. Kurek Juraj, Atalovič Karol, RNDr. Dudzik Daniel, Ing. Chytil Peter, Mgr. Blaho
lI'Ský Milan, Buček Jozef, Čičo Silvester 

"Za RK SZ CHPH : MVDr. Šimko Ondrej 
Za sekretariát: Sýkora Jozef 
Ospravedlnení: Pinčák Štefan, Priškin Ján 

Výťah z priebehu rokovania lčo nie je v obežníku! : 
1.1 Za usporiadatera 4. Slovenskej výstavy poštových holubov po preverení podmienok a osob
nej prehliadke komisia vybrala Ing. Petra Chytila z Kopčian. Rozhodnutie komisie bolo schvále
né za podmienok : 
- poriadater zabezpečí vypracovanie propozícií výstavy, aby mohli byť publikované v 3. čísle 
informačného spravodaja Poštový holub 
- zabezpečí pre členov ÚV ubytovanie Ipiatok, sobota!, stravovanie , katalóg a vorné vstupenky 
na výstavu a večierok 
- zabezpečí a uhradí cestovné, občerstvenie a nocrah lz piatku na sobotul pre posudzovaterov 
- uhradí pre zahraničné delegácie, ktoré sa na základe pozvánok zúčastnia výstavyJvstupenky 
na výstavu a večierok, 2x stravu a ďalšie služby do hodnoty 10.000.- Sk 
- zabezpečí ocenenie víťazov v kategórii A, B, C, Štandard H, Ha - celkom 18 cien 
- zabezpečí ocenenie majstrov OZ z prostriedkov zaslaných od sponzorov 



2.1 Na základe pripomienky p. Š. Kečku , predneseného na rozšírenom zasadnutí Ov v Žiline, 
ÚV poveril Ing. Kureka a p. Bučeka zakúpením prístroja na určovanie súradníc holubníkov. 

3.1 Sekretariát vyžiada za prvých desať chovateľov MS v jednotlivých kategóriách celú prete
kovú dokumentáciu ku kontrole /pretekové výsledky, kontrolné listy a pásky z konštatovacích 
hodín/o 

4J ÚV zostavil komisiu pre vypracovanie nových stanov SZ CHPH , ktorá bude pracovať v 
zložení Ing. Juraj Kurek, Karol Atalovič, Mgr. Ján Belaník, Silvester Čičo a RNDr. Daniel Dudzik. 

5J Prerokované boli sťažnosti chovatel"ov p. Pinčáka, p. Hlavatoviča a ZO CHPH Nové Mesto 
nad Váhom. 

6J Prítomní členovia ÚV prerokovali používanie podporných a dopingových látok pri prete
koch poštových holubov, ako aj možnosti zisťovania používania nedovolených chemických pre
parátov na zvyšovanie výkonu holubov. 

7./ Ďalš ia prejednávaná problematika je zrejmá z obežníka č. 2/96. 

Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov 
Medená ul. 16, 811 02 Bratislava 

OBEŽNíK číslo 2/96 
Ústredný výbor Slovenského zväzu chovatel"ov poštových holubov na svojich zasadnutiach 

prerokoval činnosť zväzu a pre usmernenie činnosti organizačných zložiek zväzu vydáva tento 
obežník: 

1. Usporiadatel'om 4. Slovenskej výstavy poštových holubov bol na doporučenie výberovej ko
misie schválený ÚV SZ CHPH chovateľ Ing. Peter Chytil zo UO Holíč, OZ Senica. Výstava sa 
uskutoční v dňoch 3. - 5. januára 1997 v Senici. 

2. IV. zjazd Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov sa bude konať dňa 15. marca 
1997 t. j. v sobotu od 9 .00 hod. Prezentácia bude od 8.00 hod. v Odborovom dome kultúry na 
Trnavskom mýte č. 1 v Bratislave. 

3. Všetky oblastné združenia predložia do 2. novembra 1996 na sekretariát SZ CHPH Medená 
16, 811 02 Bratislava vyhodnocovacie listy spolu s dokumentáciou majstra OZ /pretekové vý
sledky, kontrolné listy a konštatovacie pásky/o 

4. Ústredný výbor schválil poriadanie národných pretekov následovne • 21.6.1997 - Schwerin 
• 5.7.1997 - Kiel' 19.7.1997 - Eisenach' V uvedených termínoch sa oblastným združeniam nepo
voruje organizovať preteky nad 500 km. Jeden z uvedených pretekov je povinne zaradený o 
majstra Slovenska na dlhé trate a generálne majstrovstvo. Organizovanie týchto pretekov zabez· 
pečujú oblastné združenia tak, ako v minulých obdobiach. Pretek 21.6.1997 - Schwerin sa orga
nizuje spolu s maďarským zväzom CHPH, ktorý pre tento pretek poskytne ocenenie v sume 1.000 
DM pre prvých 25 chovaterov vyhodnotených spoločne. 

5. Na každý pretek je potrebné s kópiou kontrolného listu, do každého prepravného prostriedku 
priložiť /pripevnifJ aj hrebeň použitých pretekových gumičiek. Týmto nariadením sa vylučuje mož-
nosť nedQr'oy mej manipulá~ie a ~iacnásoQ.9é poyžitie pret~kových gumiFiek. ~ O 

6. NariatruW~ X~ selóne pou!ívaf n~ plomb&Vanie konštaf5vacích hodín 010 ené 
plomby a originál plombovacl ď?óCNeplnenie tohto nariadenia bude považované za porušenie 
pretekového poriadku a bude mať za následok vylúčenie konštatovaných holubov z preteku. 

7. Používanie konštatovacích hodín na elektronickom princípe konštatovania a vyhodnocovania 
musí byt schválené ÚV SZ CHPH. Pri žiadosti o ich používanie musí byt priložený overený preklad 
o spôsobe ich používania. Táto podmienka sa vzťahuje aj na v súčasnosti dovezené eletronické 
hodiny zo zahraničia. 

V Bratislave, dňa 4. 9. 1996 

Ing. Juraj Kurek, predseda SZ CHPH 
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POKRAČWEME V DISKUSII K N. ZJAZDU SZ CHPH 

Ján Priškin I 

Je mi cťou, že sa môžem predstaviť cestou Infor
mačného spravodaja Poštový holub, širokej chova
teľskej verejnosti. 

Som členom ZO CHPH Komárno. Mám 56 rokov, 
som ženatý, otec troch synov. Členom nášho zväzu 
som od roku L973. Po prijatí za člena som postupne 
vykonával rôzne funkcie na úrovni základnej organi
zácie i v oblasti. V súčasnosti som predsedom ZO 
CHPH Komárno i predsedom oblastného výboru 
CHPH. Od roku 1994 vykonávam aj funkciu člena ÚV 
SZ CHPH. 

Chovu poštových holubov a pretekaniu som sa 
začal aktívne venova! po roku 1973 po pres!ahovanf 
sa do nového rodinného domu. Už od detstva som 
choval rôzne druhy športových holubov, najmä letú
ne. Svoje prvé poštové holuby som si zadovážil od 
vtedajšieho majstra Slovenska p. Ladislava Mézesa, 
známeho komárňanskeho chovatel'a. Tieto holuby 
mali pôvod Uhlík - Rózsa. Časom som ich doplnil 
holubmi od českých chovaterov pp. Benedikta a Kne
ze. S týmto materiálom som hneď od začiatku začal 
dosahoval vel'mi dobré výsledky, čoho vyvrcholením 
bola účas! mojej holubice na celoštátnej výstave v 
Prahe. Moje holuby vo výkone patrili medzi najlep
šie na oblastných výstavách. 

Od roku 1993 som začal budovať nový základ cho
vu. Zameral som sa na línie Janssen, Desmet-Mat
thijs a Stiechelbaul. Základný materiál som získal od . 
pp. Lenčeho , Gorozdosa. Zadovážil som si aj jedince 
po holuboch unámeho maďarského chovateľa Pelie
ra. V roku 1995 som mal v oblastnej kolekcii holu-

bov v kategóriách výkon stredné a dlhé trate . Že sa 
uberám správnou cestou dosvedčujú stále sa lep
šiace dosahované výsledky. 

V chove poštových holubov presadzujem príbu
zenskú plemenitbu po 
predchádzajúcom kríže
ní. V tomto roku lietam 
po prvýkrát vdovskou 
metódou, v ktorej chcem 
pokračovať. 

Systém pretekania a 
súťaženia považujem u 
nás za dobrý, pretože spí
ňa podmienky FCI. Urči
té výhrady mám k vyhod
nocovaniu súlaží maj
strovstiev Slovenska. Najviac mi na tom vadf, a asi 
nielen mne, že tieto súlaže nie sú priebežne sledova
teľné, čfm strácajú na súťaživosti, rivalite. Za účelom 
ich stransparentnenia by som navrhoval vytvoriť sys
tém vyhodnocovania 7 -členných družstiev, súčtom 
ich koeficientov z každého preteku. 

Zlepšenie očakávam v budúcnosti hlavne vo vy
tvorenf úzkej spolupráce s meteorologickými ústav
mi, za účelom udarnejšieho zabezpečovania hlavne 
dlhotraťových pretekov. Predišlo by sa tak velkým 
stratám holubov, ktorých hodnota nie je zanedbater
ná, nehovoriac o námahe a práci spojenej s výcho
vou a prfpravou holuboc. 

Chov poštových holubov a pretekanie je mojim 
vel1<ým koníčkom, pri tejto činnosti zabúdam na prob
lémy a všedné stránky života. Bez tejto zál'uby si ne
viem svoj život ani predstaviť. 

Oldrich Šavara 
V snahe prispieť k zlepšeniu práce v našom zväze, pripájam sa do dis

kusie k IV. zjazdu SZ CHPH. 
Okrem skutočnosti, že vykonávam funkciu predsedu Oblastného združenia chovateľov poštových holu

bov v Trnave sa predstavovať nebudem, pretože by to mohlo vyzerať ako snaha o lepšf image. 
Poďme však k veci. Domnievam sa , že doterajšia práca na všetkých úrovniach zväzu od roku 1989 

poklesla, nie je dostatočná a dôstojná dosiahnutým výsledkov slovenských chovateľov . Za hlavný nedosta
tok považujem prácu ústredného výboru, jeho početné zloženie a z toho odvíjajúce sa rozhodnutia tohto 
orgánu. 

Z môjho pohl'adu sú mnohé rozhodnutia o vel'mi závažných veciach, ktoré ÚV urobil, na škodu 
rozvoja poštového holubárstva na Slovensku. Ako príklad uvediem pridel'ovanie usporiadania Národnej 
výstavy, či skutočnos! posunutia IV. zjazdu na neskorší termín, degradovanie slovenského Maratón 
klubu. 

Pre pochopenie sa pokúsim tento môj pohl'ad rozviesť. Čo sa týka počtu I'udí v ÚV je nedostatočný, a tak 
nemôže predstavovať skutočný celkový záujem chovatel'skej verejnosti. Pretože v súčasnej dobe je v ÚV zastú-
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pených iba niekorko oblastných združenI. z toho niektoré dvojnásobne, nedá sa povedať, že toto početné 
zloženie je správne. 

Možno by stálo za úvahu vytvoriť nový pracovný orgán - povedzme chovateľskú radu - v ktorej by malo 
paritné zastúpenie každé oblastné združenie. Do tejto rady by sa automaticky delegovalo po jednom zástup
covi z každého OZ CHPH. Je len samozrejmé, že tento projekt by počítal s vymedzením právomocí na jed
notlivé nižšie orgány ako napr. výkonný výbor zväzu, sekcie krátkych, stredných a dlhých tratí, prípadne 
ďalších komisií-orgánov. 

Tento môj návrh si dovolím podporiť faktom o pridelení usporiadania "Národnej výstavy 1997". Ako 
jeden z možných príkladov uprednostnenia vlastných 
záujmov úzkej skupiny chovateľov pred záujmom väč
šiny, je prideľovanie usporiadania tejto výstalJl} i v tomto 
roku. Ak by bol orgán, ktorý rozhodol o pridelení vý
stavy širší, určite by sa posúdilo omnoho viac fakto
rov. 

V tomto roku, ako už iste široká chovaterská verej
nosť vie, bol poverený usporiadaním Národnej výstavy 
1997 1ng. Chy1il Peter, ktorý bol okrem iných uchádza
čov uprednostnený aj pred žiadosťou OZ CHPH Trna
va, ktoré chcelo výstavu usporiadať ako celok, nie ako 
fyzická osoba. 

Určite nie je dobrou vizitkou práce zväzu, ak tento 
avizuje návštevu komisie, ktorá posudzovala priestory 

pre výstavu ráno, v deň konania tejto prehliadky telefonicky a nestará sa o skutočnosť, či ich bude možné 
čakaf. Našťastie sa nám to podarilo zabezpeči!, však do dnešného dňa nedal z ÚV Oblastnému združeniu 
Trnava nikto písomné vyjadrenie, prečo sme súhlas na usporiadanie výstavy nedostali a prečo bol uprednost
nený jednotlivec pred celkom. 
Tento fakt považujem za závažné porušenie zásad slušnosti, ale aj základných povinností ÚV. 

To, že ÚV neposúdil celý projekt Oblastného združenia Trnava na usporiadanie výstavy, je len ďalším závaž
ným nedostatkom v jeho práci a výhovorka na väčšie stravovacie možnosti v Senici je slabá. 

Ak by si ÚV - komisia dala tú prácu a posúdila včas a v dostatočnej miere celý projekt OZ CHPH Trnava 
zistili by, že tento okrem iných zámerov počítal so zriadením 11 bufetov, ktoré by malo prevádzkovať 11 OZ 
CH PH v rámci OZ CHPH Trnava priamo na výstavnej ploche tak, ako je to zvykom inde. Že požiadavka OZ CHPH 
Trnava bola podporená snahou vymaniť sa z dlhov, ktoré si oblasť vyrobila opravou prepravného prostriedku 
na holuby, to už pánov z komisie akosi neinteresovalo. 

I keď sa to teraz ešte nezdá, vel'mi negatívne môže dopadnúť i odsunutie termínu konania IV. zjazdu na 
neskorší termín , hlavne z 
dôvodu včasného zabezpečovania pretekovej sezóny 1997. Vôbec mi nie 
je toto rozhodnutie ÚV jasné, iba ak by sa už vopred s niečim kalkulovalo. 

Možnost( je viac. Účas! na olympiáde, sťaženie práce novým funkcionárom , možnosľ znovuzvolenia, ale tiež 
posky1núf priestor na diskusiu pred zjazdom - ktovie? 

Osobne sa domnievam, že sa prikladá väčší dôraz na spoluprácu so zahraničím a na vlastných chovatel'ov 
sa zabúda. Podra mňa , a nie je to iba môj názor, by bolo rozumnejšie ponechať konanie zjazdu v pôvodnom 
termíne, na ktorom by sa v zmysle schválených návrhov prepracovali stanovy zväzu a z ktorého by vzišiel nový 
vrcholný orgán. 

Tento by náväzne začal rokovanie so zahraničnými zväzmi o možnostiach spolupráce a zabezpečovaní 
potrebných dokladov. Za predpokladu, že bude zvolený nový orgán, nebude mať dostatok času na zabezpeče
nie medzištátnych vzťahov, ktoré sú čoraz potrebnejšie pri transportOCh našich holubov cez ich územie. 

Iba ak toto všetko mieni terajší ÚV zabezpečil vopred , ešte pred zjazdom, budú tieto moje domnienky 
bezperdmetné a budem nútený poopraviť si svoj názor na tento problém. 

Ďalej si myslím, ýe aj predkladanie scenára o počte členov ÚV je predčasné, ako aj samotná existencia ÚV. 
Veď je celkom prirodzené pokúsiť sa pracovať na iných princípoch, ako pracovali v minulosti tiež tzv. "ústredné 
výbory", ktoré mali už vopred všetko nalinkované. 
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Pán Ing, Kurek Juraj, predseda zväzu, na stránkach Poštového holuba informuje, čo a kol'kočlenné sa bude 
volif na zjazde a hneď na ďalšej stránke o rozvíjani kon(čka v optimálnych podmienkach - ak to myslel vážne, 
potom musí pripusti! možnosf zmeny stanovatie týkajú aj ÚV, 

Pripadá mi celkom správne, akďalej hovorí o dodržiavanf sebadisciplfny a o sebaovládaní, len by nemal 
hovori! o rešpektovaní zákonov, ktorý zákon v tejto súvislosti mám na mysli je dúfam jasné a nemá cenu ho 
rozvádzal. 

Som znepokojený tým, ako sa zaraduje Slovenský Maratón klub s takmer 160 člennou základňou na úroveň 
výcvikového strediska, Pokia!' si pamätám, spoločné rokovania sa odvljali v inom duchu, Je pre mňa nepocho
pitefné, ak na jednej strane, najmladšie združenie na Slovensku s 86 členmi svojho zástupcu na zjazde bude 
maf a Maratón klubu sa táto možnosf upiera, 

Je na chovatefoch , aby sa k takýmto praktikám vyjadrili a prezentovali svoju vôfu , Som presvedčený , že 
chovaterov , podporujúcich nové trendy bude čoraz viacej a prevládne už nový duch, Bol som v omyle, keď som 
si myslel, že stačí vyzvaf ÚV k spolupráci a uabudnúf na staré spory, Túto výzvu vypočulo iba niekol'ko členov 
ÚVa za to im patrí moja úcta, Veľmi ma však mrzi nezáujem ostatných a nadovšetko spôsob ako argumentujú 
voči návrhom z oblastných združenL 

Na pos lednom sedení predsedov OZ CHPH s ÚV v Žiline, sme mnohi boli svedkami toho, ako sa prezentuje 
vlastný názor a ako vadilo, že si Maratón klub dovolil približne v rovnakom termfne usporiada! preteky, Stačilo 
však vopred pozva! k spoločnému rokovaniu zástupcu Maratón klubu a všetko by išlo inak, 

Zo strany ÚV mi absentuje ochota rokovaf a preto by bolo už načase posúdi! vlastné stanoviská na spoloč
nom rokovaní medzi ÚV a zástupcami oblastných združení, a to nielen s predsedami, ale aj s ďalšími skúse
nými funkcionármi. Je vefmi dobré, že sa rozvfja diskusia na stránkach Poštového holuba, ktorého vydávanie 
je svetlým javom Časopis sám však nemôže posky1nú! dostato č ný priestor a preto navrhujem diskusiu for
mou seminára pri prnežitosti konania výstavy majstrov oblastných združení niekde v okolf Žiliny, Ružomberka 
či Banskej Bystrice ešte pred konaním zjazdu a Národnej výstavy. 

Určite sa nájde miestnos! na takúto diskusiu a takéto stretnutie by určite privítali mnohé OZ a možno by sa 
predišlo nevhodným vystúpeniam na zjazde, ktorý by mal prebiehať už v pokojnej atmosfére a dôstojne. 

Dovolte mi vyzvaf z tohto miesta ÚV ku garancii takéhoto diskusného seminára, prfpadne požiada! ho, aby 
inicioval na spomenutých OZ CHPH jeho realizáciu, 

RNDr. Daniel Dudzik 
V marci som mal 48 rokov a som absolventom 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Ikombi
nácia biológ ia - chém ia!, Narodil som sa a aj v sú
časnosti bývam v Poprade, Pracujem na SPoŠ v Kež
marku, 

Do organizácie chovatefov poštových holubov 
som vstúpil v roku 1963 a vykonával som rôzne funk
cie v ZO i OZ CHPH. Takmer 20 rokov som rob il vý
cvikára OZ a táto práca mi bola a je najbližšia, V sú
časnosti som predsedom ZO Poprad, tajomníkom OZ 
Poprad a členom ÚV, 

V chove poštových holubov sa mi podarilo do
siahnu! vera dobrých výsledkov, o čom svedčí účasť 
na CV a pretekové výsledky, Za úspechy vdačím pre
dovšetkým zásade, že do chovu zaraďujem minimum 
nových holubov a staviam stále na starej osvedčenej 
línii, ktorú som dostal od nebohého p, Hu!ana ešte v 
roku 1967. 

Začiatkom septembra, po tri a pol hodinovej schô
dzi, ktorá dala všetkým zúčastneným poriadne za
brať najmä po psychickej stránke, mi jeden chovatef 

5 

povedal :"Medzi holubárov som prišiel preto, že sa 
ohlásili rôčky a ja som musel zanecha! svojho pô
vodného koníčka - rozhodovanie vo futbale. Myslel 
som si , že tu budem relaxovaf a si aj oddýchnem po 
práci. Žiaf, nie je to tak, " IF, p, 3, 9, 19961 

Myslím si , že stojí za .-___ .....,, __ .... 
to, aby sme nad týmto 
výrokom všetci pouvažo
vali a snažili sa o to, aby 
náš koníček, súfaženie, 
schôdzovanie bolo prí
jemným zážitkom, pri 
ktorom sa stretávame s 
priatefmi, kde si po práci 
oddýchneme, kde doká
žeme kumulovať životnú 
energiu a nie stráca! op
timizmus a rozvahu. 

Moje názory, ako zlepšif vzťahy a prácu v chova
tefských organizáciach, by som zhrnul do nasledu
'Ucich bodov : 
I. Príčinu neúspechov hľadaf vo vlastnej práci 

Stretol som len málo chovatefov, ktorí by dokázali 



priznať, že ich slabšie výsledky sú zrkadlom ich cho- Dôsledná príprava zjazdu bola tiež dôvodom, pre
vatel'skej práce. Obyčajne sa púríčiny hl'adajú inde, čo sa termín konania zjazdu posunul. Ak zo strany 
najčastejšie v práci funkcionárov OZ, v nesprávne chovatel'ov a OZ neprfdu včas konkrétne návrhy na 
zostavonom pretekovom pláne, v nesprávnom sme- skvalitnenie a doplnenie zväzových dokumentov, !až
re doletu, chybami v preprave a pod. Na dokumentá- ko predpokladal, že priamo na zjazde z diskusie vy
ciu uvediem názory dvoch popredných chovatel'ov, plyní a po zrelej úvahe sa prijmú a schvália vyhovu
ktorých mená neuvediem a sami iste svoj názor spo- júce závery. 
znajú : "Zo Schwerinu nám holuby vždy vel'mi zle lie- IV. Skvalitnit' prácu orgánov SZ CHPH 
tali. Je to nevhodná tra! a smer. To Aschaffenburg je Je možné, že práve na prácu vrcholných orgánov 
úplne niečo iné." Ichovater p, po preteku Schwerin v zväzu sa práve odo mňa kritický pohrad nečaká, ale 
roku 1996/. "Aschaffenburg, ak je zlé počasie, je za dve obdobia, čo som členom ÚV si myslím, a nie
úplne nevhodná trať." Ichovatel' V. po preteku As- len ja, že niektoré veci sme mohli robi! aj lepšie. Pre
chaffenburg v roku 19951 Potom stačí získal pre svoj dovšetkým preto, že náplňou zasadnutí boli problé
názor ďalšfch chovatel'ov a z roka na rok sa menia my, ktorými sme sa vlastne ani nemuseli zaoberať, 
trate, smery, územné celky a pod. ak by bola iná štruktúra riadenia, ak by si svoje po
li. Vypracovanie štandardných a dobre premysle- vinnosti dôsledne plnili niektoré ZO a OZ CHPH. 
ných noriem a pravidiel Môžem poveda!, že ak 50 % práce ÚV zaberá rie-

Všeobecne platí, že čím dlhšie norma Izákon, vy- šenie sfažností a odvolaní, neostáva čas na dôleži
hláškal je v praxi platná, tým viac rudí ju pozná a tejšie body programu. Niektoré zasadnutia namajú 
môže sa ňou riadi!. Tieto skutočnosti by sme si mali potom žiadaný efekt a oberajú funkcionárov o čas a 
uvedomi! práve teraz pred zjazdom SZ CHPH. Je chovaterov o ilúzie. Dovol'ujem si preto navrhnúť inú 
potrebné citlivo posúdil, čo je nutné zmenil, prepra- štruktúru riadenia SZ CHPH : 
covať a čo ponechal v dokumentoch. Názor, že všet- 1. Vrcholný orgán - zjazd SZ CH PH 
ko je dobré, neobstojí, rovnako ako aj názory, ktoré 2. Pä!členné prezídium v zložen í: al prezident SZ 
nechcú nechať kameň na kameni. CHPH, bi viceprezident SZ CH PH, cl predseda prete-

Nejde mi o snahu potlačil demokraciu a všetko kovej komisie, dl predseda rozhodcovskej komisie, 
nalinkovať. Je však potrebné exaktne urči!, na čo má el predseda výstavníckej a posudzovatel'skej komi
právo chovatel', ZO, OZ a vrcholný orgán, striktne ur- sie 
čiť, čo je možné menif a čo nie. 3. Revízna komisia 
"I. Konštruktívna kritika 4. Rada predsedov OZ 

V našich organizáciach na všetkých úrovniach sme 5. Komisie: al päťčlenná preteková komisia, bi päť
si už zvykli kritizovať - dos! často všetkých a všetko. členná rozhodcovská komisia,cl päfčlenná výstavníc-
Z toho dôvodu je často odmietaná a kritici zaznáva- ka a posudzovaterská komisia 
ní. Spôsob rozdelenia práce navrhujem následovným 

Kritika by však mala byť hybným momentom vý- spílsobom: 
voja a j v našej chovatel'skej a funkcionárskej práci. I PREZIDENT A VICEPREZIDENT 
Musí byť však konkrétna, adresná a predovšetkým - riadia činnosť sekretariátu 
konštruktívna. Nemala by ostať v podobe "Čo tým - zvolávajú zasadnutia prezídia 
kritik myslel". Keď už kritizujeme, tak povedzme - na- , - reprezentujú zväz navonok 
pfšme "To je nesprávne preto a preto, tak a tak by to ' - zabezpečujú dodržiavanie rozpočtu zväzu 
lepšie vyhovovalo viacerým chovaterom". 2, PREZíDIUM 

Za šesť rokov som si vypočul množstvo kritiky, - riadi činnos! zväzu v medzizjazdovom období 
povedzme na vyhodnocovanie a systém MS. Žiadny - pripravuje rozpočet 
chovater, ZO alebo OZ však nevypracoval konkrétny - pripravuje návrhy a podklady na zmenu dokumen-
návrh na vyhodnotenie tejto súťaže . tov _-::> 

To isté platí o tomto predzjazdovom období. Mno- - koordinuje činnos! komisif 
hé veci sa nám nepáčia , ale zatiar je podané mini- * zasadá minimálne 3x ročne 
mum konkrétnych, konštruktívnych, zdokumentova- * všetci sú volení zjazdom presne na jednotlivé po-
~ých návrhov na zlepšenie práce SZ CHPH, Pritom sly -7 
UV vytvoril komisie, ktoré by sa pripomienkami za- 3. RADA PREDSEDOV 
oberali a odôvodnené pripomienky a návrhy zakotvi- ,. - schval'uje hospodárenie a rozpočet zväzu 
li do stanov a ostatných dokumentov. - schvaľuje doplnky k zväzovým dokumentom 
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- posudzuje prácu komisií 
- dáva podnety pre činnosf prezídia a sekretariátu 
• zasadá Ix ročne 
• tvoria ju predsedovia OZ 

4. KOMISIE : 
aJ p reteková 

- pripravuje propozície celoštátnych súfaží, or-
ganizovaných zväzom ---:'> 

- dozerá na regulárnosf pretekov 
- posudzuje dokumentáciu, organizuje školenia 
- organizačne pripravuje NP 
• traja členovia sú volení zjazdom, jedného me

nuje prezídium -, 
Itento by mal by{ skúsený odborník v tejto čin

nostil _.,;) 
• zasadá 2x ročne I po dodaní pretekových plá

nova pri vyhodnocovaní výsledkovi -,' 
bi rozhodcovská - zmierovacia 

- rieši s konečnou platnosfou sfažnosti a odvo
lania chovatel'ov a organizácií -;:> 

• traja členovia sú volení zjazdom, jedného me
nuje prezídium Ipodra možnosti s právnickým vzde-
laníml -) 

• zasadá 2x ročne 
cl výstavn ícka a posudzovate l'ská 

- pripravuje propozície a štatúty výstav 
- vyberá organizátora CV 
- stará sa o zvýšenie úrovne posudzovatel'ského 

zboru 7 
• traja členovia sú volení a jeden kooptovaný pre

zídiom """';;> 

5. REVíZNA KOMISIA 
- plní úlohy identické s doterajšími 
• traja členovia zvolení zjazdom 

Doporučujem tiež prijať zásadu , ktorá v demo
kratickom systéme platfvšeobecne, že kandidát do 
ktorejkorvek funkcie vo le nej na zjazde, nesmie 
podnikaf v oblasti holubárskeho športu ani spolu
pracovať alebo byf poradcom firmy, ktorá sa tou
to činnosfou zaoberá . Uvedené opatrenie navrhu
jem prijaf z toho dôvodu, aby nedochádzalo k stretu 
záujmov alebo lobizmu v prospech jednotlivcov 
alebo skupín. 
V. Spoliehajme sa na vlastné sily 

Niet pochýb, že našim hlavným ciel'om by mala 

byf úspešná reprezentácia Slovenska na vrchol
ných podujatiach . Neraz mám pocit, že túto otáz
ku nedoceňujeme. Nemám pritom na mysli len 
účasť na olympiáde. ide mi o to, že si musíme uve
domir, že obraz a úroveň slovenského poštového 
holubárstva sa vždy bude posudzovať podl'a súťa
ží, pretekov a výstav, ktoré zorganizujeme doma. 

Vyzerá to tak, akoby sa každý hral na vlastnom 
piesočku a velké podujatia a akcie , ktorými by sme 
sa prezentovali, nám chýbajú. Prípadne ak sa niek
to o niečo pokúsi , tak sa to nestretne so záujmom 
Inapr. výstava majstrovi. Žiadalo by sa vypraco
vať kalendár oficiálnych akcif SZ CHPH, čo by 
umožnilo dobre sa pripraviť organizátorom, ale aj 
účastníkom . 
VI. Zapojenie firiem a poílnikatel'ov do podpory 
nášho športu 

V šport,e ci kultúre sú takf, ktorí môžu urobi! 
alebo robia ko široká základňa, ktorá svoje člen
stvo a úča berie čisto ako koníček. Rovnako to 
platí aj v holubárskom športe, len sa nám nedarí 
získať a zapojif do podpory nášho športu jednot
livcov a firmy, ktoré by mohli pre chovatel'ov poš
tových holubov urobi! niečo naviac . 

Za vzor by nám mohol poslúžiť jazdecký šport. 
Preteká sa tam o cenu tej ktorej firmy, ktorá tomu 
športu fandL Nemohlo by to byť tak aj v našom 
športe? Nap ríklad pretek Schwerin by sa letelo 
cenu určitej firmy chovatel'a-podnikatel'a, prípad
ne by pretek niesol ich meno. Zvýšilo by to ich 
popularitu a všetkým chovaterom by to pomohlo. 

Bolo by potrebné vybudovať- zriadiť Slovenskú re
prezentačnú testovaciu stanicu , kde by poprednf cho
vatelia a firemné družstvá mali stále zastúpenie. 

Je potrebné v čo najkratšom čase spoločnými 
silam i vybudovať aspoň jeden skladačkový kontaj
ner na prepravu holubov na dial1<ové preteky. Kaž
dé OZ by v ňom mohlo mať svoj diel, ktorý by pri 
výstavbe financovalo. 

Verím , že ÚV dostane ce lý rad lepších a pod
netnejších návrhov. Svojimi názormi však chcem 
vyburcovať ďal ších chovaterov , ktorí určite majú 
záujem na zvyšovaní úrovne nášho športu , aby sa 
nespoliehali na samotný zjazd, ale o ďalšom na
predovaní a postupoch v našom zväze uvažovali 
už pri prfprave zjazdu a zjazdových dokumentov. 

Karol Atalavič 
Pochádzam z Nového Mesta nad Váhom a mám 48 rokov . Poš

tové holuby mi učarovali už v detstve, no v ZO CHPH som orga
nizovaný od roku 1963. Vo svojej ZO CHPH Nové Mesto nad Váhom som prešiel všetkými funk
ciami až po súčasnú predsednícku . Vo funkcii tajomníka alebo predsedu pôsobím od roku 1978 
aj v OZ CHPH . Členom ÚV SZ CHPH som druhé volebné obdobie - najskôr ako člen výcvikovej 
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komisie a v súčasnosti ako podpredseda. Zároveň som aj posudzovaterom poštových holubov . 
V holubárstve som dosiahol pekné výsledky - 5x som reprezentoval bývalé Československo /2x na 

olympiádach a 3x na spartakiádach/, kde sa moje štrandardné holuby umies
tnili od 2. do 8. miesta. Na popredných miestach sa umiestňujem aj v rámci 
OZ CHPH . 

Aká je moja holubárska filozofia? Zhrniem ju do troch bodov: 
1. vlastni! dobré holuby 
2. dokáza! im vytvoriť optimálne podmienky 
3. mať dostatok sn a vôle pracovať viac ako iní a ma! prepotrebné štastie 
Keď sa tieto faktory skíbia do jedného celku, uspechy sa musia dostavif. 

V práci riadiacich orgánov je potrebné dosiahnu! taký stav, aby s ňou 
bola spokojná väčšina chovaterstva. Aby sa tak stalo , k tomu sú podra mňa , 

potrebné dve veci: 
- zabezpečil absolútnu regulérnos! pretekov a tak vylúči! možnosI podvodu 
- vytvoriť a zabezpečiť takú súfaž pre chovaterov, s ktorou bude súhlasiť 75 % chovaterov, čím udržíme 
chovaterskú základňu na súčasnej úrovni a nepripusti! teóriu "my na to máme a kto nemá, nech nechová". 

Milan Blahovský 
Mám 33 rokov, som ženatý, otec dvoch synov. Pra

cujem ako učiter matematiky na ZŠ v Spišskom Pod
hradí. 

Poštové holuby chovám od roku 1976. Členom SZ 
CHPH som od roku 1981. V ZO vykonávam funkciu 
výcvikára, v OZ pracujem ako predseda výcvikovej ko
misie. Členom ÚV SZ CHPH som od roku 1995. 

Počas svojej chovaterskej praxe som prežil mnohé 
sklamania, ako aj úspechy. Krfzolf\j rok môjho chova
terského života bol pre mňa rok 1988, keď som v sezó
ne nezískal an i bod. Vtedy som sa dostal do stavu, ked· 
som chcel skončil s chovom holubov. Príčinou toho 
bolo, ako sa neskôr ukázalo, nevhodný holubník, pre 
ktorý som využil priestory murovanej garáže. Holubník 
bol sice zriadený na mOje pomer'j 
pekne, ale zlá poloha výletov, nedostatok svetla a sl
nečných lúčov poznačila výkonnos! mojich holubov, 
hoci pochádzali z výborných chovov p. Kolačkovského. 

Po skončení ZVS som premiestnil holubník pod stre
chu rodinného domu a to spôsobilo obrat v mojej cho
vatel"skej ceste . Výkony holubov išli prudko hore a po
stupne som sa zaradil medzi popredných chovaterov 
nášho OZ. 

Prechod na vdovstvo priniesol ďalšie moje úspechy, 
ktorých vyvrcholením bola moja účas! na olympiáde 
PH v Ultrechte. Rovnako umiestnenia mojich holubov 
na poslednej Slovenskej výstave PH v Žiline môžem 
zaradi! medzi úspešné. 

Moja holubárska filozoJia je postavená na profesio
nálnom prístupe chovateľa k svojim holubom . Chova
teI", ktorý nedá svojim holubom to, čo potrebuje ich or
ganizmus pri podávaní športových výkonov, nemá ani 
právo od nich očakáva! maximálne výkony. Už sú preč 
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tie časy, kedy stačilo holuby nakŕmi! a napojiť a v nede
ru sa tešiť z ich návratu. 

Čo je dobré v našom športe na Slovensku, je ťažko 
hodnotiť. Myslím si, že úspechom je už to, že naše ho
luby v medzinárodnom meraní podávajú dobré výsled
ky vzhradom na podmienky /materiálne/ v akých pracu
jeme. 

Zmeny, ktoré by som privítal, zhrniem asi takto: 
snaha o väčšie zviditeľnenie a propagáciu nášho športu 
v širokej verejnosti prostredníctvom televfzie resp. roz
hlasu, taktiež organizácia podobných pretekov ako sú 
národné preteky v západnej Európe a nie takých, ako 
produkujú mnohé OZ, naše nevynímajúc, s 300 nasa
denými holubami na pretek. Rád by som taktiež privftal 
také sútaže, ktoré organizujú rôzne subjekty v ČR. Nie
len u starých, ale aj u mladých holubov. 

Chcel by som vyzval všetkých funkcionárov a čle
nov SZ CHPH, aby svojou prácou a prístupom k povin
nostiam pomohli chovaterstvu PH na Slovenku držať 
krok s holubárskym vlakom, aby nám neušiel tak, ako 
sa to stalo v iných športových odvetviach . 



Slovenský zväz chovateľov pošt9vých holubov 
81102 Bratislavá, Medená 16, tel. 07.3258?5 

SMERNICA 
slovenskej výstavy poštových holubov - 1997 

II Slovenská výstava poštových holubov sa bude konať v dňoch 4. - 5. januára 1997 v Senici !kultúrny 
dom - na námestí!. 
21 Výstavu bude organizovať Ing. Peter Chytil, 908 51 Holíč, Lúčky 35 
31 Vystavované kategórie a podmienky výstavy : 

AJ ŠTANDARD - holub najmenej 3.000 km a holubica 2 .500 km za 2 roky 11995 - 19961 umiestnených 
vo 20 % na tratiach od 150 km v konkurencii najmenej 200 ks nasadených na pret ek a pri účasti nejmenej 
25 chovateľov , avšak v druhom roku musí ešte holub splniť najmenej 900 km a holubica 750 km. 

BI ŠPORT 

Dížka preteku Minimálna účasť Minimálny počet Počet pretekov 
vkm v preteku km za 2 roky za 2 roky 

chovateľov - holubov 

l. skupina od 100 do 400 25 250 2.000 IO 
ll . skupina od 300 do 600 25 250 3.000 8 

III. skupina nad 500 25 250 4.000 6 
IV. skupina 25 250 4.000 10 

Vzorec pre výpočet koeficientu: umiestnenie holuba x 1.000 
koeficient = -------------

CI MAJSTER SLOVENSKA: krátke trate 3 ks 
stredné trate 3 ks 

DI ESO !bez rozdielu pohlavia! 

dlhé trate 3 ks 
generálny majster 3 ks 

počet nasadých holubov na pretek 
M\.. 

Prvých IO holubov na Slovensku zostavených spravodajom Poštový holub. Kandidátov treba nahlásiť do 
30. Il. 1996 RNDr. Danielovi Dudzikovi, Poprad -Matejovce. Poradie v tejto súťaži sa zostaví po vyhod
notení holuba resp. holubice podľa vzorca: 

počet nasadených holubov + I - umiestnenie holuba 
x 100 

počet nasadených holubov 

Do súťaže sa počíta 6 pretekov nad 300 km. 

41 LIMITY PRE OZ CHPH 
Každé OZ CHPH bude vystavovať II kusov , z toho povinne I holuba a I holubicu v kategórii ŠTAN
DARD a po jednom kuse v každej skupine kategórie ŠPORT. Ďalšie 3 ks si do súťaže OZ vyberú oblastné 
združenia ľubovoľne. Zostávajúce 2 ks vystaví majster OZ. 
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51 VYHODNOTENIE OZ CHPH 
Na slovenskej výstave poštových holubov sa urobí poradie v kategórii ŠTANDARD !Zvláš ť za holuby a 
uvlášť za holubicel a kategórii ŠPORT Izvlášť za každú skupinu, bez rozdielu pohlavia!, aby sa potom 
mohlo urobiť poradie OZ CI·IPH podIa priloženej tabuIky. 

Poradie OZ CHPH sa zostaví podľa získaného priemerného bodového zisku za 9 kusov. Výška bodo
vého zisku každého jednotlivca je určená poradím, ktoré získa vo svojej súťaži. Súťaž holubov a holubíc 
kategórie ŠTANDARD sa pre hodnotenie OZ CHPH považujú za dve samostatné súťaže . 

V prípade rovnosti bodov v kategórii ŠTANDARD či ŠPORT rozhoduje o poradí počet km za 2 roky. 
Holub resp. holubica môžu byť vystavované iba v jednej kategórii . 

61 HODNOTENIE 
PodIa medzionárodného štandardu budú hodnotené len holuby a holubice vystavované v kategórii ŠTAN
DARD. Posudzovanie vykoná 5 posudzovateľov, ktorí oboduj ú obe pohlavia. Najvyššia a najnižš ia bodo
vá hodnota sa bude škrtať a zo zostávajúcich troch bude vypočítaný priemer. 

71 REPREZENTÁCIA SLOVENSKA 
Zloženie reprezentačnej kolekcie pre olympiádu bude následovné" 
ŠTANDARD .... ... ....... ......... .. ... 5 holubov + 5 holubíc 
ŠPORT - I. skupina .... .......... 3 kusy 

II . skupina ............. . 3 kusy 
III. skupina ... ..... ...... 3 kusy 
IV. skupina ..... .... ... .. 3 kusy 

SI OCENENIE 
a!ŠTANDARD- H 

Ha 
bI ŠPORT - I. skupina 

II. skupina 
III. skupina 
IV. skupina 

clESO 
dl kolekcia OZ CHPH -

I. až 3. miesto 
I. až 3. miesto 
l. až 3. miesto 
l. až 3. miesto 
l. až 3. miesto 
l. až 3. miesto 
l. až 3. mies to 
I. miesto: 2.500.- Sk 
2. miesto: 1.500.- Sk 
3. miesto: 1.000.- Sk 

el majstrovstvo Slovenska 
- v každej kategórii I. miesto: 2.500.- Sk 

2. miesto: 1.500.- Sk 
3. miesto: 1.000.- Sk 

- v každej kategórii prvých desať chovatel'ov dostane diplom 

91 PREBERANIE HOLUBOV 
a! Dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený okresnou veterinárnou správou, nie 
starší ako 3 dni . 
bI Holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holuba
mi dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jeden zoznanl bude 
odovzdávajúcemu potvrdený a vrátený. Po termíne dodané holuby má u sporiadateľ právo prevzatie od
mietnuť. 

cl Výstavné karty budú vyplnené strojom, presne, úhl'adne a vo všetkých požadovaných rubrikách. V 
rubrike Dátum preteku treba vždy uvádzať deň , mesiac i rok . Budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a 
podpísané zodpovedným funkcionárom . Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá predseda a tajom
níkOZCHPH . 

V pretekových výsledkoch bude umiestnenie vystavovaných holubov označené podčiarkn utím. 
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dl Výdaje spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH. Za prevzaté holuby zodpovedá 
usporiadateľ výstavy a zabezpečuje aj veterinárny dozor. 
el Výstavný poplatok je 50.- Sk za každého vystavovaného holuba, čo uhradí zástupca OZ CHPH pri 
odovzdaní holubov. Po skončení výstavy budú holuby vydané povereným zástupcom OZ CHPH na zá
klade predloženého potvrdeného dokladu pri preberaní holubov. 
fi Usporiadateľ uabezpečí kontrolu dokladovo výkonnosti vystavovaných holubo v. 

IO.PROGRAM SLOVENSKEJ VÝSTAVY POŠTOVÝCH HOLUBOV 
3. 1. 1997 8.00 - 11 .00 - preberanie holubov 
Ipiatok! 12.00 - posudzovanie holubov, určenie poradia 

4. 1. 1997 
Isobota! 

5.1.1997 
Inedeľa! 

17.30 
20.00 

8.00 - 18.00 
13.00 
19.00 

I 
~.OO - 13 .00 

l :00 

a reprezentačnej kolekcie 
- zasadnutie ÚV SZ CHPH 
- privítanie delegácií 
- otvorená výstava pre verej nosť 
- vyhodnotenie výstavy, odovzdanie cien 
- spo ločenský večer s vyhodnotením súťaže 

MS-1 996, odovzdanie diplomov a ocenení 
- otvorená výstava pre verejnosť 
- výdaj holubov 

ll. UBYTOVANIE A SPOLOČENSKÝ VEČER 
Ubytovanie a vstupenky na spoločenský večer bude zabezpečené formou záväzných objednávok a ich 
platieb do 22. decembra 1996 na adresu: Ing. Peter Chytil, 908 51 Holíč, Lúčky 35. 
Spoločenský večer bude v Spoločenskom dome v Senici loproti podniku Hodváb Senica!. 

12. PREDAJ CHOV A TEÍ.SKÝCH POTRIEB 
Bude zabezpečený výrobkami našich i zahraničných firiem !NATURAL, VERSELE LAGAI. 

13. OBČERSTVENIE 
Občerstvenie počas výstavy zabezpečí usporiadateL 

Smernica SV - PH je spracovaná v zmys le uznesenia ÚV SZ CHPH a pripomienok u sporiadateľa . 

V Holíči, 20. septebbra 1996 

Ing. Juraj Kurek 
predseda ÚV SZ CHPH 

Ing. Peter Chytil 
uspori adateľ SV-PH 

Jubilant Jozef Kupco 
Dňa 9. noveambra 1996 sa dožíva pán 

Jozef K U P Č O sedemdesiatich narode
nín. Súčasne si pripomína 55. výročie cho
vu poštových holubov. 

Za toto obdobie náš jubilant vychoval 
vel'a vynikajúcich pretekárov, ktorí mu za
bezpečili množstvo prvenstiev v súfažiach 
o majstrovstvo ZO aj OZ CHPH. Jeho ho
luby celkom ll-krát reprezentovali býva
lé Ceskoslovensko v kategórii výkon na 
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výstavách s medzinárodnou účasťou. 
Od roku 1958 vykonával rôzne funk

cie vo Zväzarme, Slovenskom zväze drob
nochovateľov, Združení CH PH na Sloven
ku a v Slovenskom zväze chovatel'ov poš
tových holubov. Počas jeho pôsobenia v 
uvedených organizáciach sa všemožne 
snažil napomáhať rozvoju chovatel'stva 
poštových holubov. 

Svojou účasťou pri výbere holubov na 



výstavy - olympiády prispel k dosiahnu
tiu vynikajúcich výsledkov českosloven
ských holubov, ktorých umiestnenie bolo 
následovné: 
1979 - Amsterdam - 1. miesto 1985 - Porto 
- 1. miesto 
1981 - Tokio - 3. miesto 1987 - Dortmund -
1. miesto 
1983 - Praha - 1. miesto 1989 - Katowice-
1. miesto 

Majitelia holubov, ktorí sa podiel'ali na 
týchto úspechoch boli ocenení minister
skými vyznamenaniami. 

V súčasnej dobe je p. Kupčo už na dô
chodku, ale svojou aktivitou, obetavosťou 
a húževnatosťou je pre chovateľov pošto
vých holubov v ZO i OZ CH PH stále prí
nosom. Aj v tomto roku zabezpečuje ko
nanie výstavy poštových holubov pre vša
eatkých majstrov oblastných združení na 
Slovensku. Výstava sa uskutoční v dňoch 
9. - 10. novembra 1996 v Ružomberku, na 
ktorú i touto cestou pozýva chovatel'skú 
verejnosť. 

Do ďalšieho obdobia želáme nášmu ju-

bilantovi predovšetkým pevné zdravie, po
hodu a vel'a úspechov v chove a prete
koch poštových holubov. 

Členovia ZO CH PH Rybárpole 

PRopozíCIE výstavy majstrov oblastných združení 
chovatel'ov poštových holubov. konanej v dňoch 9. a 10. 

novembra 1996 v R u ž o m ber k u 
1. Miesto konania: vel'ká dvorana kultúrneho domu, Bernolákova ul., Ružomberok. Výstava sa 
koná z podnetu viacerých chovatel'ov poštových holubov na Slovensku . Záštitu nad výstavou 
prevzal primátor JUDr. J. Čech . 
2. Organizátor výstavy: Jozef KUPČO, Hrabovská cesta 5 , 03401 Ružomberok, číslo telefónu 
0848/26619. 
3. Výstavné podmienky: výstavy sa môžu zúčastniť majstri oblastných zdru žení chovaterov 
poštových holubov Slovenka z roku 1996. Ak sa z rôznych príčin majster OZ nemôže zúčastniť, 
nahradí ho chovatel', ktorý skončil v súfaži na 2. mieste. 
Každý chovater vystaví kolekciu 7 poštových holubov /pretekárov/. Kolekcia musí byť opatrená 
výstavnými kartami , vyplnenými písacím strojom s vyznačeným prehľadom nalietaných tratí a 
kilometrov. 

Do dražby dodajú majstri jedného holuba, fotokópiu rodokmeňa tohoto holuba pošlú spoločne 
so záväznou prihláškou do 31 . 10. 1996. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na 10 % ceny vydra
ženého holuba od predávajúceho zložením dražobnej zábezpeky. Usporiadatel' si vyhradzuje 
právo zaradif do dražby aj holuby iných chovateľov, poplatok po vydražení bude činif 20 % z 
predajnej ceny, formou zloženia dražobnej zábezpeky. 
4. Ocenenie: Organizátor výstavy ocení každého vystavujúceho chovatel'a hodnotnou veCnou 
cenou. 
5. Dodávka holubov: Vystavované holuby musia byť zdravé, vakcinované proti paramyxové
mu vírusu najneskoršie dva týždne pred začatím výstavy. Vystavovali' je povinný predložiť do-
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klad o vakcinovaní, vydaný príslušným vetearinárnym úradom, ktorý nesie byť starší ako tri dni. 
Vystavovateľ pri odovzdávaní holubov predloží dvojmo napísaný zoznam, jeden po potvrdení 
bude chovateľovi vrátený. Tento bude slúžiť na vydanie holubov po výstave. 
V prípade, že majitel' si nebude môcfosobne prevziať holuby, tieto vydá usporiadate!' výstavy po 
predložení potvrdeného zoznamu, písomného poverenia majiterom a občianskeho preukazu 
preberajúceho. 
Výdavky spojené s dopravou holubov na výstavu hradí chovate!'. Poplatok vo výške 30.- Sk na 
holuba hradí chovateľ pri preberaní holubov. 
6. Iné podmienky : vysielajúce OZ spracuje profil majstra /vystavovateľa! do katalógu výstavy 
a odošle spoločne so záväznou prihláškou do 31.10. 1996. V profile chovateľa uveďte jeho 
stručný životopis, dosiahnuté úspechy, línie chovu, spôsob lietania a kŕmenia a pod. 
7. Program výstavy 
8. 11. 1996 /piatok! : 16.00 - 21 .00preberanie holubov 
9. 11. 1996 /sobota! : 8.00 - otvorenie výstavy 

15.00 - dražba holubov 
18.00 - ukončenie prvého dňa výstavy 
19.00 - spoločenské posedenie /chata 

Cukrovar, Hrabovská dolina! 
10.11. 1996/nedeľa! : 8.00 - otvorenie výstavy 

11 .00 - odovzdávanie cien 
12.00 - vylosovanie tomboly 
14.00 - ukončenie výstavy, odovzdávanie PH 

8. Ubytovanie a spoločenské posedenie: ubytovanie zabezpečí usporiadateľ na základe ob
jednávok a ich platieb do 31. 10. 1996. Cena ubytovania v turistickej ubytovni činí cca 100.- Sk 
na osobu a noc, hotelové ubytovanie cca 300 - 400.- Sk. 
Cena vstupenky na spoločenské posedenie vrátane večere a hudobnej produkcie bude cca 
150.- Sk. 
9. Vstupné: cena vstupenky vrátane katalógu v sobotu 9.11 .1996 bude 100.- Sk, v nedeľu 
10.11 .1996 cena vstupenky s katalógom bude 70.- Sk. 
10. Záverečné ustanovenia: záväzné prihlášky a ostatnú písomnú agendu posielajte na adre
su tajomníka výstavy, kde dostanete prípadné písomné alebo informácie: • "FR O Š Ť Á K, 
Hrabovská cesta 32, 03401 Ružomberok, l 
číslo tel. : 0848/327013, kl. 25,v pracovné dni od 7.00 do 15.00 hod. JO? J 

0848/26619 po 15.00 hod. vrátane sobôt a nediel' ~ 

V Ružomberku dňa 23. 09. 1996 

Chovatelia SZ CHPH sa po druhýkrát zú
častňujú svetového šampionátu mladých holu
bov ročník 1996, ktorý sa koná pri príležitosti 
25. olympiády poštových holubov v dňoch 24. -
26. 1. 1997 vo švajčiarskom meste Basel. 

Slovensko reprezentujú poštové holuby 
týchto chovaterov : Schwarz Ján /4 kst, Ing . 
Kurek Juraj /2 kst, Ing. Chytil P+L /2 kst, 
Ing. Fiala Alexander /3 kst, MVDr. Holec P+L / 
2 kst, Csurma A. /4 kst, Adamka M. /3 ks/ a 

Jozef KUPČO 
organizačný garant výstavy 

_-. .-. ..... itH,aaáte 
Navrátil Fr. /4ks/. Spolu je to 24 holubov. 

Prevoz holubov uskutočnili p. Atalovič Ka
rol ako sprievodca a p. Schwarz Ján ako pre
pravca. Menovaní dňa 21.4.1996 o 19.00 hod. 
po prekontrolovaní dokumentácie prevzali ho
luby od predsedu SZ CHPH 
Ing. Kureka Juraja a cez Viedeň, Salzburg , 
Mníchov, Stutgart, Karlsruhe , Frieburg a 22. 4. 
1996 o 12.00 hod. dorazili do Baselu. 
Na hraniciach neboli žiadne problémy,a nakol'-
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ko colníci boli informovaní o prevoze. 
K samotnému odovzdaniu holubov došlo o 

16.00 hod, ktoré osobne preberal riaditeľ vý
stavy p. Emil Pitzler. 

Testovacie holubníky sú umiestnené v zá
hradnom prostredí, priamo v meste Basel. Ho
lubníky sú vybavené drevenými roštami, volié
rami a Tipes-zariadením /holuby Tipes-krúžky 
dostali pri odovzdávaní/o 

Cesta späť začala 22. 4. 1996 o 20.30 hod. 
a skončila v Nitre 23. 4. 1996 o 12.30 hod./jed
na cesta je približne 1.100 km/. 

Lúčili sme sa s prianím veľa šfastia chova
teľom a hlavne ich 
zverencom v rozhodujúcom preteku dňa 7. sep
tembra 1996 z Limoges, ktorý má dobrý zvuk 
aj medzi švajčiarskymi chovateľmi lje ich orga
nizovaných cca 600/. 

~ A{ .. Q;.~v· ( 

Chovateľské minimum z genetiky 
Už Inkovia, Egypfan ia a po nich neskoršie Gréci a 

Rímania využívali empirické poznatky k usmerňova
niu plemenitby chovaných zvierat. 

Do týchto čias siaha premyslená snaha človeka o 
zdokonal'ovanie chovaných zvietat. Aj keď nepoznali 
základné zákony dedičnosti, musíme prizna!, že ich 
výsledky boli v mnOhých prípadoch vynikajúce. 
Podarilo sa im vyšl'achtiť vynikajúce plemená napr. 
koní a psov. 

Na základe zachovaných údajov môžme konšta
tovať , že už pred niekol'kými storočiami chovatelia 
využívali cial'avedomú selekciu a párenie , ktoré 
bolo svedecky potvrdzované, využívali záznamy o 
pôvode. Už v Aristote lovych spisoch /4 . storočie 
p. n. 1./ sa nachádzajú záznamy o príb uzenskej ple
menitbe. 

Aj v šl'achtení poštových holubov boli a sú využí
vané viaceré metódy šrachtenia. Na niektoré z nich 
chcem dnes stručne poukáza!. 

Príbuzenská plemenitba 
Názory na význam a podstatu tejto plemenitby sa z 

času na čas výrazne menili. Raz sa zdalo, že bez tejto 
metódy zvieratá zušľachťovať nejde. O nejaký čas , na
korko sa využívala neúmerne, sa považovala priamo 
za škodlivú . 

Podstatou príbuzenskej plemenitby je opako
vanie sa niektorých predkov v predchádzajúcich 
generáciach, a tým pravdepodobná "koncentrácia" 
vlohové ho materiá lu v genotype príbuzensky vy
šrachtených jedincov. Pri použití príbuzenskej ple
menitby sa nemení genové zloženie, ale výrazne je 
ovplyvnené genotypové zloženie populácie. Vzrastá 
počet homozygotov a klesá počet heterozygotov. 

Úspech alebo neúspech tejto metódy závisí od 
toho , s akým kvalitným genetickým materiálom sa 
pracuje . Je preto nepoužiteIná tam, kde nie je dobre 

známa plemenná hodnota východzieho materiálu 
- kde nepoznáme dedičné zloženie holubov, ktoré 
chceme v tejto metóde použi!. Ak nie je známe 
ded ič né zloženie použitých jedincov, potomstvo má 
vždy horšie vlastnosti ako rodičovské jedince. 

líniová plemenitba 
Vytváranie väčších alebo menších skupín zvierat 

na rôznom stupni príbuznosti , ktoré sa vyznačujú de
dičnou ustálenosťou požadovaných znakov a vlast
nostf označujeme ako chovné línie. 

Ak je stupeň vzájomnej príbuznosti jedincov vyso
ký a ak jedince boli vyšľachtené zámerným využitím 
príbuzenskej plemenitby, označujeme takú líniu za 
imbrednú. 

Vzájomné pá ren ie jedincov chovných línií je línio
vou plemetitbou. Táto metóda je vel'mi často využí
vaná v chove poštových holubov. Zvláš! úspešné je 
medzilíniové kríženie imbredných línií, pričom výbor
né výsledky dosahujú dvojlíniové i štvorlíniové hyb
ridy. Ide predovšetkým o to, aby chovater úspešne 
spojil vlastnosti jednotlivých línif. 

Osvieženie krvi 
Ak sa v u rči tej línii objavia znaky prešrachtenia / 

zoslabnutie konštrukcie, životnosti/ je potrebné pri
stúpif k osvieženiu krvi , ktoré má za úlohu zvýšiť ži
votnos! línie. Nemá však podstatne ovplyvni! pôvod
né dedičné zloženie. Nemajú sa zmen if ani znaky ani 
úžitkové vlastnosti. 

Z genetického hradiska ide o príliv nových fakto
rova pre chovatera je dôležité, aby bol i prospešné. 

Osvieženie krvi je vlastne nepríbuzenská forma 
plemenitby. Výberu holuba, použitého k osvieže
niu krvi, je potrebné venovať mimoriadnu pozor
nosť. Chovatel' musí nutne preskúša!, ako sa nové 
vlastnosti v chove osvedčili. 

Jud .... 
14 



Olympijský víťaz P'H Ján:PROGNER 

"Končím svoju chovateľskú kariéru." 
V Informačnom spravodaji SZ CHPH 

Poštový holub v čísle 1/95 po rozhovore 
uverejnenom po dnázvom "Máme olympij
ského víťaza" som ešte netušil, že moja 
zákerná choroba v tak krátkej dobe sa do
stane do štádia, keď budem nútený uva
žovať o ukončení pretekárskej činnosti. 

Olympijské víťazstvo v Utrechte /Ho
landsko/ v kategórii C /preteky na dlhé tra
te/ v januári 1995 ma doslova nútilo a za
väzovalo venovat sa vo väčšej miere to
muto ušl'achtilému športu. Bol som si ve
domý, že v holubníku mám team kvalit
ných odchovov, ktoré dokážu pri troche 
šťastia , dosiahnut podobných výsledkov, 
ako olympijský víťaz 91-202357. Svoje 
kvality dokázal už holub 91-202351, ktorý 
v špici nalietal 6.818 kmv 20 %, ďalej ho
luby 92-128352, 92- 128356, 92-128357, 
nádejný ročný holub ročný holub oblast
ný víťaz z preteku Nymburg II 93-2471, 93-
2481 i rada ďalších. 

Ak si niekto urobí anylýzu z nasadzo
vania PH na preteky v rámci OZ CHPH z 
roku 1994, kedy som sa naposledy zúčast
nil preteakov, dôjde k záveru, že výsled
ky, ktoré som dosiahol, som získal z po
merne nízkeho stavu nasadených holubov 
na preteky. 

Moje umiestnenie na 6. pozícii rebríčka 
v rámci OZ CH PH Liptovský Mikuláš som 
dosiahol s 21 druhmi holubov, ktorých na 
preteky som nasadil v celku za pretekovú 
sezónu 172 kusov, oproti majstrovi OZ, 
ktorý nasadil o 23,9 % viac a o jeden pre
tek má menej. 

Vo svojich myšlienkach som sa húžev
nato pripravoval na preteky s predsavza
tím zopakovať a vylepšiť dosiahnuté vý
sledky. Bral som do úvahy aj rok 1996, 
môj odchod do dôchodku, čím by sa bola 
naplnila i moja túžba - vol'ný čas a špe
cializácia chovu. 

Už v roku 1995 nemoc zmarila moju 
účasť na všetkých nácvikoch i pretekár
skej činnosti. 

Po 8-týždňovom liečení vo Vysokých Tat
rách a jeho výsledkoch tohto roku som 
nútený chov poštových holubov ukončiť. 

Chovatel'stvo poštových holubov mi 
prinieslo v celej životnej kariére predovšet
kým radosť. Pri problémoch v práci mi 
prinieslo doslova a dopísmena úl'avu a o 
to tažšie sa s nim lúčim. 
Touto cestou by som rád poďakoval všet

kým chovatel'om, s ktorými som prišiel do 
styku, s ktorými som sa spoznal a športo
vo sútažil. Chcem sa poďakovať za spolu
prácu ZO CHPH Liptovský Mikuláš Nízke 
Tatry, OZ CHPH Liptovský Mikuláš, ale pre
dovšetkým chovatel'om OZ Poprad, kde 
som začínal a kde som zbieral prvé hol u
bárske vedomosti. Chcem sa úprimne po
ďakovať SZ CH PH za vzájomnú spoluprá
cu i vzhľadom na predchádzajúcu moju 
činnost vo funkcii predsedu OZ CHPH lip
tovský Mikuláš. 

Želám všetkým chovatel'om poštových 
holubov vel'a úspechov a prajem im, aby 
dosiahli a zopakovali podobné a ešte lep
šie výsledky, ako bol môj. 
Zároveň si dovol'ujem dat ponuku na od

predaj celého chovu, vrátane chových PH 
cca 40 ks, ako aj 5 ks ŠTANDARD, pôvod 
"olympijský E. Rudol, Ing. Vojtašek" , na 
ktorom som chcel založit navú éru chovu 
štandardných poštových holubov na lip
tove. Taktiež ponúkam k predaju kvalitné 
a presné konštatovacie hodiny Lee Castel 
/Swiss made/o 

Úplne sa s chovatel'mi a priatel'mi nelú
čim. Rád sa účastním 
chovatel'ského života, či už na výstavách 
alebo iných stretnutiach, bez holubárske
ho súťaženia. 

Progner Ján 
Priehradná 6 

031 01 Liptovský Mikuláš 
Č. t. 0849/514776 
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OHLASY O NÁZORY O NÁVRHY 
MVDr. Karol Koubek radí chovatel'ovi Martinovi Fáb

mu 
Vo svojom liste zo dňa 1. 9. 1996 sa pýtate, ako je to 

s liečením holubov pred a počas pretekárskej sezóny. 
Zrejme v záujme zvýšenia ich výkonnosti a nejde Vám o 
liečenie už nakazených holubov, ale o preventfvnu lieč
bu. 

Pre informáciu aj ostatných chovateľov opakovane 
otázku osvetlím, hoci som dávnejšie o tejto problemati
ke písal v časopise Letu zdar. Samotný výraz "preven
tívna liečba" je protirečivý, prtože holuby sú buď zdravé 
alebo chore. Zdravé je nerozumné napchávať liečivami. 
Ide skôr o chovateľskú prevenciu voči chorobám. 

Z hľadiska veterinárnej medicíny je ochrana zvierat 
pred nákazami alebo možnými ochoreniami aktuálna v 
obdobiach a prostredí, kde je ich výskyt pravdepodob
ný. U pretekárskych holubov ide o hromadnýtransport. 
Známe sú oblasti a obdobia trvalejšieho výskytu alebo 
prechodného výskytu epizootechnických a enzootických 
nákaz holubov. 

V záujme ich prevencie, osobitne ak ide o epidémie 
vírusového pôvodu, bežne praktizujeme v chovoch vak
cináciu holubov. Prípravky sú nie liečivá, ale imunop
reparáty. Davnejšie a bežne používame v chovoch napr. 
proti pseudomoru AVIPEST, baktériofágy proti salmo
nelózam, GALLlVAK proti mykoplazmóze, OVODIFTE
RIN ako prevenciu diftérie. 

Počas ich aplikácie a úč i nnosti nemožno od holu
bov očakávaf výkonnosf. Reakcia organizmu pred ná
stupom požadovanej imunity je v podávaní imunopre
parátov podobná pravému ochoreniu /napr. zvýšenie 
teploty/. Kratšiu resp. dlhšiu dobu vyžaduje rekonva
lescencia - obnovenie telesnej zdatnosti. 

V chovoch a prostredí s častým resp. pravdepodob
ným výskytom parazitárnych ochorení, tam kde sú cho

privatizáCii veterinárneho lekárstva len oprávnení vete
rjnári môžu poskytovať služby a liečiť zvieratá. Pri výko
ne služby sú viazaní dodržiavaním príslušných zákon
ných ustanovení. Nesú za svoje rady a výkon právnu 
zodpovednosť a voči rizikám, vyplývajúcim z výkonu 
živnostnenskej profesie musia byť poistení. 

Sám, už aj pre vek a celoživotnú pôsobnosť v riadia
cej zootechnickej veterinárnej profeSii, bez živnostnen
ského oprávnenia nemôžem vykonávaf príslušnú prax. 
Nebolo by správne konkurovať a uberať príjmy tým, čo 
sú ako veterinári existenčne závislí na svojej práci. Ne
bolo by to správne, hoci štúdium chorôb vtákov bol 
môj celoživotný záujem. Podľa otázok viem, o čo cho
vateľom ide. O snahu vyniknúf v chove holubov. Ich 
záujmy nemožno odsudzovaf. Uvediem ich na správnu 
cestu. 

Ja môžem publikovať len to, čo som si overil a pou
žíval sám v chove. Zvýšenie resp. zlepšenie zdravotné
ho stavu holubov a ich výkonu je závislé na komplexe 
činiterov. 

Okrem osvedčených plemenných holubov, prvora
dá je výživa. Vo výžive sa dnes /nielen u holubov/ pre 
dosiahnutie špičkového výkonu nezaobídeme bez tzv. 
biopreparátov. Najmä nie pri rekonvalescencii po lieče
ní holubov alebo pri podnecovaní ich rezistencie napr. 
pri ochorení vírusovými nemocami, na ktoré niet lieči
vá. 

Biopreparáty, prevážne vitaminozno-minerálne do
plnky sú dnes dostupné v chovateľskej obchodnej sieti 
komukorvek. Nie sú k nim potrebné rady, lebo ich účin
nosť a používanie musí byť uvedené v prospekte. Treba 
len dodržaf ich dávkovanie, správne skladovanie a ne
používaf ich po stanovenej dobe účinnosti. 

MVDr. Karol Koubek 

vané aj iné zvieratá /hydina, králiky/, osobitne kokcidió- Pŕchnutie holuba a jeho význam pre preteky a chov 
zy, sa pri veľkochove mláďat nezaobídeme bez kokci- ' Prchnutie holuba je zjavom prirodzeným, ktorý sa 
diostatík /CLOPIDOL, SACOX, AMPROU. každý rok opakuje na holubníku. Perie holuba sa vyvíja 

Najzákladnejšie preventívne opatrenia voči chorobám podobne ako u väčšiny vtákov na určitých miestach tela. 
holubov sú chovateľské - starostlivosf o zdravé, hygie- Rovnomerné pŕchnutie je znamením dobrého stavu 
nické prostredie, podávanie nezávadných, správne holuba a dáva predpoklad úspešných pretekov v budú
uskladnených krmív, zamedzenie prístupu holubov k com roku , tak aj predpoklad chovný. 
znečistenej vode a iným zdravotne škodlivým poživati- Na vývin peria má vplyv potrava. Zlá potrava a jej 
nám. Pre dezinfekciu vody chovatelia oddávna použí- nevhodné zloženie sa výrazne odrazí na vývine peria. 
vajú napr. hypermangán, CHOLEZOL a iné, novšie ob- Kormidlové perie, na ktorom sa prejavuje zlý vývin, má 
chod né prípravky /Aqua col!. mdlú a menej intenzívnu farbu, je užšie a dlhšie. To isté 

Viackrát som oboznámil chovateľskú verejnosf, že platí o krídelných letkách prvého radu, t. j. ručných. Tu 
nie som oprávnený poskytovať veterinárne rady. Po tiež môžme pozorovať od 4. letky zmeny, ktoré sú dlh 
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šie a užšie a v období najväčšieho zaťaženia organizmu 
nemajú dostatok výživných látok pre obnovenie peria. 
Príčina môže byt v nesprávnom zložení krmiva alebo je 
holub chorý. Takýto holub kormidlové perie úplne ne
vymení. 

Pokiar chceme mať chov na žiaducej úrovni, musí
me dbať o jeho zdravotný stav a holuba pripraviť na 
pŕchnutie - pripraviť mu podmienky bez stresov, v prie
storoch bez zápachu, s dostatkom svetla a sinka, pria
mo dopadajúceho do holubníka s množstvom slneč
ných ultrafialových lúčov cez otvorené okno. Holubník 
nesie byt pnliš obsadený, s dostatočným vetraním, av
šak bez prievanu. 

Holuby pozvofna preventívne preliečujeme liekmi , 
ktoré nezalažujú zažívacie a tráviace ustrojenstvo 
holuba. Preventívne preliečime holuby : 
al vnútorné parazitárne ochorenia holubov 
bI bakteriálne ochorenia 
cl vírusové ochorenia 
dl vonkajšie parazitárne ochorenia holubov 
el ochorenia iného pôvodu, avitaminóza A, B, D,E 
Holubov sledujeme jednotlivo, od začiatku roka vedie
me zdravotnú, chovnú pretekovú evidenciu. Holuby sú 
pod dennou kontrolou. Normálne pŕchnutie začína po 
pNej liahni jej odchovu a končí v mesiacoch august -
september. Pri nasadzovaní na novú liaheň , holuby pe
renie na dobu sedenia zastavujú. Toto zdržania nahra
dzuje príroda tzv. termínovým pŕchnutím , ktorézačína 

po skončení odchovaných liahní t. j. mesiac august. 
Perenie začína najmenšou letkou ručnou č . 10. R uč

né letky počítame z vonkajšej strany dovnútra, nie ako 
ich holub zhadzuje pri pŕchnulí. Pri roztiahnutí krídla 
vidíme, že poštový holub má 10 ručných letiek, 12 pred
lak1ových, 12 kormidlových, ktoré majú taktiež svoje 
číslovanie v poradí 6,5,4,3,2,1,1 , 2, 3,4,5,6. Výme
na týchto kormidlových pier by mala prebehnúť v pora
dí2, 1,3, 
4, 6,5 pravej aj ľavej strany. Predposledné kormidlové 
perie je zhadzované posledné a cilovater pozná, že pe
renie sa končí. 

Pŕchnutie kormidlových pier prebieha v iných časo
vých inteNalochnež krídelných letiek, preto často vzni
ká medzera uprostred chvosta, čo je však jav celkom 
prirodzený. 

Približne po troch týždenných inteNaloch, keď nop
vá ručná letka narástla a dosiahla približne 1/2 až 2/3 
svojej dížky, vypadne ďalšia ručná letka. Perenie ruč
ných letiek pokračuje smerom k letke Č. 1. Po vypadnu
tí letky Č. 5 sa krycieperie holuba uvofňuje, tvar holuba 
viditerne upadá. 

Pribl ižne v tom istom období a niekedy o dva až tri 
týždne skôr začína peren ie krídla 2. radu, predlak10vých 
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pier. Tietoletky nevypadávajú postupne v prísnom po
radí a nie sú každoročne obnovované úplne. Nie je to 
ani potrebné, pretože zadné krídlo slúži holubovi počas 
letu ako nosná plocha a je menej namáhané. Pri každo
ročnej výmene týchto 12 pier, každým rokom narastie 
o 1 mm nová kratšia a širšia letka. Podfa toho sa dá 
určiť vek holuba. 

Pri vypadnutí letky Č. 4 začne velké perennie, obno
vovanieperitiía celom tele holuba. Skoro začne pere
nie kormidlových pier, ktoré nie sú zhadzované tak, ako 
predlakťové letky. 

Perenie prachového peria tNá niekol1<o mesiacov, 
približne v mesiaci február, niekedy skôr.Za chladnej
šieho počasia sa spomafuje 
a zosilnie za teplejšieho počasia . 

Holuby, ktoré boli určené pre koncové preteky, mu
sia byt v chove vedené tak, aby malizachovanú ručnú 
letku Č. 5. Holubom dobre prospieva kúper 2x týžden
ne. Holub, ktorý sa nerád kúpe, nie je zd ravý a treba ho 
sledovať ako prebieha u neho p ŕchnutie . Na trhu je dos
tatok prísad, ktoré pri kúpaní blahodárne pôsobia na 
telo holuba 
a jeho perie. 

Mláďatá začínajú pŕchnuť v 5. až 6. týždni po vyliah
nutí. Úplné prepŕchnutie tNá 4 až 5 mesiacov. Krmn~ 
zmes mladých holubov je iná ako u starých. Pod p9t -
jmom dobré krmivo sa nerozumie len dobre vyzreté 
krmivo, ale správne zloženie dennej krm nej dávky. 

Chovater musí vedieť, že hlavné výživné látky pre 
holuby tvoria bielkoviny, škroby a tuky. Hlavným ne
priatefom poštových holubov sú tuky, hlavne ich nad
merná spotreba. Musúme mať na zreteli , že aj velké 
množstvo bielkovín v dennej dávke krm nej zmesi v te le 
holuba vytvorí tuk. Obilniny obsahujú malé množstvo 
bielkovín a nie sú vhodné ako jediné krmivo pre holuby 
v dobe preteku, chovu a pŕchnutia. ~krob v tele holuba 
sa nemení na tuk. 

V dobe hlavného perenia je priospešné dáva! holu
bom repkové a ranové semeno lasi jednu hrsť pre 20 
holubovI. Je taktiež prospešné podával do krmiva v 
dennej dávke pol čajovej lyžičky rybieho tuku pre 20 
holubov. Rybím tukom je najvýhodnejšie poliať pšeni
cu a vymiešal tak, aby bola lesklá, aby sa nelepila a 
vorne kotúrala. 

Čo sa týka škrobu a tukov, je dobré mal prehlad o 
tom, ako sú zastúpené v jednotlivých krmivách. Vysoké 
percento škrobu obsahuje pšenica, jačmeň , kukurica, o 
niečo nižšie ovos. Tuky obsahuje najmä repka, fanové 
semeno, menšie percento kukurica a ovos. 

Bielkoviny, najdôležitejšia látka pre stavbu tela, sa 
nachádzajú najmä v strukovinách, vike, hrachu, fazuli. 
Uvedený druh krmív by mal byt zastúpený v každej krm 



nej zmesi podl'a jednotlivých období, vzhľadom na vyu
žitie holuba a jeho regeneráciu. 

Chov poštových holubov si vyžaduje celého člove
ka, nič sa nedá robi! polovičato. Ani najúspešnejší kmeň 
nedokáže chovateľovi vylietať slávu, pokial' bude chýbať 
celoročná starostlivosť o vlastný holubník. 

Na každom holubníku sa nájdu závodné aj štandardné 
holuby, len im je potrebné vytvori! žiadúce podmienky. 
Dovolím si tvrdiť, že kto nedosiahol v prirodzenej metó
de pretekania úspechy, nedosiahne ich v žiadnej inej 
Potrebné je nechať holuby kompletne preperiť a vyko
na! prfsny výber. 

- nemožnosť nasadenia holubov na pretek 
bi spracova! spoločné výsledky pre celé Slovensko z 
týchto pretekov. Majstrovstvo dlhých tratí vyhodnotiť 
výhrudne z týchto praetekov. 
cl na základe dobrovoľnosti na všetky preteky vypísal 
stávky Inapr. 50.- Sk/kus/. Ak chovate! nechce, vsádzať 
nemusí. 
dl chovate! nech môže na pretek nasadil ľubovoľný po
čet holubov, ale do MS nech sa mu počJ1a hodnotenie 
7/5,513 a pod. 
el navrhujem tieto vypúšfacie miesta pre majstrovstvo 
Slovenska dlhých tratr : 

Andrej Guttek, Bardejov I. Štetín 
O--~---.. --==-...;;;:;;;;,..-. 2. Stendal 

3. Schwerin 
4. Kiel 

TROKA z Trebalíc, z ktorého vyberáme niektoré pod- 5. Elsbjorg IDánskol 
__ __ - lAby slovenskí chovatelia mali jeden pretek nad 1.000 

... Širokej chovateľskej verejnosti si dovoľujem pred
ložiť niekolka mojich úvah a návrhov po skončen í tejto 
pretekovej sezóny a ktoré by mohli napomôc! k zlepše
niu a zatraktfvnejniu nášho športu : 
I. Navrhujem zvýši! cenu inform ,ačného spravodaja na 
150.- Sk ročne. a vydávať ho 6x ročne - ako dvojme
sačník. Podla ohlasov chovateľov na tento návrh nech 
redakčná rada zváži vydávanie spravodaja v roku 1997. 
2. Navrhujem, 
al vypfsa! pre sezónu 1997 päť pretekov na dlhé trate, 
pričom by sa do súťaže chovatefovi započítali 3 najlep
šie resp. dva najslabšie nepočítali. 
Dôvody : - chovatel'ovi sa môže roztrhnú! páska v hodi
nách, zastanú hodiny 
- rozdielne počasie na územf niektorých OZ na Sloven
sku 

NAPíSALI 
o NÁS 
autor: Gyulai Józef 
Ivýťah niektorých myšlienok! 

km. Čadca 970 km, Trebišov 1.170 km. Bola by to slo
venská Barceióna.! 
Tieto preteky navrhujem nelietať ako dvojpreteky, ale 
organizovať ich v intervale 14 dní, aby v prípade zlého 
počasia nedošlo k velkým stratám a chovatel'ovi nevy
padli naraz dva preteky. 
fi navrhujem schváliť na IV. zjazde SZ CHPH dlhé trate 
na 5 rokov dopredu, aby sa nemenili podfa toho, ako to 
komu vyhovuje 
gi navrhujem vytvoriť komisiu, ktorá by všetko okolo 
pretekov vybavovala, riadila, zostavovala poradie a vý
sledky by sa včas vydávali v informačnom spravodaji 
hl najdlhší pretek navrhujem zaradi! na posledný piatok 
v júli - čo by bolo zároveň vyvrcholením sezóny. Štart 
preteku vykonaf v predpo-
ludňajších hodinách Ipo 9.00 hod.!, aby v prvý deň ne
bol na Slovensku konštatovaný žiadny holub. 

POSTA 
GALAMB 

SPO T 

" ... Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov usporiadal v dňoch 12. a 13. januára 1996 v 
Žiline 3. národnú výstavu, na ktorú okrem zástupcov Poľska a Rakúska, boli pozvaní aj zástupco
via Maďarského zväzu chovatel'ov poštových holubov. 

Výstavy sme zúčastnili s priatel'om Jánom Ruczom, predsedom rozhodcovskej komisie." 
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" ... Miesto výstavy sme našli I'ahko, naši slovenskí priatelia ju usporiadali v jednej obrovskej 
športovej hale. Ked' sme tam došli v sobotu dopoludnia, bolo už po slávnostnom otvorení. Fantas
tické množstvo rudí bolo na tribúnach a medzi klietkami - na maďarskej výstave som ešte také 
niečo nevidel. Podl'a nášho odhadu na výstave bolo prítomných približne 3.000 návštevníkov." 

" ... Rozmiestnenie holubov v priestornej hale bolo vhodné a cieravedomé. Kolekcie 27 oblas
tných združení boli výborne a prífažlivo rozdelené. Bez stopy sa stratili české typy štandardných 
holubov. Aj z toho bolo vidief. že chov "obrovitých holubov" už patrí minulosti a v klietkach boli 
ozajstné športové holuby. 

Maďarskú výstavu som videl len týždeň predtým, mohol som teda porovnávaf a musím pove
daf, že Slováci snád' o trochu skôr "zapli". Ich vzdialenosti, majstrovstvo sú zostavené na základe 
nových medzinárodných pravidiel a vo viacerých kategóriach vystavovali celkom dobré holuby." 

" ... Výstavu organizoval p. Štefan Pinčák, mimoriadne sympatický a schopný organizátor, za
stupujúci belgickú holubársku firmu na Slovensku." 

" .. . Ako som už spomenul, videl som vermi dobré holuby, ale keby som si mohol jedného vy
braf, potom by to bol ten modrý, ktorý sa zúčastnil 10 pretekov, stále mal vyše 3.000 súperova 
jeho najhoršie umiestnenie bolo 14. a 11 . miesto. Najčastejšie skončil na 2. mieste. Čert vie, 
nejako sa bojím holubov, ktoré získavajú vel'a prvých miest." 

" ... Slováci by v každom prípade chceli , aby sa v roku 1996 uskutočnili slovensko-rakúsko
mad'arské medzinárodné preteky. 

Večierok prebiehal navonok skromnejšie ako napr. odovzdávanie cien v Maďarsku . Bolo odo
vzdaných ovel"a menej cien a doma by kolegovia považovali za málo, ak by boli dostali "len" také 
ceny. Ale, kol"ko domov, torko zvykov. Nálada na večierku bola vynikajúca. 

" ... V priebehu večera som zistil , že slovensko-maďarské holubárske vzfahy sú vel'mi každo
denné, vermi živé. Ozaj dobrým pocitom bolo byť Maďarom a osobne sa presvedčiť o tom, že 
mená popredných našich chovatel'ov rovnako dobre známe na Slovensku, ako doma. Bol som 
prekvapený, ako dobre sú informovaní slovenskí kolegovia o holubárskom dianí u nás a dobre mi 
padol záujem, ktorý prejavili o náš odborný časopis." 

" ... Keďže slovenský zväz nevydáva podobný odborný časopis ako náš a len raz štvrťročne 
informačný buletin ... dohodli sme sa na tom, že mad'arské články preložia a uverejnia. Je tu 
skvelá príležitosť, aby sme vystúpili na medzinárodné pódium." 

" .. . Po odovzdaní cien sme upevňovali priatel"stvo medzi slovenskými a mad'arskými holubármi 
v rozhovoroch, ktoré trvali do skorého rána. Úprimne hovorím, že som vďačný osudu za to, že som 
mohol byť medzi vynikajúcimi holubármi." 

Poznámka redakcie: Článok bol doplnený vel'mi kvalitnými fotografiami na titulnej strane akO % a' 
vo vnútri časopisu. Fotografie svedčia o tom, že vzfahy medzi maďarskými a slovenskými chova-
tel"mi sú vermi dobré. Nad'alej je potrebné organizovaf podujatia, na ktorých sa stretnú naši chova 4 vo, 
telia s kolegami zo zahraničia . '-( 

Jozef Brázda, Buk 64 - Prerov, Prosenice nám napísal: "Poštový holub a jeho obsah se mne 
moc libi a všechny jeho doposud vydané sešity jsem si sé zájmem prostudoval. Prosím o sdelení, 
jakou mám šanci stát se jeho odberatelem ?" 
Redakcia: 

Musíme konštatovať, že pochvala od takého skúseného chovatel'a, šl"achtitel"a a dopisovatel'a 
do viacerých odborných časopisov s holubárskou tematikou nás potešila aj povzbudila do ďalšej 
práce. 

Žial', musíme napísať to, čo sme už zdôraznili, že spravodaj je určený výhradne pre 
vnútornú potrebu členov SZ CHPH. Zasielaním do zahraničia by sme porušili podmienky, 
ktoré nám boli stanovené v rozhodnutí o vydávaní spravodaja. 

Tým chceme odpovedaf viacerým záujemcom v Českej republike a Nemecku, že ak spravodaj 
chcú získať , musí im ho zasielať chovatel" /súkromná osoba/, ktorej ho budeme zasielať v rámci 
Slovenskej republiky. 
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PRETEKOVÁ SEZÓNA 1996 VO VÝSLEDKOCH 

Majstrovstvo OZ CH PH TRNAVA 

Do majstrovstva sa započítalo 6 prete-
kov z kategórie A, B a 3 preteky kategó-
rie C. Bodovanie A, B z nasadeneého 
počtu prvých sedem, C 7/4 

1. ONDRIGA Peter Leopoldov 3.427 
2.TAPS Budmerice 3.263 
3. Čierňava Robert Cifer 3.239 
4. Machač Milan Trnava-Modranka 3.237 
5. Krumpál Ján Trnava 3.150 
6. Čulák Jozef Hlohovec 3.129 
7. Gúčik Miroslav Podolie 2.979 
8. Žitňanský Štefan Trnava 2.976 
9. Bachratý Michal Zelemeč 2975 

10. Hutta Vincent Bučany 2.955 
11. Hudák + Lackovič Hlohovec 2.938 
12. Brúna Jozef Rumanová 2.911 
13. Hlavatovič Jozef Naháč 2.881 
14. Macho František Báb 2.799 
15. Chlebík + Šmondrk Zavar 2.796 
16. Vyd lička Jozef Bučany 2.766 
17. Bachratý Stanislav Zelemeč 2.747 
18. Kankara Anton Zelemeč 2.731 
19. Kubík Štefan Vrbové 2.697 
20. Breče - Petrek Vrbové 2.689 

·.MARATÓN KLUB 
:7 

Poradie majstrovstva klubu 
I v,ptetekovej sezóne 1996 : 

Oo "m 'strovstva Maratón klubu sa zapo
č,táfu všetkých 5 pretekov, ktoré klub 
usporiadal a bodovalo sa prvých päť ho
lubov z nasadeného počtu. 
Pretekov sa zúčastnilo 169 členov Mara
tón klubu zo západoslovenského a stre
doslovenského regiónu. 

1. LEJOLLE Jozef 
2. Madaj Ladislav 
3. Ambrozay Peter 
4. Matúš Viliam 
5. Čechvala František 
6. Bulko Jozef 
7. Kolarik Ludovít 

Trenčín 

Dunajská Lužná 
Trenč ín 

Trenčín 

V. Bierovce 
V. Bierovce 
Trenčín 

2.515 
2.225 
2.100 
1.975 
1.900 
1.790 
1.745 
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8. Barák Jaroslav Trnávka 1700 
9. Bulko Peter V. Bierovce 1.665 

10. Ing. Cisarik Rudolf Senec 1.665 
11. Poljak Jozef Kameníčany 1.650 
12. Hološ Ján V. Bierovce 1.635 
13. Barbirik Alojz Rusovce 1.600 
14. Pernička Tibor Topoľčany 1.580 
15. Lenče František Hurbanovo 1.525 
16. Bagin Jaroslav Kamenfčany 1.525 
17. Čulák Jozef Hlohovce 1.440 
18. Gemainer Dezider Rusovce 1.425 
19. MVDr. Raclavský Marian N. Mesto nN 1.415 
20. Jánoš Ladislav Senec 1390 

Body chovatel'a tvorí súčet koeficientov 
7 holubov na tratiach do 500 km, resp. 5 
holubov na tratiach nad 500 km. Chova
tel'ovi sa zo 16 uskutočnených pretekov 
nepočítali body z dvoch bodove najhor
ších pretekov do 500 km. 

1. HLAVATA Jaroslav 
2. Kupčo Jozef 
3. Vaňko Miroslav 
4. Blahušiak Vladimir 
5. Nahalka Roman 
6. Kunšatár Vladim ir 
7. Čadecký J + I 
8. Zorkócy Ladislav 
9. Polóny Milan 

10. Turcer Jozef 
11 . Kováč Ivan 
12. Jančovič Ladislav 
13. Majerčík Štefan 
14. Podhradský Ivan 
15. Jaroš Vladimír 
16. Saloň + Sekeráš 
17. Balcierak Emil 
18. Fulla František 
19. Gregor Pavel 
20. Poništ Rudolf 

4.569,90 
8.071,31 
8.652,78 
9.420,57 
9.967,91 

10.470,06 
10.887,04 
11.073,76 
11.352,12 
12.572,88 
12.749,31 
12.925,25 
12.949,23 
13.223,63 
13.363,10 
13.420,09 
14.192,30 
14.785,65 
16.275,81 
16.362,49 

Majstrovstvo OZ CHPH TERCHOVÁ .' 
Do majstrovstva bolo zaradených 18 pre
tekov. 

\ 

l 



Chovatel' ZO CHPH PNH PUH Body % UiN 

1. CVACHO Tibor Varín 671 234 6.950 34,87 
2. Hanuliak F. Terchová 776 243 6.619 31 ,31 
3 Radočani D + R Belá 438 164 6443 37,44 
4. Jánošik Marcel Terchová 604 192 6.371 31,69 
5. Krištofík Ján Terchová 463 1556.11933,48 
6. MVDr. Šimko O Teplička 459 1706.003 37,04 
7. Boháč Rudolf Belá 441 1555.57235,13 
8. Markuš Pavol Gbelimy 502 136 5.410 27,09 
9. Peknuša L. Teplička 330 121 5085 36,67 

10. Lacek Dušan Gbelany 387 1235.028 31,78 
11 . Bielik Jozef Gbelany 648 1414.93221,76 
12. Markuš M + M Teplička 436 1164.64026,61 
13. Majerčík Emil Teplička 472 1084.509 22,88 
14. Mojský Jozef Varín 435 93 4.400 21 ,38 
15. Jánošík Matúš Terchová 317 88 4.239 27,76 
16. VajčovecJán Teplička 401 914.13622,69 

.- -,:- -I 

Maj~rovstvo OZ CHPH ŠURANY 
Do majstrovstva bolo zaradených všet
kých 16 uskutočnených pretekov v hlav
nej pretekovej sezóne. Majstrovstvo bolo 
vyhodnotené z 2517 a u pretekov Schwe
rin I. a II. z 8/4. Poradie určil výsledný 
súčet koeficientov z každého preteku. 

1. I ng. FIALA Alexander 
2. Hubinský Ladislav 
3. Kacian Peter 
4. Schwarcz Ján 
5. Horváth Attila 
6. Szutyányi Aladár 
7. Kacian Alexander st. 
8. Petráni M + J 
9. Raučina Daniel 

10. Raučina Gabriel 
11 . Rácek Michal 
12. Keméň V + M 
13. Palacka Dušan 
14. Šógor Imrich 
15. Kacian Alexander ml. 
16. Horváth Ladislav 
17. Pilek Jozef 
18. Bako Anton 
19. Barczi Tomáš 
20. Holubek Miroslav 
21. Adamka Michal 
22. Zeleňák iaroslav 
23. Hlavatý Stefan 
24. Porubský Lubomír 
25. Mariňák Ján 

Palárikovo 
Komjatice 
Trávnica 
Bánov 
Tešedíkovo 
Tešedíkovo 
Trávnica 
Bánov 
Bánov 
Bánov 
Bánov 
Bánov 
Úl'any n/Ž 
Bánov 
Trávn ica 
Tešedíkovo 
Šurany 
Trávnica 
Tešedíkovo 
Šurany 
Palárikovo 
Bánov 
Úl'any 
Šurany 
Trávnica 

4.099,34 
6.942,60 
8.760,24 
9.010,40 
9.517,53 

11 .557,58 
12.032,76 
12.420,32 
12.491,79 
12.692,15 
12.835,84 
13.630,01 
14.363,36 
15.749,50 
16.009,92 
16.986,20 
17.036,75 
17.053,46 
17.487,25 
17.536,75 
17.820,93 
19.126,27 
19.204,51 
19.416,84 
19.614,55 
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Oblastné združenie CHPH 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Majstrovstvo OZ CHPH ~P. MIKULÁŠ 
Do í11älstrovstva bolo započítaných 16 
pretekov. 

1. Ing. PERDEK Milan 
2. Fáber Ján 
3. Rak Ján 
4. Buček Eduard 
5. Medvecký Ján 
6. Mesko Marcel 
7. Surovčík Milan 
8. Iskra Ján 
9. Jackulík Jozef 

10. Kubáň Jozef 
11. Lešňovský Anton 
12. Iskra Jozef 
13. Hazucha Fedor 
14. Vrobel Štefan 
15. Tisoňová Anna 

5.499 
4.870 
4.841 
4.674 
4.585 
4.523 
4.313 
4.303 
4.205 
4.201 
3.886 
3.812 
3.783 
3.565 
3.547 

· 'Majstrovstvo pásma LIPTOV 
1. Ing. PERDEK Milan 
2. Rak Ján 
3. Fáber Ján 
4. Kubáň Jozef 
5. Hazucha Fedor 
6. Tisoňová Anna 
7. Križka Matej 
8. Uhrík Ján 
9. Ogáry Ivan 

10. Herich Vladimír 
11 . Klonga Jaroslav 
12. Bella Ján 
13. Včela Ján 
14. Madleňák Štefan 
15. Ing. Tomko Peter 

)
5.554 
4.977 
4.729 
4.354 
3.847 
3.545 
3.413 
3.323 --h 
3.171 ,/ 
3.028 
2.981 
2.941 
2.662 
2.374 l 
2.018 
T 

Maistrovstvo pásma ORAVA 
1. BUČEK Eduard 5.315 
2. Iskra Ján 4.976 
3. Mesko Marcel 4.947 
4. Jackulrk Jozef 4.839 
5. Surovčík Milan 4.707 
6. Medvecký Ján 4.694 
7. Lešňovský Anton 4.602 
8. Iskra Jozef 4.383 
9. Vrobel Štefan 4.163 

10. Buc Peter 4.008 
11 . Knap Ján 3.834 



12. Ťapaj Šlefan 3.584 
13. Šalan Jozef 3.522 
14. Luka Bohumil 3.311 
15. Medvecký Pavol 2.746 

-
• Spoločné majstrovstvo Ol Lipt. 

Mikuláš a Ol Ružomberok 
f-

1. Ing. PERDEK Milan 6.027 
2. Rak Ján 5.456 
3. Fáber Ján 5.343 
4. Buček Eduard 5.138 
5. Medvecký Ján 5.076 
6. Mesko Marcel 4.981 
7. K u báň Jozef . 4.898 
8. Jackulík Jozef 4.791 
9. Iskra Ján 4.778 

10. Surovčfk Milan 4.584 
11 . Lešňovský Anlon 4.520 
12. Ing. Vajzer Vlad. 4.502 
13. Hazucha Fedor 4.428 
14. Bernolák Šlefan 4.299 
15. Tisoňová Anna 4.180 

- - --::-
Oblastné združenie CHPH ZiliRa 

Majstrovstvo Ol CHPH Žilina 
1-

5579 1. GAS KO F. Ing. 
2. Las V. 5152 
3. Komacka V+M 5100 
4. Moravc ik J. Ing.+L. 4960 
5. Majslrik S+M 4959 
6. Placko Jozef 4915 
7. Svenlek J+ T 4811 
8. Duroska R. 4695 
9. Slafen L. 4662 

10. Valicek L. 4622 
11. Kuruc Dusan 4322 
12. Gaspierik Peler 4280 
13. Jasik Lubos 4168 
14. Zajacek M+L 4065 
15. Kahak Jan 3956 
16. Belanik+Hlavac 3949 
17. Las F. 3886 
18. Danisek M. 3809 
19. Duris J. 3784 
20. Hrabovsky+Sichman 3726 
21 . Mallak M. 3689 
22. Malik J. 3685 
23. Bucek Jozef 3666 
24. Turiak J. 3508 
25. Michalec S. 3453 

, 
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BOdy 'citovatelhv'Za rok 1996 
CV OZ CHPH Žilina - krátke trate 
1. GASKO F. Ing. 1786 
2. Moravcik J. Ing+L 1681 
3. Valicek L. 1679 
4. Slafen L. 1668 
5. Danisek M. 1664 
6. Las V. 1658 
7. Majslrik S+M 1635 
8. Pucek D. 1621 
9. Sudor Vladimír 1598 

10. Svenlek J+ T 1591 

BOdy chovatel'ov za rok 1996 v OZ 
CHPH Žilina - stredné trate 

2. Las V. 1974 
3. Komacka V+M 1872 

1. GASKO F. Ing. \ 2070 

4. Moravcik J. Ing .+L 1851 _-' 
5. Majslrik S+M 1824 ' / 
6. Belanik+Hlavac ' 1818 
7. ZidekJuraj 1788 
8. Slafen L. : 1782 
9. Bucek Jozef ',1770 
10. Valicek L. 1767 

Body chovateľov za rok 1996 
v OZ CH PH Žilina - dlhé trate 

1. PLA9KO Jozef 1819 
2. Gasko F.lng 1723 
3. Komacka V+M 1668 
4. Las V. 1520 
5. Kahak Jan 1503 
6. Majslrik S+M 1500 
7. SvenlekJ+T / 1480 
8. Zajacek M+L 1459 
9. Moravcik J.lng+L 1428 

10. Duroska R. 1410 

Percentuálna úspešnosf chovateľov 
za rok 1996 v OZ CHPH Žilina 

PNH PUH %U/N 
1. GASKO F. Ing. 380 211 55.53 
2. Sudor Vladimír 340 160 47.06 
3. Las V. 355 159 44 .79 
4. Moravcik J. Ing+L 403 177 43.92 
5. Val ice k L. 363 159 43.80 
6. Jaricovic Pavol 60 24 40.00 
7. Komacka V+M 382 151 39.53 
8. Duroska R. 405 150 37.04 
9. Zidek Juraj 297 109 36.70 

10. Danisek M. 291 106 36.43 



OZNAMY CHOVATEĽOM 

NÁRODNÉ 
PRETEKY 1997 

• Schwerin 21. 06. 1997 

• Kiel 05. 07. 1997 

• Eisenach 19. 07. 1997 

Aj keď uznesenia ÚV SZ CH PH neurčuje, ktoré OZ CH PH zabez

pečia prepravu holubov na NP a postup pri ich organizácii , dovo

rujeme si pre ul'ahčenie zabezpečenia týchto pretekov požiadať 

OZ CHPH nahlásiť na kontaktnú adresu spravodaja : 

* počty holubov, ktoré budú na ten ktorý 

pretek požadovať prepraviť 

* ponuky na prepravu holubov aj s cenou 

za prepravu jedného holuba 

Ponuky aj požiadavky zverejníme v 4. čísle spravodaja, aby ste si 

na 4. slovenskej výstave poštových holubov mohli dojednať kon

krétne podmienky prepravy holubov. 
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PREDAJ 
• Predám chovné holuby línií Gorin, Hartog, Grig-Van der Berg x Fabry Raš
ka. Adresa: Ján Kováč, A. Hlinku Č. 17, Žiar nad Hronom, číslo telefónu 0857/ 
3098. 

ZALETENÉ HOLUBY 
... PhDr. Martin Ninčák, Kaspická 1, 040 12 Košice , Č. t. 095/745424 
hlási 94-HUN-4488-3284, 94-RO-P 430430, 95-RP45-25758, 96-CZ025-1122 

... Ján Boroš, 04964 8irk č. 34, Č . tel. 0941/95193 hlási 93-819-6317, 
91-8-226865, 94-23-5170, 92-8-333 

... Jaroslav Harkovský, Uherova 2911/43, blok Šťastie, 05801 Poprad 
hlási 96-14-12038, 96-19-04608 

... Igor Ivanec, J. Král'a 27/42,96501 Žiar nad Hronom hlási 8-22-125 
Mpš Ha /bez udania rokuj 

... Ján Bačík, Okružná 206,01351 Predmier, Č. telefónu 0821/73302 
hlási 88-8-12732 

... Jaroslav Novický, Pustinova 16, 091 01 8tropkov, Č . tel. 0938/64122 
hlási 93-822-3741 

... Jozef Dvoi'ak, Lhotky Č. 23, 59401 Velké Mezii'íčí hlási 93-822-5690 

... Miroslav Gúčik, 916 22 Podolie Č. 549 
- hlási: 96-11-0207,96-16-1346, 96-PL-25-68059 
- hl'adá: 91-8-50734, 92-8-178671 , 93-8-7866, 91-8-50701, 89-8-1057, 92-
8-178663, 94-06-0900, 95-05-2480, 94-05-4046, 92-8-178796 




