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Na poslednom VZ pri vyhlasovaní pora
dia v jednoUlvých sútažiach sme konštato
vali. že predložená dokumentácia od OZ 
sa znovu zlepšila, čo znamená, že- funkci
onári, cez letorých jednotlivé dokumenty 
prechádzajú od ZO, OZ sú dôsledne/ši, 
dlsciplinovanejšf a profesionálnejši. Určite 
to nemóžeme povedat'o všetkých, ale teraz 
je to na novozvolených funkcionároch, 
aby celú prácu okolo poštových holubov 
a pretekania s nimi ešte viac skvalitnili 
a zamedzili podvodom a klamstvám. 

Úloha, letorú sa nám zatlaf nepodarilo 
splni"a stoJI pred nami. je vytvorenie Infor
mačného a výpočtového programu. Ictorý 
by zjednodušil, ale aj zlacnil predovšetkým 
vydávanie pretekových výsle-dkov, zlepšenie 
kontroly holubov z Jednotlivých pretekov, 
dalej umožnil by vytlačenie výstavných ka
riet. urýchlil by vyhlásenie vífazov v Jednotli
vých sútaž/ach a taletifIŽ by zabezpečova/ aj 
prek/open/e údajov zJednotlivých pretekov Nitra 12. 2. 2005 - Odovzdávanie ocenení zolympiády vPorte z elelctronlckého konštatovania. 

Zjazd odsúhlasil novelizáciu stanov. 1. Víťaz kategórie Šport A Miroslav Michlík s manželkou 
Najväčšie zmeny sú v častiach, týkajúcich2. Víťaz kategórie Šport B Stanislav Kočiš 

Z začalo sa nové volebné obdobIe. Na VII. sa disciplinárneho konan/a, prefekanla 3. Striebornú medailu získali Brúno Pri pko st. + ml. 
zjazde, ktorý sa konal pred nIekoikýmI a právneho postavenia j ednotlivých or4. Prvý "glóbus" za preteky Svetového šampionátu získal Jozef Bagdal 

dňami, zhodnotil čln- S I ; d gan/začných zložiek.Na obálke víťazný holub Miroslava Michlíka. (FOTO - Lukáš Chytil) 
nosťZväzu za štvorroč- Pomenovali sa funkcI-O U O n a u u O 
ne vole.bné obdobie. onárl, letorí môžu konal' 
Prezident RNDr. Daniel Dudzik vo svojej a podpisovat' v mene Jednotlivých zložiek. 
správe podrobne zhodnotil činnosťcelého Ak stanovy zaregistrujeme na Ministerstve 
Zväzu a jeho organizačných zložiek. Dotkol vnútra SR, potom by našl zástupcovia ne
sa aj úloh, letoré sa nesplnili a prenášaJú mali mat'problémy pri nadobúdan( majetku. 
sa na nové obdobie a sú výzvou pre no- v obchodných rokovaniach, vybavovani 
vých funkcionárov, zvolených zjaZdom. bankových účtov a v slyku so štátnou sprá
AJ napriek vefmi kritickému pohľadu nlek- vou a samosprávou. 
torých diskutujúcich na stav poštovéhO Na zjazde bolo tiež konštatované, že 
holubárstva na Slovensku, predovšetlcým predchádzajúcemu prezídiu sa nepodarilo 
v posudzovan{ čistoty, objeletlvfty dosaho- splniť všetky úlohy_Na nieletoré v správe 
vaných výsledkov, a z toho vyplývajúcej kriticky poukázal predseda dozornej rady p. 
reprezentácie slovenskej kolekcie na Olym- Komačka a Ich nenaplnenie môže mafváž.ne 
piáde, možno zjazd a jeho závery považova" dôsledky. Ide najmä o zmluvy o školských 
II skončenom obdobf pre Slovensko ako hOlubnlJloch, výber národného chovateľské· 
velmi úspešné. ho centra a IIYbudovanle medzInárodnej tes-

Včinnosti, v spôsobe riadenia Zväzu cez tovacej stanice. Nepodarilo sa zaregistroval' 
~ valné zhromaždenie, prezidlum, oblastné Zväz medzi Inštitúcie, Ietoré móžu oprávnene 
združenia a základné organizácie nastal éerpat2 % podiel dane z prIJmov. Po novell
určitý pokrok k zlepšeniu komunikácie mcll stanov by to už: nemalo byt'prob/émom. 

II v predkladan( dokumentácie k celoročné- Taletiež sme ošetrili v stanovách genofond 
mu vyhodnoteniu výsledkov. poštového holuba, čo umožilu}e uchádZaťsa 
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o dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva 
na tento titul, respektíve objektivne zúčtovať 
obdržané dotácie. Zmena stanov by mala rle
šifaj štatút Zväzu ako neziskovej organizácie 
- občianskeho združenia. 

Rokovanie VII. zjazdu bolo zabezpečené 
na profesionálnej úrovni a aj diskusia sa 
viedla na vysokej úrovni. Zdfhavé schvalo
vanie novelizácie stanov a volba nových 
funkcionárov Zväzu nenarušili celkový do
Jem. Rokovanie sa vyznačovalo presnostou 
a vysokou disciplinou všetkých delegátov. 
Som hrdý, že na takom rokovani som bol 
zvolený do najvyššej pOZÍcie Zväzu. 

Pred nastávajúcou pretekovou sezónou, 
ktorá už za 3 - 4 týidne po konani zjazdu 
zač;na. nás však čaká vera úloh. aby sme 
pretekovú sezónu začali. Spomeniem len 
niektoré úlohy ktoré nás čakajú; 

• uskutočniť prvé zasadnutie prezídia 
dňa 9.apríla 2005 v Zi/ine. Na ňom sa roz
delia lednotlivé funkcie v novozvolenom 
prezídiu. pripravia sa podklady pre nove
lizáciu vnútrozväzových predpisov, ktoré 
vyplynuli zo zmeny stanova vydáme pokyny 
k pretekovej sezóne. 

- p. Šiška bol poverený vedením rokovania zjazdu 

Kbodu: 3 
Predsedajúci zjazdu, p. Šiška dal možnos! pripo

mienkova! program VII . zjazdu uvedeného v pozván
kach delegátov zjazdu. Program zjazdu bol bez zmeny 
jednomyserne schválený. 

Jednomysel"ne bol schválený aj predložený ako rokovací 
tak i volebný poriadok zjazdu . 

Kbodu: 4 
Delegáti zjazdu jednomysel'ne schválili aj zloženia 
komisií: 
. mandátovej: J. Bednár, L. Černok. Mgr. LVarga 
- volebnej: Ing. J. Krajčík. M. Lutica. A. Valiga 
- návrhovej: Ing. Š. Vajda, L. Valíček , Ing. L Krommer 
- komisie pre zmenu stanov: Ing. J. Kurek. V. Šiška, 

Ing. J. Seliga 

Kbodu: 5 
Správu o činnosti SZ CHPH od VI. zjazdu predniesol 

prezident zväzu RNDr. Daniel Dudzik. Správa ako celok 
je prnohou tejto zápisnice. 

Kbodu: 6 
Správu o činnosti Ústrednej dozornej rady SZ CHPH 

predniesol jej predseda Michal Komačka. Správa je ako 
celok prnohou tejto zápisnice. 

Po 15 minútovej prestávke so súhlasom delegátov 
zjazdu prezident zväzu v krátkosti dodatočne ocenil 
úspešných chovatel"ov z preteku Atény, školské holub
níky(Komámo. Spišské Podhradie aSnina) a aj ví!azov 
sútaže menej náročných chovaterov. 

Ocenenie umiestnenia p. Faktora v sú!aži MS mL 
chovatel"ov od 18 do 25 rokov bude uzavreté po najbliž
šom zasadnutí prezídia spolu s ústrednou kontrolnou 
komisiou. 

Kbodu: 7 
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda 

Jozef Bednár s konštatovaním, že zjazd je uznáša
niaschopný. nakolko je prítomných všetkých 38 po
zvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Zjazdu sa 
zúčastnilo ešte 20 delegátov z 21 pozvaných s hlasom 
poradným. 

Kbodu: 8 
Predseda komisie pre zmenu stanov Ing. Juraj Kurek 

postupne predkladal návrhy zmien adoplnkov k jednotli· 
vým paragrafom aodstavcom stanov SZ CHPH.Delegáti 
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museli 213 väčšinou súhlasi! so zmenou alebo doplnkom 
najprv samostatne a nakoniec aj celku . Zjazd schválil 
väčšinu navrhovaných zmien adoplnkov. 

Správa komisie pre zmenu stanov je doplnkom k tejto 
zápisnici. 

Kbodu: 9 
Diskusia bola tak ako aj priebeh celého zjazdu na vel"mi 

dobrej úrovni. Po úvodných diskusných príspevkoch bol 
predsedajúcim. so súhlasom delegátov. skrátený čas 1 
diskusného príspevku na 5 minút. 
D. Kasan - dotkol sa nutnosti vedenia Registra trestov 
členov SZ CHPH 
- vykonávať dôslednejšiu kontrolu pretekovej 

dokumentácie holubov achovatel"ov, ktorí nás 
reprezentujú na olympiádach 
zavies! kontrolu dopingov 
zvýšenie askvalitnenie kontrolnej činnosti vo všetkých 
činnostiach zväzu 
nutnos! zvýšenia vzájomnej infannovanosti prezídium 
OZ anaopak 
transparentnejšie dokladova! výdavky zo zväzových 
akcií (olympiáda... . ) 

M. Pelráni - nekvalifikované a urážlivé príspevky v dis
kusii na webovej stránke zväzu 

dížka trvania CV - usporiadatelia majú málo času 
na kvalitné spracovanie výsledkov. zjednotiť výstavné 
kritériá 
práca sekretariátu musí by! kvalitnejšia 
kritizoval prácu predsedu ÚDR 
nutnosť lepšieho programu na výpočet aspracovanie 
pretekových výsledkov 
nesúhlasil s tým, aby musel by! predseda každej 
komisie pracujúcej pri zväze členom prezídia 

Ing. Mokrý - sekretár zväzu musi vedie! pracova! 
s internetom 

všetky OZ by mali mar svoju e-mailovú adresu napr. 
OZ CH PH Prievidza@post.sk a človeka schopného 
komunikovar so sekretariátom zväzu pomocou VÝT 
využívať elektronickú poštu pri zasielaní dokumentov 
sekretár zväzu musi mať 100% prehlad o všetkých 
prijatých , odoslaných dokumentoch. o nedostatkoch 
ihneď infonnovať zástupcov OZ 
spracova! program na evidenciu zaletených holubov 
podobne ako majú v Nemecku 
(aj s možnosťou získania náhradného preukazu) 
nutnosr výkonnejšieho programu pre spracovávanie 
avyhodnocovanie všetkých súťaži organizovaných 
zväzom (kategórie. výkony, ESO. mláďatá , EKS ... ) 
pomôcť p. Blahovskému pri skvalitňovaníweb stránky 

POŠTOVÝ HOL.UB 2/2005 

Zápisnica zo VII. zjazdu SZ CHPH 

konaného dňa 2. apríla 2005 v Nitre 


Pritomní: 
- delegáti VII. zjazdu 
- č lenovia Valného zhromaždenia 
- členovia Prezídia SZ CHPH 
- predseda a členovia Ústrednej dozornej rady podl"a 
prezenčnej listiny zo VII . zjazdu SZ CHPH 

Program: 
1 . Otvorenie 
2. Volba pracovného predsedníctva 
3. Schválenie programu zjazdu,volebného arokovacieho 
poriadku 
4. Volba rnandátovej , volebnej anávrhovej komisie 
5. Správa o činnosti SZ CH PH od VL zjazdu 
6. Správa o čin nosti Ústrednej dozomej rady SZ CHPH 
7. Správa mandátovej komisie 
8. Návrh na zmenu stanov SZ CHPH 
9. Diskusia 
10. Volba orgánov SZ CHPH 
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- uskuločnifvafné zhromaždenie dňo 23. 
apríla 2005, na ktorom sa schvália v zmysle 
stanov prepracované dokumenty ako Je 
disciplinárny, pretekový a organizačný 
poriadok. Významné nóvum le zriadenie no
voschváleného disciplinárneho senátu. Na 
tomto VZ schválime aj nové odborné komisie. 

Záverom verim. že novozvolení tunkcio
nári na všetkých stupňoch organizačnej 

výstavby Zväzu, vykonajú všetky opat
renia. aby sa nerušene začala už tak oča
kávaná preteková sezóna. Spolieham sa 
na pľacovitosl' a disciplínu funkcionárov, 
že tieto lilohy zabezpečime bez závažnýCh 
problémov. 

Chcem poďakcwat" prostredníctvom 
zväzového spravodaja všetkým chovatelom 
za zvýšenú pracovitá predzjazdovú aktivitu, 
poďakovat za vykonanú prácu, ktorá sa 
prejaví v spokojnosti väčšiny chovatelov 
poštových holubov na Slovensku. Prajem 
Vám vela Ohovateľských a funkcionárskych 
úspechov. 

Lúčim sa s pozdravom Lelu Zdar J 

Juraj Kurek 

11 . Koncepcia rozvoja SZ CHPH na obdobie rokov 
2005 - 2009 
12. Správa návrhovel komisie aschválenie uznesenia 
13. Záver 

Kbodu: 1 
Zjazd otvoril , privítal delegátov i ostatných účastníkov 

zjazdu prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik. Požia
davka p. Šavaru, aby mohol v rámci diskusie vystúpi! aj 
p. Faktor bola schválená. 

Kbodu: 2 
Prezident predniesol návrh na členov pracovného pred

sedníctva zjazdu v zlození:RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Juraj 
Kurek, Vladimír Šiška. Ing. Ján Mokrý aMichal Komač ka. 
Komisia bola jednomysel"ne schválená. 
Za overovatel"ov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Imrich 
Krommer a Štefan Majstrík.Obaja boli účastníkmi zjazdu 
schválení. 
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Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda 

Jozef Bednár s konštatovaním, že zjazd je uznáša
niaschopný. nakolko je prítomných všetkých 38 po
zvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Zjazdu sa 
zúčastnilo ešte 20 delegátov z 21 pozvaných s hlasom 
poradným. 

Kbodu: 8 
Predseda komisie pre zmenu stanov Ing. Juraj Kurek 

postupne predkladal návrhy zmien adoplnkov k jednotli· 
vým paragrafom aodstavcom stanov SZ CHPH.Delegáti 
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museli 213 väčšinou súhlasi! so zmenou alebo doplnkom 
najprv samostatne a nakoniec aj celku . Zjazd schválil 
väčšinu navrhovaných zmien adoplnkov. 

Správa komisie pre zmenu stanov je doplnkom k tejto 
zápisnici. 

Kbodu: 9 
Diskusia bola tak ako aj priebeh celého zjazdu na vel"mi 

dobrej úrovni. Po úvodných diskusných príspevkoch bol 
predsedajúcim. so súhlasom delegátov. skrátený čas 1 
diskusného príspevku na 5 minút. 
D. Kasan - dotkol sa nutnosti vedenia Registra trestov 
členov SZ CHPH 
- vykonávať dôslednejšiu kontrolu pretekovej 

dokumentácie holubov achovatel"ov, ktorí nás 
reprezentujú na olympiádach 
zavies! kontrolu dopingov 
zvýšenie askvalitnenie kontrolnej činnosti vo všetkých 
činnostiach zväzu 
nutnos! zvýšenia vzájomnej infannovanosti prezídium 
OZ anaopak 
transparentnejšie dokladova! výdavky zo zväzových 
akcií (olympiáda... . ) 

M. Pelráni - nekvalifikované a urážlivé príspevky v dis
kusii na webovej stránke zväzu 

dížka trvania CV - usporiadatelia majú málo času 
na kvalitné spracovanie výsledkov. zjednotiť výstavné 
kritériá 
práca sekretariátu musí by! kvalitnejšia 
kritizoval prácu predsedu ÚDR 
nutnosť lepšieho programu na výpočet aspracovanie 
pretekových výsledkov 
nesúhlasil s tým, aby musel by! predseda každej 
komisie pracujúcej pri zväze členom prezídia 

Ing. Mokrý - sekretár zväzu musi vedie! pracova! 
s internetom 

všetky OZ by mali mar svoju e-mailovú adresu napr. 
OZ CH PH Prievidza@post.sk a človeka schopného 
komunikovar so sekretariátom zväzu pomocou VÝT 
využívať elektronickú poštu pri zasielaní dokumentov 
sekretár zväzu musi mať 100% prehlad o všetkých 
prijatých , odoslaných dokumentoch. o nedostatkoch 
ihneď infonnovať zástupcov OZ 
spracova! program na evidenciu zaletených holubov 
podobne ako majú v Nemecku 
(aj s možnosťou získania náhradného preukazu) 
nutnosr výkonnejšieho programu pre spracovávanie 
avyhodnocovanie všetkých súťaži organizovaných 
zväzom (kategórie. výkony, ESO. mláďatá , EKS ... ) 
pomôcť p. Blahovskému pri skvalitňovaníweb stránky 

POŠTOVÝ HOL.UB 2/2005 

Zápisnica zo VII. zjazdu SZ CHPH 

konaného dňa 2. apríla 2005 v Nitre 


Pritomní: 
- delegáti VII. zjazdu 
- č lenovia Valného zhromaždenia 
- členovia Prezídia SZ CHPH 
- predseda a členovia Ústrednej dozornej rady podl"a 
prezenčnej listiny zo VII . zjazdu SZ CHPH 

Program: 
1 . Otvorenie 
2. Volba pracovného predsedníctva 
3. Schválenie programu zjazdu,volebného arokovacieho 
poriadku 
4. Volba rnandátovej , volebnej anávrhovej komisie 
5. Správa o činnosti SZ CH PH od VL zjazdu 
6. Správa o čin nosti Ústrednej dozomej rady SZ CHPH 
7. Správa mandátovej komisie 
8. Návrh na zmenu stanov SZ CHPH 
9. Diskusia 
10. Volba orgánov SZ CHPH 
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- uskuločnifvafné zhromaždenie dňo 23. 
apríla 2005, na ktorom sa schvália v zmysle 
stanov prepracované dokumenty ako Je 
disciplinárny, pretekový a organizačný 
poriadok. Významné nóvum le zriadenie no
voschváleného disciplinárneho senátu. Na 
tomto VZ schválime aj nové odborné komisie. 

Záverom verim. že novozvolení tunkcio
nári na všetkých stupňoch organizačnej 

výstavby Zväzu, vykonajú všetky opat
renia. aby sa nerušene začala už tak oča
kávaná preteková sezóna. Spolieham sa 
na pľacovitosl' a disciplínu funkcionárov, 
že tieto lilohy zabezpečime bez závažnýCh 
problémov. 

Chcem poďakcwat" prostredníctvom 
zväzového spravodaja všetkým chovatelom 
za zvýšenú pracovitá predzjazdovú aktivitu, 
poďakovat za vykonanú prácu, ktorá sa 
prejaví v spokojnosti väčšiny chovatelov 
poštových holubov na Slovensku. Prajem 
Vám vela Ohovateľských a funkcionárskych 
úspechov. 

Lúčim sa s pozdravom Lelu Zdar J 

Juraj Kurek 

11 . Koncepcia rozvoja SZ CHPH na obdobie rokov 
2005 - 2009 
12. Správa návrhovel komisie aschválenie uznesenia 
13. Záver 

Kbodu: 1 
Zjazd otvoril , privítal delegátov i ostatných účastníkov 

zjazdu prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik. Požia
davka p. Šavaru, aby mohol v rámci diskusie vystúpi! aj 
p. Faktor bola schválená. 

Kbodu: 2 
Prezident predniesol návrh na členov pracovného pred

sedníctva zjazdu v zlození:RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Juraj 
Kurek, Vladimír Šiška. Ing. Ján Mokrý aMichal Komač ka. 
Komisia bola jednomysel"ne schválená. 
Za overovatel"ov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Imrich 
Krommer a Štefan Majstrík.Obaja boli účastníkmi zjazdu 
schválení. 

mailto:Prievidza@post.sk


MVDr. Rákossy - navrhol Ing. Krommera do kandidátky 
prezídia - ocenil jeho výsledky a schopnosti pracovať 
vo zväze 

podal informáciu o veterinárnej činnosti pre zväz 
- dopingové kontroly - zakäzané prostriedky, 

vypracovaný doplnok k pretekovému poriadku 
Ing. J. Moravčík - nutnosť poriadku vo všetkých zlož
kách zväzu 

vekový problém chovaterstva - pomáhať získavať 

mladých chovatelov, viesť ich k zodpovednosti, 
vytrvalosti, ... 
skvalitnenie práce sekretariátu 
internet sa musí rešpektovať, možnosť propagácie 
všetkých oblastí života zväzu 
pod·akoval prezidentovi za jeho odvedenú prácu pre 
SZ CHPH 

O. Šavara - do OZ chodia dokumenty neskoro 
kritizoval, že delegátom mali byť zaslané domov všetky 
rokovacie dokumenty 
tiež navrhoval Ing. Krommera do kandidátky prezídia 
krítizoval zväz, že neboli poriadané odborné besedy a 
prednášky 

- nutnosť začatia budova! chovatelské centrum SZ 
(západné resp. stredné Slovensko) 
pod"akoval v mene OZ prezídiu za odvedenú prácu 

Ing, M. Vidhold - odsudzuje akékolvek podvody nie len 
v pretekovej a chovaterskej činnosti, zaslúžené tresty 
neskracovať 

zlé vnímanie Slovenska v holubárskom svete 
nedocenenie práce špičkových chovaterov 
reprezentujúcich SZ CHPH 
odsudzuje akýkolvek lobing na obsadzovanie funkcií 
podakoval prezídiu za odvedenú prácu 

V. Súdor - vysvetlil možnosti a výhody využitia 
nového programu na spracovávanie všetkých súťaží 
organizovaných SZ CHPH ponúkaný firmou Softyp 
v Žiline 

navrhol vytvoriť účet na podporu (odškodnenie) 
prezidenta za krádež jeho auta pri organizovaní CV 
v Žiline 
pod·akoval prezidentovi za pravidelné vydávanie 
č asopisu "POŠTOvY HOLUB" 

Mgr. M, Blahovský - charakterizoval problémy s vede
ním web stránky zväzu - odklonenie sa diskusného fóra 
od žiadaného resp. mysleného smeru 

pre pružnú aktualizáciu stránky potrebuje najnovšie 
informácie - dopíňanie stránky musí byť požadované 
(tlačené) prezídiom 
spolupráca s e-mailovými stránkami OZ nebude robiť 
problém 
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podporoval nový program na spracovávanie 
zväzových súťaží 
vytvorenie mládežníckych holubníkov bol krok vpred 

- treba pokračovať v rozširovaní ich počtu 
- podporuje propagáciu všetkých chovaterských 

akcií 
RNDr. D. Dudzik - SZ CHPH avýsledky práce jeho č l enov 

je vo svete vnímané nie najhoršie 
- na Olympiáde v Porte bola vermi prísna kontrola 

pretekovej dokumentácie našich holubov - všetko bolo 
v najlepšom poriadku 
pri predkladaní návrhov na jednania VZ musí prezident 
plniť príkazy prezídia 
na redakčnú radu zväzového časopiSU sa už teší, 
časopis je zatiar finančne sebestačný 
register trestov urahčí prácu zväzu 
podal informáciu OOlympiáde v Porte - povinnosti, 
obsadenie i finančnú otázku 
informácie podávané na OZ sú už niekolko rokov 
takmer v nezmenenej forme, chovaterský kalendár 
je stabilizovaný 
celková úroveň celoštátnych výstav je už tradične na 
dobrej úrovni 
podporuje tiež kvalitnejší program 
na spracovávanie zväzových súťaží, len cenu 
treba primerane dohodnúť 
oceňuje prácu Ing. Krommera atiežby bol rád, keby 
nad"alej pracoval i v prezídiu 
ocenil skvalitnenie zápisov zo všetkých zasadnutí VZ 
i prezídia 
navrhoval nutnosť vytvorenia tzv. mládežníckeho 
družstva v každom OZ 
vysvetlil príčiny neskorého vyhodnotenia MS ml. chov. 
od t 8 do 25 rokov 
podakoval prítomným za spoluprácu pri plnení 
spOločných úloh 

Ing. I. Krommer - oznámil, že OZ Trenčín pre prácu 
v prezídiu navrhlo K. Ataloviča. On rešpektuje toto 
rozhodnutie. 
- Je ochotný pomôcť SZ v práci na sekretariáte zväzu 

Kbodu: 10 
Volbu orgánov SZ CHPH viedol predseda volebnej 

komisie Ing. Ján Krajčík . Vysvetlil pravidlá volby 
(volebný poriadok). Samotné volby prebehli v dobrej 
atmosfére v zmysle schváleného volebného poriadku. 
Vprvom kole musí mať kandidát nadpolovič nú väčšinu 
prítomných delegátov (19 hlasov) . V druhom kole 
najviac hlasov. 

Volby do prezídia: 

Západné Slovensko: 

Šiška 17- zvolený (v 2. kole) 

Atalovič 26 - zvolený(v 1. kole) 

Ing. Kurek 27 - zvolený (v 1. kole) 


Stredné Slovensko: 

Ing. Mokrý 32 - zvolený(v 1. kole) 

Valíček 22 - zvolený(v 1. kole) 

Ing. Králik 20 - zvolený(v 2.kole) 


VýchOdné Slovensko: 

RNDr Dudzik 29 - zvolený(v 1. kole) 

Mgr. Blahovský 32 - zvolený(v 1. kole) 

Ing. Seiiga 25 - zvolený(v 1. kole) 


Volba prezidenta SZCHPH: 

Ing. Kurek Juraj 19 - zvolený v 1. kole 


Volba Ústrednej kontrolnej komisie 

Bačenko, Ing. Moravčík, Kasan, Petráni, Harhovský 

(všetci zvolení v 1. kole - 5 členná UKK) 


Volba predsedu ÚKK: 

Ing. Moravčík Jozef 23 - zvolený v 1. kole 


Kbodu: 11 
Koncepciu rozvoja SZ CHPH na obdobie rokov 2005 

- 2009 predniesol novozvolený prezident SZ CHPH Ing. 
Juraj Kurek. 

Dokument uvedenej koncepcie je prílohou tejto 
zápisnice. 

K bodu: 12 
Správu návrhovej komisie auznesenie zo VII. zjazdu SZ 

CH PH predložil predseda návrhovej komisie Ing. Štefan 
Vajda. Uznesenie bolo prijaté jednomyserne všetkými 
delegátmi zjazdu. 
Správa návrhovej komisie a prijaté uznesenie je samo
statnou pnlohou tejto zápisnice. 

Kbodu: 13 
Na záver zjazdu novozvolený prezident SZ CHPH 

Ing. Juraj Kurek zhodnotil priebeh rokovania za vysoko 
konštruktivny, korektný aprofesionálny. Pod"akoval sa za 
dôveru aslUbil , že sa bude snažiť pokračovaťvorganizácii 
práce a budovaní SZ CHPH aspoň takým tempom aké 
bolo v minulom volebnom období. 
Rokovanie zjazdu bolo ukončené o 1830 hod. 

VNitre 2. apnla 2005 
Zapísal: Ing . Ján Mokrý 

UZNESENIA VII. ZJAZDU SZ CHPH 

I. sChval'uJe: 

1. Volbu pracovného predsedníctva v zložení: 
Vladimír Šiška, Michal Komačka, Ing. Kurek, 
Ing. Ján Mokrý, RNDr. Daniel Dudzik 
2. Program zjazdu a rokovací poriadok 
3. Volbu 

a) mandátovej komisie v zložení: J. Bednár, L. 

Černok, Mgr. I. Varga 

b) volebnej komisie v zložení: Ing. J. Krajčík, 


M. Lutica, A. Val iga 

c) návrhovej komisie v zložení: Ing, Š. Vajda, 

L. Valíček, Ing. I. Krommer 

d) komisiu pre zmenu stanov: Ing. J. Kurek, 

V. Šiška, J. Seliga 
4. Volebný poriadok zjazdu 
5. Overovatel"ov zápisnice v zl ožení: Š. Majs
trík, Ing. I. Krommer 
6. Správu o činnosti SZ CHPH od VI. zjazdu 
prednesenú prezidentom SZ CHPH RNDr. 
Danielom Dudzikom 
7. Správu o činnosti Ústrednej dozornej rady 

SZ CHPH prednesenú jej predsedom Micha
lom Komačkom 
8. Zmenu stanov SZ CHPH predloženú 
predsedom komisie Ing . Jurajom Kurekom 
s doplnkami. 
9. Koncepciu rozvoja SZ CHPH na obdobie 
rokov 2005 - 2009 
10. Správu mandátovej komisie VII. zjazdu 
SZ CHPH 
11. Výsledky volieb do orgánov SZ CHPH 

II. ukladá: 

a) Valnému zhromaždeniu SZ CHPH 
1. Prerokovať podnety a pripomienky delegá
tov zjazdu a podl'a ich závažnosti využiť ich 
v ďalšej činnosti 
2. Odstráni!" nedostatky, na ktoré bolo pouká
zané v správe Ústrednej dozornej rady 
3. Propagova!" dosiahnuté výsledky Zväzu 
a jednotlivých chovatel'ov prostredníctvom 
hromadných oznamovacích prostriedkov 
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MVDr. Rákossy - navrhol Ing. Krommera do kandidátky 
prezídia - ocenil jeho výsledky a schopnosti pracovať 
vo zväze 

podal informáciu o veterinárnej činnosti pre zväz 
- dopingové kontroly - zakäzané prostriedky, 

vypracovaný doplnok k pretekovému poriadku 
Ing. J. Moravčík - nutnosť poriadku vo všetkých zlož
kách zväzu 

vekový problém chovaterstva - pomáhať získavať 

mladých chovatelov, viesť ich k zodpovednosti, 
vytrvalosti, ... 
skvalitnenie práce sekretariátu 
internet sa musí rešpektovať, možnosť propagácie 
všetkých oblastí života zväzu 
pod·akoval prezidentovi za jeho odvedenú prácu pre 
SZ CHPH 

O. Šavara - do OZ chodia dokumenty neskoro 
kritizoval, že delegátom mali byť zaslané domov všetky 
rokovacie dokumenty 
tiež navrhoval Ing. Krommera do kandidátky prezídia 
krítizoval zväz, že neboli poriadané odborné besedy a 
prednášky 

- nutnosť začatia budova! chovatelské centrum SZ 
(západné resp. stredné Slovensko) 
pod"akoval v mene OZ prezídiu za odvedenú prácu 

Ing, M. Vidhold - odsudzuje akékolvek podvody nie len 
v pretekovej a chovaterskej činnosti, zaslúžené tresty 
neskracovať 

zlé vnímanie Slovenska v holubárskom svete 
nedocenenie práce špičkových chovaterov 
reprezentujúcich SZ CHPH 
odsudzuje akýkolvek lobing na obsadzovanie funkcií 
podakoval prezídiu za odvedenú prácu 

V. Súdor - vysvetlil možnosti a výhody využitia 
nového programu na spracovávanie všetkých súťaží 
organizovaných SZ CHPH ponúkaný firmou Softyp 
v Žiline 

navrhol vytvoriť účet na podporu (odškodnenie) 
prezidenta za krádež jeho auta pri organizovaní CV 
v Žiline 
pod·akoval prezidentovi za pravidelné vydávanie 
č asopisu "POŠTOvY HOLUB" 

Mgr. M, Blahovský - charakterizoval problémy s vede
ním web stránky zväzu - odklonenie sa diskusného fóra 
od žiadaného resp. mysleného smeru 

pre pružnú aktualizáciu stránky potrebuje najnovšie 
informácie - dopíňanie stránky musí byť požadované 
(tlačené) prezídiom 
spolupráca s e-mailovými stránkami OZ nebude robiť 
problém 
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podporoval nový program na spracovávanie 
zväzových súťaží 
vytvorenie mládežníckych holubníkov bol krok vpred 

- treba pokračovať v rozširovaní ich počtu 
- podporuje propagáciu všetkých chovaterských 

akcií 
RNDr. D. Dudzik - SZ CHPH avýsledky práce jeho č l enov 

je vo svete vnímané nie najhoršie 
- na Olympiáde v Porte bola vermi prísna kontrola 

pretekovej dokumentácie našich holubov - všetko bolo 
v najlepšom poriadku 
pri predkladaní návrhov na jednania VZ musí prezident 
plniť príkazy prezídia 
na redakčnú radu zväzového časopiSU sa už teší, 
časopis je zatiar finančne sebestačný 
register trestov urahčí prácu zväzu 
podal informáciu OOlympiáde v Porte - povinnosti, 
obsadenie i finančnú otázku 
informácie podávané na OZ sú už niekolko rokov 
takmer v nezmenenej forme, chovaterský kalendár 
je stabilizovaný 
celková úroveň celoštátnych výstav je už tradične na 
dobrej úrovni 
podporuje tiež kvalitnejší program 
na spracovávanie zväzových súťaží, len cenu 
treba primerane dohodnúť 
oceňuje prácu Ing. Krommera atiežby bol rád, keby 
nad"alej pracoval i v prezídiu 
ocenil skvalitnenie zápisov zo všetkých zasadnutí VZ 
i prezídia 
navrhoval nutnosť vytvorenia tzv. mládežníckeho 
družstva v každom OZ 
vysvetlil príčiny neskorého vyhodnotenia MS ml. chov. 
od t 8 do 25 rokov 
podakoval prítomným za spoluprácu pri plnení 
spOločných úloh 

Ing. I. Krommer - oznámil, že OZ Trenčín pre prácu 
v prezídiu navrhlo K. Ataloviča. On rešpektuje toto 
rozhodnutie. 
- Je ochotný pomôcť SZ v práci na sekretariáte zväzu 

Kbodu: 10 
Volbu orgánov SZ CHPH viedol predseda volebnej 

komisie Ing. Ján Krajčík . Vysvetlil pravidlá volby 
(volebný poriadok). Samotné volby prebehli v dobrej 
atmosfére v zmysle schváleného volebného poriadku. 
Vprvom kole musí mať kandidát nadpolovič nú väčšinu 
prítomných delegátov (19 hlasov) . V druhom kole 
najviac hlasov. 

Volby do prezídia: 

Západné Slovensko: 

Šiška 17- zvolený (v 2. kole) 

Atalovič 26 - zvolený(v 1. kole) 

Ing. Kurek 27 - zvolený (v 1. kole) 


Stredné Slovensko: 

Ing. Mokrý 32 - zvolený(v 1. kole) 

Valíček 22 - zvolený(v 1. kole) 

Ing. Králik 20 - zvolený(v 2.kole) 


VýchOdné Slovensko: 

RNDr Dudzik 29 - zvolený(v 1. kole) 

Mgr. Blahovský 32 - zvolený(v 1. kole) 

Ing. Seiiga 25 - zvolený(v 1. kole) 


Volba prezidenta SZCHPH: 

Ing. Kurek Juraj 19 - zvolený v 1. kole 


Volba Ústrednej kontrolnej komisie 

Bačenko, Ing. Moravčík, Kasan, Petráni, Harhovský 

(všetci zvolení v 1. kole - 5 členná UKK) 


Volba predsedu ÚKK: 

Ing. Moravčík Jozef 23 - zvolený v 1. kole 


Kbodu: 11 
Koncepciu rozvoja SZ CHPH na obdobie rokov 2005 

- 2009 predniesol novozvolený prezident SZ CHPH Ing. 
Juraj Kurek. 

Dokument uvedenej koncepcie je prílohou tejto 
zápisnice. 

K bodu: 12 
Správu návrhovej komisie auznesenie zo VII. zjazdu SZ 

CH PH predložil predseda návrhovej komisie Ing. Štefan 
Vajda. Uznesenie bolo prijaté jednomyserne všetkými 
delegátmi zjazdu. 
Správa návrhovej komisie a prijaté uznesenie je samo
statnou pnlohou tejto zápisnice. 

Kbodu: 13 
Na záver zjazdu novozvolený prezident SZ CHPH 

Ing. Juraj Kurek zhodnotil priebeh rokovania za vysoko 
konštruktivny, korektný aprofesionálny. Pod"akoval sa za 
dôveru aslUbil , že sa bude snažiť pokračovaťvorganizácii 
práce a budovaní SZ CHPH aspoň takým tempom aké 
bolo v minulom volebnom období. 
Rokovanie zjazdu bolo ukončené o 1830 hod. 

VNitre 2. apnla 2005 
Zapísal: Ing . Ján Mokrý 

UZNESENIA VII. ZJAZDU SZ CHPH 

I. sChval'uJe: 

1. Volbu pracovného predsedníctva v zložení: 
Vladimír Šiška, Michal Komačka, Ing. Kurek, 
Ing. Ján Mokrý, RNDr. Daniel Dudzik 
2. Program zjazdu a rokovací poriadok 
3. Volbu 

a) mandátovej komisie v zložení: J. Bednár, L. 

Černok, Mgr. I. Varga 

b) volebnej komisie v zložení: Ing. J. Krajčík, 


M. Lutica, A. Val iga 

c) návrhovej komisie v zložení: Ing, Š. Vajda, 

L. Valíček, Ing. I. Krommer 

d) komisiu pre zmenu stanov: Ing. J. Kurek, 

V. Šiška, J. Seliga 
4. Volebný poriadok zjazdu 
5. Overovatel"ov zápisnice v zl ožení: Š. Majs
trík, Ing. I. Krommer 
6. Správu o činnosti SZ CHPH od VI. zjazdu 
prednesenú prezidentom SZ CHPH RNDr. 
Danielom Dudzikom 
7. Správu o činnosti Ústrednej dozornej rady 

SZ CHPH prednesenú jej predsedom Micha
lom Komačkom 
8. Zmenu stanov SZ CHPH predloženú 
predsedom komisie Ing . Jurajom Kurekom 
s doplnkami. 
9. Koncepciu rozvoja SZ CHPH na obdobie 
rokov 2005 - 2009 
10. Správu mandátovej komisie VII. zjazdu 
SZ CHPH 
11. Výsledky volieb do orgánov SZ CHPH 

II. ukladá: 

a) Valnému zhromaždeniu SZ CHPH 
1. Prerokovať podnety a pripomienky delegá
tov zjazdu a podl'a ich závažnosti využiť ich 
v ďalšej činnosti 
2. Odstráni!" nedostatky, na ktoré bolo pouká
zané v správe Ústrednej dozornej rady 
3. Propagova!" dosiahnuté výsledky Zväzu 
a jednotlivých chovatel'ov prostredníctvom 
hromadných oznamovacích prostriedkov 
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4. Novelizovať vnútrozväzové normy v súlade 
so zmenami stanov SZ CHPH. 
5 . Vyhlasovať súťaž Majstrovstvo Slovenska, 
Velkú Cenu, Národné preteky a ostatné med
zinárodné súťaže 
6. Zriadiť novú veterinárnu komisiu 

b) Pre;;l:ldiu SZ CHPH 
1. Viesť dôslednú evidenciu členov s pravi
delným vydávaním členských preukazov pre 
nových členov 
2. Zaviesť zasielanie obežníkov , zápisníc 
a zväzových dokumentov na OZ a sekretariát 
Zväzu aj prostredníctvom internetu 
3. Prostredníctvom výpočtovej techniky za
bezpečiť komplexný informačný a výpočtový 
program, na jednotné spracovávanie všetkých 
zväzových akcií i súťaží 
4. Zabezpečiť skvalitnenie kontrolnej činnosti 
dodržiavania pretekového poriadku a naria
dení Zväzu na jeho všetkých organizačných 
zložkách 
5. Podiel'ať sa na vydávaní zväzového časopisu 
6. Dôsledne vyhodnocovať a za účasti širokej 
chovatel'skej verejnosti dôstojným spôsobom 
vyhlasovať víťazov jednotlivých kategórií Majs
trovstva Slovenska 
7. Rozpracovať uznesenia, závery a pripo
mienky k práci prezídia VII. zjazdu SZ CHPH 
a uviesť ich do zväzového života. 

c) Ústrednej kontrolnej komisii: 
1. Sústavnú pozornosť venovať kontrole 

hospodárenia a účelovému vynakladaniu 
finančných prostriedkov. Pri schval'ovaní 
rozpočtu a účtovnej uzávierky dávať písomné 
stanovisko 
2. Spolu s pretekovou komisiou vykonávať 
kontrolu dodržiavania pretekového poriadku 
vo všetkých organizačných zložkách SZ CHPH 
3. Metodicky usmerňovať, riadiť a poskytovať 
odbornú pomoc kontrolným orgánom nižších 
organizačných zložiek 

d) Oblastným združeniam 
1. Uznesenia a závery VII. zjazdu SZ CH PH 
zapracovať do úloh oblastných združení 
2. Sústavnú pozornosť venovať rozširovaniu 
a skvalitňovaniu členskej základne, mladým 
chovatel'om, dôchodcom, viesť členov k do
držiavaniu všeobecne záväzných právnych 
noriem a vnútrozväzových predpisov. Upev
ňovať dobré medzil'udské vzťahy, nedopustiť, 
aby neoprávnené záujmy jednotlivých členov 
boli presadzované a dochádzalo k triešteniu 
ZO resp. OZ CH PH 

VII. zjazd SZ CHPH 

aj Zvolil: Prezidenta SZ CHPH, Deväťčlenné 
Prezídium SZ CHPH (viď. Zápisnica) 
b) Zvolil: Predsedu ústrednej kontrolnej ko
misie, Päťčlennú Ústrednú kontrolnú komisiu 
cJ Potvrdil delegovaných zástupcov OZ za 
členov Valného zhromaždenia SZ CHPH 
(viď. Prehl'ad o OZ CHPH ) 

KONCEPCIA - PLÁN 

Hlavných úloh pre obdobie 2005 - 2009 

Zjazd Slovenského zväzu chovatel'ov pošto
vých holubov prijíma pre ďalšie obdobie rokov 
2005 - 2009 túto koncepciu - plán hlavných 
úloh v týchto oblastiach. 

I. Členská a organizačná oblasť: 
al Zabezpečovať činnosť zväzu v oblasti 
informatiky členov a organizačných zložiek, 
vydávaním pokynov a obežníkov, s využitím 
sekretariátu a centrálnej evidencie pošty, 

bi Zabezpečovať cestou členských a účelových 
príspevkov na nákup špeciálnych a materiálo

vých potrieb nevyhnutných pre organizovanie 
chovu poštových holubov, ako sú rodové ob
rúčky, pretekové gumičky a tlačivá. 

cl Úzko spolupracovať s orgánmi štátnej 
správy osobitne s Ministerstvom pôdohos
podárstva a životného prostredia, Štátnej ve
terinárnej a potravinovej správy pri spracovaní 
návrhov právnych predpisov, týkajúcich sa aj 
činnosti nášho zväzu, podávať pripomienky 
a návrhy. 

dl Informovať Ministerstvo pôdohospodárstva 

o činnosti zväzu, dosiahnutých výsledkoch, 
reprezentácie Slovenska a predkladať žiadosti 
na poskytnutie dotácií z fondov pre záujmové 
združenia, na zachovanie genofondu poštové
ho holuba a výchovy mladých chovatel'ov. 

2. Preteková a výstavná čin nosť: 
al Napomáhať organizačným zložkám riešiť 
problémy štartu holubov v zahraničí, vybavo
vanie a usmerňovanie veterinárnych a hygie
nických podmienok pre chov, prepravu a štarty 
holubov. 

bi Zabezpečiť nOvý informačný a výpočtový 
softver, ktorý ul'ahčí a zlacní prístup k výsled
kovým informáciám pre jednotlivé organizačné 
zložky a chovatel'ov s využitím aj pre výstavné 
a chovatelské účely. 

cl Vyhodnocovať celoslovenské súťaže podla 
schválených podmienok VZ ako sú Majstrov
stvo Slovenska ,Velká cena, Národné preteky 
a dalšie súťaže. 

dl Každoročne organizovať Celoštátne výstavy 
poštových holubov a vyhodnocovať na nich 
poradie OZ v zmysle schválených kritérií. 

3. Medzinárodné kontakty a FCI: 
al Zapájať sa aktívne do poriadaných súťaží 
FCI ako sú Olympiády Preteky Grand Prix, 
Majstrovstvo Sveta a iné. 

bi Spolupracovať s FCI a členskými krajinami 
pri vytváraní podmienok na kontrolu vykonáva
nia dopingových testov, Výsledky z poznatkov 
o dopingových kontrolách aplikovať podl'a 
finančných možností aj na Slovensku, 

cl Odborne a finančne napomáhať riešiť náka
zové ochorenia poštových holubov, ICirkoviró
za, Adenoviróza, Paramixoviróza, Salmonelóza, 
Mycoplazmóza, a iné.! 

Do problematiky zapájať a spolupracovať aj 
s inštitúciami na Slovensku, 

EÚ o spoločnom postupe pri presadzovaní 
podmienok v súťažiach vyhovujúcich týmto 
krajinám. Ďalej podporiť organizovanie stre
doeurópskych výstav PH, ktoré by sa konali 
v roku medzi Olympiádami. V prípade schvá
lenia návrhu, uchádzať sa o jej usporiadanie 
na Slovensku. 

4. Mládež, rozvoj chovatel'ského záujmu: 
al Vytvárať podmienky pre chovatel'ov aby 
nedochádzalo k znižovaniu členskej základ
ne. K tomu účelu rozpracovať a zabezpečiť 
podmienky pre rozvoj mladých chovatel'ov . 

bi Vytvárať podmienky na vzbudenie záujmu 
o chov PH cestou spolufinancovania škol
ských holubníkov, vedením krúžkov mladých 
chovatel'ov pri školách, školských družinách 
prípade za pomoci Obecných a Mestských 
úradov, 

cl Hl'adať finančné možnosti podpory týchto 
zariadení cestou štátnych dotácií z rozpočtov 
samosprávy ale aj s využitím 2 % daňových 
príspevkov pre kluby mladých chovatelov. 

dl Hl'adať možnosti propagácie chovu PH 
cestou televízie rozhlasu ale aj písaním záu
jímavých reportáží v časopisoch. Propago
vaním dosahovaných výsledkov chovatel'ov 
na Slovensku v medzinárodnej konkurencii 
a výsledkov z pretekov. 

5. Financovanie zväzu : 
al Zabezpečiť samofinancovanie zväzu ako 
neziskovej záujmovej organizácie, Platením 
členských a účelových príspevkov zabezpe
čovať vyrovnané každoročné hospodárenie 
pri úspornom účelovom vynakladaní výdavkov 
na činnost'. 

bi Využiť mimoriadne príspevky a dotácie 
k zabezpečovaniu rozvojových programov 
predovšetkým na mládež, Testovaciu stanicu 
poštových holubov, riešenie dopingových 
kontrol a nákazových situácii. 
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dl Spolupodielať sa na riadení FCI , zúčastňovať 
sa Kongresov a nominovať zástupcov zväzu do I cl Volné finan čné zdroje používať na časové 
jej orgánov a komisií. prekrytie účelových nákupov špeciálnych pro

striedkov pre chov PH. 
el Začať rokovať s partnerskými zväzmi krajín V Nitre 2. 4. 2005 
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4. Novelizovať vnútrozväzové normy v súlade 
so zmenami stanov SZ CHPH. 
5 . Vyhlasovať súťaž Majstrovstvo Slovenska, 
Velkú Cenu, Národné preteky a ostatné med
zinárodné súťaže 
6. Zriadiť novú veterinárnu komisiu 

b) Pre;;l:ldiu SZ CHPH 
1. Viesť dôslednú evidenciu členov s pravi
delným vydávaním členských preukazov pre 
nových členov 
2. Zaviesť zasielanie obežníkov , zápisníc 
a zväzových dokumentov na OZ a sekretariát 
Zväzu aj prostredníctvom internetu 
3. Prostredníctvom výpočtovej techniky za
bezpečiť komplexný informačný a výpočtový 
program, na jednotné spracovávanie všetkých 
zväzových akcií i súťaží 
4. Zabezpečiť skvalitnenie kontrolnej činnosti 
dodržiavania pretekového poriadku a naria
dení Zväzu na jeho všetkých organizačných 
zložkách 
5. Podiel'ať sa na vydávaní zväzového časopisu 
6. Dôsledne vyhodnocovať a za účasti širokej 
chovatel'skej verejnosti dôstojným spôsobom 
vyhlasovať víťazov jednotlivých kategórií Majs
trovstva Slovenska 
7. Rozpracovať uznesenia, závery a pripo
mienky k práci prezídia VII. zjazdu SZ CHPH 
a uviesť ich do zväzového života. 

c) Ústrednej kontrolnej komisii: 
1. Sústavnú pozornosť venovať kontrole 

hospodárenia a účelovému vynakladaniu 
finančných prostriedkov. Pri schval'ovaní 
rozpočtu a účtovnej uzávierky dávať písomné 
stanovisko 
2. Spolu s pretekovou komisiou vykonávať 
kontrolu dodržiavania pretekového poriadku 
vo všetkých organizačných zložkách SZ CHPH 
3. Metodicky usmerňovať, riadiť a poskytovať 
odbornú pomoc kontrolným orgánom nižších 
organizačných zložiek 

d) Oblastným združeniam 
1. Uznesenia a závery VII. zjazdu SZ CH PH 
zapracovať do úloh oblastných združení 
2. Sústavnú pozornosť venovať rozširovaniu 
a skvalitňovaniu členskej základne, mladým 
chovatel'om, dôchodcom, viesť členov k do
držiavaniu všeobecne záväzných právnych 
noriem a vnútrozväzových predpisov. Upev
ňovať dobré medzil'udské vzťahy, nedopustiť, 
aby neoprávnené záujmy jednotlivých členov 
boli presadzované a dochádzalo k triešteniu 
ZO resp. OZ CH PH 

VII. zjazd SZ CHPH 

aj Zvolil: Prezidenta SZ CHPH, Deväťčlenné 
Prezídium SZ CHPH (viď. Zápisnica) 
b) Zvolil: Predsedu ústrednej kontrolnej ko
misie, Päťčlennú Ústrednú kontrolnú komisiu 
cJ Potvrdil delegovaných zástupcov OZ za 
členov Valného zhromaždenia SZ CHPH 
(viď. Prehl'ad o OZ CHPH ) 

KONCEPCIA - PLÁN 

Hlavných úloh pre obdobie 2005 - 2009 

Zjazd Slovenského zväzu chovatel'ov pošto
vých holubov prijíma pre ďalšie obdobie rokov 
2005 - 2009 túto koncepciu - plán hlavných 
úloh v týchto oblastiach. 

I. Členská a organizačná oblasť: 
al Zabezpečovať činnosť zväzu v oblasti 
informatiky členov a organizačných zložiek, 
vydávaním pokynov a obežníkov, s využitím 
sekretariátu a centrálnej evidencie pošty, 

bi Zabezpečovať cestou členských a účelových 
príspevkov na nákup špeciálnych a materiálo

vých potrieb nevyhnutných pre organizovanie 
chovu poštových holubov, ako sú rodové ob
rúčky, pretekové gumičky a tlačivá. 

cl Úzko spolupracovať s orgánmi štátnej 
správy osobitne s Ministerstvom pôdohos
podárstva a životného prostredia, Štátnej ve
terinárnej a potravinovej správy pri spracovaní 
návrhov právnych predpisov, týkajúcich sa aj 
činnosti nášho zväzu, podávať pripomienky 
a návrhy. 

dl Informovať Ministerstvo pôdohospodárstva 

o činnosti zväzu, dosiahnutých výsledkoch, 
reprezentácie Slovenska a predkladať žiadosti 
na poskytnutie dotácií z fondov pre záujmové 
združenia, na zachovanie genofondu poštové
ho holuba a výchovy mladých chovatel'ov. 

2. Preteková a výstavná čin nosť: 
al Napomáhať organizačným zložkám riešiť 
problémy štartu holubov v zahraničí, vybavo
vanie a usmerňovanie veterinárnych a hygie
nických podmienok pre chov, prepravu a štarty 
holubov. 

bi Zabezpečiť nOvý informačný a výpočtový 
softver, ktorý ul'ahčí a zlacní prístup k výsled
kovým informáciám pre jednotlivé organizačné 
zložky a chovatel'ov s využitím aj pre výstavné 
a chovatelské účely. 

cl Vyhodnocovať celoslovenské súťaže podla 
schválených podmienok VZ ako sú Majstrov
stvo Slovenska ,Velká cena, Národné preteky 
a dalšie súťaže. 

dl Každoročne organizovať Celoštátne výstavy 
poštových holubov a vyhodnocovať na nich 
poradie OZ v zmysle schválených kritérií. 

3. Medzinárodné kontakty a FCI: 
al Zapájať sa aktívne do poriadaných súťaží 
FCI ako sú Olympiády Preteky Grand Prix, 
Majstrovstvo Sveta a iné. 

bi Spolupracovať s FCI a členskými krajinami 
pri vytváraní podmienok na kontrolu vykonáva
nia dopingových testov, Výsledky z poznatkov 
o dopingových kontrolách aplikovať podl'a 
finančných možností aj na Slovensku, 

cl Odborne a finančne napomáhať riešiť náka
zové ochorenia poštových holubov, ICirkoviró
za, Adenoviróza, Paramixoviróza, Salmonelóza, 
Mycoplazmóza, a iné.! 

Do problematiky zapájať a spolupracovať aj 
s inštitúciami na Slovensku, 

EÚ o spoločnom postupe pri presadzovaní 
podmienok v súťažiach vyhovujúcich týmto 
krajinám. Ďalej podporiť organizovanie stre
doeurópskych výstav PH, ktoré by sa konali 
v roku medzi Olympiádami. V prípade schvá
lenia návrhu, uchádzať sa o jej usporiadanie 
na Slovensku. 

4. Mládež, rozvoj chovatel'ského záujmu: 
al Vytvárať podmienky pre chovatel'ov aby 
nedochádzalo k znižovaniu členskej základ
ne. K tomu účelu rozpracovať a zabezpečiť 
podmienky pre rozvoj mladých chovatel'ov . 

bi Vytvárať podmienky na vzbudenie záujmu 
o chov PH cestou spolufinancovania škol
ských holubníkov, vedením krúžkov mladých 
chovatel'ov pri školách, školských družinách 
prípade za pomoci Obecných a Mestských 
úradov, 

cl Hl'adať finančné možnosti podpory týchto 
zariadení cestou štátnych dotácií z rozpočtov 
samosprávy ale aj s využitím 2 % daňových 
príspevkov pre kluby mladých chovatelov. 

dl Hl'adať možnosti propagácie chovu PH 
cestou televízie rozhlasu ale aj písaním záu
jímavých reportáží v časopisoch. Propago
vaním dosahovaných výsledkov chovatel'ov 
na Slovensku v medzinárodnej konkurencii 
a výsledkov z pretekov. 

5. Financovanie zväzu : 
al Zabezpečiť samofinancovanie zväzu ako 
neziskovej záujmovej organizácie, Platením 
členských a účelových príspevkov zabezpe
čovať vyrovnané každoročné hospodárenie 
pri úspornom účelovom vynakladaní výdavkov 
na činnost'. 

bi Využiť mimoriadne príspevky a dotácie 
k zabezpečovaniu rozvojových programov 
predovšetkým na mládež, Testovaciu stanicu 
poštových holubov, riešenie dopingových 
kontrol a nákazových situácii. 
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dl Spolupodielať sa na riadení FCI , zúčastňovať 
sa Kongresov a nominovať zástupcov zväzu do I cl Volné finan čné zdroje používať na časové 
jej orgánov a komisií. prekrytie účelových nákupov špeciálnych pro

striedkov pre chov PH. 
el Začať rokovať s partnerskými zväzmi krajín V Nitre 2. 4. 2005 
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MAJSTROVSTVO 

SLOVENSKA 2005 


PODMIENKY SÚŤAží 
Poradie sa v súťaží zostavuje podl'a súčtu najnižších priemerných koeficientov, vypočítaných 
podl'a olympijských podmienok 
1. Majstrovstvo Slovenska krátkych a stredných tratí - MS KST 
Súčet siedmych priemerných koeficientov zo siedmych pretekov, ktorých súčet vzdialeností 
pre chovatel'a je minimálne 2100 km, Každý zo započítaných pretekov je v rozpätí 100 až 
500 kilometrov na holubník chovatel'a. Priemerný koeficient z preteku sa vypočíta zo súčtu 
piatich najnižších koeficientov, ktoré získali holuby chovatel'a uvedené na 1 - 30 mieste kon
trolného listu chovatel'a v danom preteku / prvých tridsať nasadených /. Pre výpočet môžu 
chovatelia použiť výsledky kde na príslušný pretek nasadilo minimálne 50 chovatel'ov - sú
ťažných družstiev. Pri výpočte priemerného koeficientu z jedného preteku môžu spočítať iba 
koeficienty z jedného preteku pre celé súťažné družstvo.! Poznámka vydavatel'a : môžu sa 
použiť výsledky ZO, VS, OZ, regiónu ak na pretek nasadilo holuby minimálne 50 chovatel'ov 
- súťažných družstiev.! 
2 . Majstrovstvo Slovenska dlhých tratí - MS DT 
Súčet troch priemerných koeficientov z troch pretekov, ktorých súčet vzdialeností je minimálne 
1850 km a všetky tri musia by1 dlhšie ako 500 km na holubník chovatel'a. Priemerný koeficient 
sa vypočíta zo súčtu troch najnižších koeficientov, ktoré získali holuby chovatel'a uvedené na 
1 až 10 mieste kontrolného listu v príslušnom preteku / prvých 10 nasadených /. Na výpočet 
priemerného koeficientu môžu chovatelia použiť výsledky OZ, regiónov, celoslovenské, med
zinárodné, ale z jedného preteku pre celé s úťažné družstvo. 
3. Generálne majstrovstvo Slovenska - MS GM 
Súčet koeficientov MS KST a MS OT. Pri vyhodnotení tejto súťaže musia byť dodržané pod
mienky obidvoch dielčích súťaží / MS KST, MS OT /. 
4. Majstrovstvo Slovenska mladých holubov ročníka 2002 - MS MH 
Súčet troch priemerných koeficientov z troch pretekov, ktorých súčet vzdialeností je minimálne 
450 km a všetky tri musia byť dlhšie na holubník chovatel'a ako 100 km. 
Priemerný koeficient sa vypočíta zo súčtu piatich najnižších koeficientov, ktoré získali holuby 
chovatel'a uvedené na 1 až 30 mieste kontrolného listu / prvých 30 nasadených /. Použitie 
výsledkov- ako u MS KST. 
5. Majstrovstvo Slovenska mladých chovatel'ov do 18 rokov - MS MCH1 8 

Súčet piatich priemerných koeficientov z piatich pretekov, ktorých vzdialenosť na holubník 
chovatel'a je vyššia ako 100 km. Priemerný koeficient sa vypočíta zo súčtu troch najnižších 
koeficientov, ktoré získali holuby chovatel'a uvedené na 1 až 30 mieste kontrolného listu / 
prvých 30 nasadených /. Použitie výsledkov - ako u MS OT. 
6. Majstrovstvo Slovenska mladých chova1efov od 18 do 2.5 rokov 
Súčet piatich priemerných koeficientov, pričom sa spočítajú štyri priemerné koeficienty MS 
KST a jeden vypočítaný podl'a podmienok MS OT. 

Ocenenie súťaží 
V každej kategórií budú prví traja chovatelia ocenení vecnými cenami a diplomami. Vyhlá


senie výsledkov a ocenenie víťazov sa uskutoční na celoslovenskej výstave - spoločenskom 


večeri v roku 2006, 


Funkcionári OZ CHPH zvolení na kenferenciáchOZ CH PH 
BANSKÁ BYSTRICA - 8 ZO, 145 členov, 8772 členov 

Predseda Ing. Vidhold Miroslav, Ružová 55/17 , 96261 Dobrá Niva 0905665592 

Tajomník Michal Michalík, 96622 Lutila, Bottova 8 0905459636 

Poiladnik Ing. Ján Brachna, Komenského 55, 96201 Zvolenská Slatina 0905492301 

Predseda kontr.a rev. kom. Pavel Ostrolúcky, Horná Mičina 60, 974 01 0908602668 

Predseda výcvik. komisie Vladimír Vilhan , 960 01 Zvolen, Pod Dráhami 498/3 0907/845 041 

BARDEJOV - 7 ZO , 129 členov , 8 886 holubov 

Predseda Jozef Bednár , 086 11 Komárov 19 0905282225 

Tajo mník Ing. Ivan Kurilec, 089 01 Svidník, D. Millyho 741/21 

Pokladník Ján Harvila, 089 01 Svidník, Partizánska 49/13 

Predseda konlr.a rev. kom. Vladimír Kotvan, 085 01 Bardejov, l. Štúra 8 

Predseda výcvik. komisie Peter Dulák, 089 01 Svidník, Niž. Pisana 46 

BRATISLAVA - 9 ZO, 144 členov, 11 935 holubov 

Predseda Dušan REPčíK, 900 50 Král'ová pri Senci 222 0903427805 

Tajomník j ozef Cingel ml., 900 42 Dunajská Lužná 671 02/45980846 

Pokladník Rudolf Cisárik, 900 84 Igram 0905500899 

Predseda kontr.a rev. kom. Jozef Géhry, 90041 Rovinka 150 0905520616 

Predseda výcvik. komisie luboš Vidiščák, 821 06 Bratislava, Komárovská 40 0903414508 

Predseda posudz. komisie Vladimír Kúska, 821 05 Bratislava, Mierová 244, 02/43421737 

8YTČA - 7 ZO, 128 č le n ov 

Predseda Anton Kováčik, 013 32 Svederník 50 

Tajomník Ing. Alexander Kibzík, 013 62 Velké Rovné 615 

Pokladník Ján Bačik, 013 51 Predmier 206 

Predseda konl r.a rev. kom. Štefan Majstrík, 013 61 Kotešová 356 

Predseda výcvik. komisie Joze! Plačko, 014 01 Hliník 216 

NOVOHRAD - 5 ZO, 85 členov , 4815 holubov 

Predseda Ladislav Csernok, 986 01 Filakovo, Farská lúka 56 

Tajomník MVDr. Vladimír Srnieško, 990 01 Velký Krtíš, Železničná 14 

Pokladník Štefan Mák, st., 986 01 makovo, J. Krára 13 

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Fekiač, 962 12 Detva, Krperná 15 

Predseda výcvik. komisie Jozef Bagdal, 991 31 Vrbovka 18 

Predseda posudz. komisie Ladislav Csernok, 986 01 Filakovo, Farská lúka 56 

HORNÉ KYSUCE - 9 ZO, 137 členov, 7 257 holubov 

Predseda Miroslav Mečár, 023 02 Krásno nad Kysucou 65 041/4386188 

Tajomník Peter Časnocha, 023 314 Skalité 1027 0905356886 

Pokladník Anton Svitek, 023 05 Nová Bystrica č.786 0905 824095 

Predseda kontr.a rev. kom. Rudolf Turňa, 023 14 Skalité 1061 0908 253064 

Predsedavýcvik. komisie Stanislav Prívara, 022 01 Čadca-Milošová 386 041/4339045 

KOMÁRNO - 3 ZO, 80 členov, 4 810 holubov 

Predseda Anton ÔVári, Malá Jarková 42, 945 01 Komárno 

Tajomník Ivan Varga, 29. augusta 11, 945 01 Komámo 

Pokladnfk František Kanai, Murgašoval1, 945 01 Komárno 

Predseda kontr.a rev. kom. Csaba HegedUs, 946 12 Zlatná na Ostrove 123 

Predseda výcvik. komisie Jozef Kiss, Berecza 82, 945 01 Komárno 

KOŠICE - 1 ZO, 117 členov, 8100 holubov 

Predseda Stanislav Roba, Krásna 040 18 0904641 754 

Tajomník Peter Kovar, Gagarinovo nám. 4, 040 12, Košice 12 0907 923634 

Pokladník PhDr, Martin Ninčák, Kaspická 1, 04412 Košice 0905 347626 

Predseda konlr.a rev. kom. Bohuslav Krupa, Zombova 17 040 23, Košice 11 055/6440435 

Predseda výcvik. komisie Ing. Jaroslav Sei iga, Dubová 8, 040 01 Košice 0908761886 
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MAJSTROVSTVO 

SLOVENSKA 2005 


PODMIENKY SÚŤAží 
Poradie sa v súťaží zostavuje podl'a súčtu najnižších priemerných koeficientov, vypočítaných 
podl'a olympijských podmienok 
1. Majstrovstvo Slovenska krátkych a stredných tratí - MS KST 
Súčet siedmych priemerných koeficientov zo siedmych pretekov, ktorých súčet vzdialeností 
pre chovatel'a je minimálne 2100 km, Každý zo započítaných pretekov je v rozpätí 100 až 
500 kilometrov na holubník chovatel'a. Priemerný koeficient z preteku sa vypočíta zo súčtu 
piatich najnižších koeficientov, ktoré získali holuby chovatel'a uvedené na 1 - 30 mieste kon
trolného listu chovatel'a v danom preteku / prvých tridsať nasadených /. Pre výpočet môžu 
chovatelia použiť výsledky kde na príslušný pretek nasadilo minimálne 50 chovatel'ov - sú
ťažných družstiev. Pri výpočte priemerného koeficientu z jedného preteku môžu spočítať iba 
koeficienty z jedného preteku pre celé súťažné družstvo.! Poznámka vydavatel'a : môžu sa 
použiť výsledky ZO, VS, OZ, regiónu ak na pretek nasadilo holuby minimálne 50 chovatel'ov 
- súťažných družstiev.! 
2 . Majstrovstvo Slovenska dlhých tratí - MS DT 
Súčet troch priemerných koeficientov z troch pretekov, ktorých súčet vzdialeností je minimálne 
1850 km a všetky tri musia by1 dlhšie ako 500 km na holubník chovatel'a. Priemerný koeficient 
sa vypočíta zo súčtu troch najnižších koeficientov, ktoré získali holuby chovatel'a uvedené na 
1 až 10 mieste kontrolného listu v príslušnom preteku / prvých 10 nasadených /. Na výpočet 
priemerného koeficientu môžu chovatelia použiť výsledky OZ, regiónov, celoslovenské, med
zinárodné, ale z jedného preteku pre celé s úťažné družstvo. 
3. Generálne majstrovstvo Slovenska - MS GM 
Súčet koeficientov MS KST a MS OT. Pri vyhodnotení tejto súťaže musia byť dodržané pod
mienky obidvoch dielčích súťaží / MS KST, MS OT /. 
4. Majstrovstvo Slovenska mladých holubov ročníka 2002 - MS MH 
Súčet troch priemerných koeficientov z troch pretekov, ktorých súčet vzdialeností je minimálne 
450 km a všetky tri musia byť dlhšie na holubník chovatel'a ako 100 km. 
Priemerný koeficient sa vypočíta zo súčtu piatich najnižších koeficientov, ktoré získali holuby 
chovatel'a uvedené na 1 až 30 mieste kontrolného listu / prvých 30 nasadených /. Použitie 
výsledkov- ako u MS KST. 
5. Majstrovstvo Slovenska mladých chovatel'ov do 18 rokov - MS MCH1 8 

Súčet piatich priemerných koeficientov z piatich pretekov, ktorých vzdialenosť na holubník 
chovatel'a je vyššia ako 100 km. Priemerný koeficient sa vypočíta zo súčtu troch najnižších 
koeficientov, ktoré získali holuby chovatel'a uvedené na 1 až 30 mieste kontrolného listu / 
prvých 30 nasadených /. Použitie výsledkov - ako u MS OT. 
6. Majstrovstvo Slovenska mladých chova1efov od 18 do 2.5 rokov 
Súčet piatich priemerných koeficientov, pričom sa spočítajú štyri priemerné koeficienty MS 
KST a jeden vypočítaný podl'a podmienok MS OT. 

Ocenenie súťaží 
V každej kategórií budú prví traja chovatelia ocenení vecnými cenami a diplomami. Vyhlá


senie výsledkov a ocenenie víťazov sa uskutoční na celoslovenskej výstave - spoločenskom 


večeri v roku 2006, 


Funkcionári OZ CHPH zvolení na kenferenciáchOZ CH PH 
BANSKÁ BYSTRICA - 8 ZO, 145 členov, 8772 členov 

Predseda Ing. Vidhold Miroslav, Ružová 55/17 , 96261 Dobrá Niva 0905665592 

Tajomník Michal Michalík, 96622 Lutila, Bottova 8 0905459636 

Poiladnik Ing. Ján Brachna, Komenského 55, 96201 Zvolenská Slatina 0905492301 

Predseda kontr.a rev. kom. Pavel Ostrolúcky, Horná Mičina 60, 974 01 0908602668 

Predseda výcvik. komisie Vladimír Vilhan , 960 01 Zvolen, Pod Dráhami 498/3 0907/845 041 

BARDEJOV - 7 ZO , 129 členov , 8 886 holubov 

Predseda Jozef Bednár , 086 11 Komárov 19 0905282225 

Tajo mník Ing. Ivan Kurilec, 089 01 Svidník, D. Millyho 741/21 

Pokladník Ján Harvila, 089 01 Svidník, Partizánska 49/13 

Predseda konlr.a rev. kom. Vladimír Kotvan, 085 01 Bardejov, l. Štúra 8 

Predseda výcvik. komisie Peter Dulák, 089 01 Svidník, Niž. Pisana 46 

BRATISLAVA - 9 ZO, 144 členov, 11 935 holubov 

Predseda Dušan REPčíK, 900 50 Král'ová pri Senci 222 0903427805 

Tajomník j ozef Cingel ml., 900 42 Dunajská Lužná 671 02/45980846 

Pokladník Rudolf Cisárik, 900 84 Igram 0905500899 

Predseda kontr.a rev. kom. Jozef Géhry, 90041 Rovinka 150 0905520616 

Predseda výcvik. komisie luboš Vidiščák, 821 06 Bratislava, Komárovská 40 0903414508 

Predseda posudz. komisie Vladimír Kúska, 821 05 Bratislava, Mierová 244, 02/43421737 

8YTČA - 7 ZO, 128 č le n ov 

Predseda Anton Kováčik, 013 32 Svederník 50 

Tajomník Ing. Alexander Kibzík, 013 62 Velké Rovné 615 

Pokladník Ján Bačik, 013 51 Predmier 206 

Predseda konl r.a rev. kom. Štefan Majstrík, 013 61 Kotešová 356 

Predseda výcvik. komisie Joze! Plačko, 014 01 Hliník 216 

NOVOHRAD - 5 ZO, 85 členov , 4815 holubov 

Predseda Ladislav Csernok, 986 01 Filakovo, Farská lúka 56 

Tajomník MVDr. Vladimír Srnieško, 990 01 Velký Krtíš, Železničná 14 

Pokladník Štefan Mák, st., 986 01 makovo, J. Krára 13 

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Fekiač, 962 12 Detva, Krperná 15 

Predseda výcvik. komisie Jozef Bagdal, 991 31 Vrbovka 18 

Predseda posudz. komisie Ladislav Csernok, 986 01 Filakovo, Farská lúka 56 

HORNÉ KYSUCE - 9 ZO, 137 členov, 7 257 holubov 

Predseda Miroslav Mečár, 023 02 Krásno nad Kysucou 65 041/4386188 

Tajomník Peter Časnocha, 023 314 Skalité 1027 0905356886 

Pokladník Anton Svitek, 023 05 Nová Bystrica č.786 0905 824095 

Predseda kontr.a rev. kom. Rudolf Turňa, 023 14 Skalité 1061 0908 253064 

Predsedavýcvik. komisie Stanislav Prívara, 022 01 Čadca-Milošová 386 041/4339045 

KOMÁRNO - 3 ZO, 80 členov, 4 810 holubov 

Predseda Anton ÔVári, Malá Jarková 42, 945 01 Komárno 

Tajomník Ivan Varga, 29. augusta 11, 945 01 Komámo 

Pokladnfk František Kanai, Murgašoval1, 945 01 Komárno 

Predseda kontr.a rev. kom. Csaba HegedUs, 946 12 Zlatná na Ostrove 123 

Predseda výcvik. komisie Jozef Kiss, Berecza 82, 945 01 Komárno 

KOŠICE - 1 ZO, 117 členov, 8100 holubov 

Predseda Stanislav Roba, Krásna 040 18 0904641 754 

Tajomník Peter Kovar, Gagarinovo nám. 4, 040 12, Košice 12 0907 923634 

Pokladník PhDr, Martin Ninčák, Kaspická 1, 04412 Košice 0905 347626 

Predseda konlr.a rev. kom. Bohuslav Krupa, Zombova 17 040 23, Košice 11 055/6440435 

Predseda výcvik. komisie Ing. Jaroslav Sei iga, Dubová 8, 040 01 Košice 0908761886 
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OZ CHPH KYSUCKE NOVÉ MESTO AŽiLINA MESTO 123 členov 8 ZO 
Predseda Miroslav Majčin , 023 45 Horný Vadičov Č. 34 
Tajomnfk Miloš Labuda, 010 14 Vranie Č. 194 . 
Predseda vycvik. komisie František Krár, 02334 Kysucký Lieskovec 510 
Pokladník Milan Letko, 01 3 32 Dlhé POle 1055 
l EVICE - 7 ZO, 116 členov, 7 770 holubov 
Predseda Luboslav Sádovský, Narcisová 5, 934 01 Levice 
Tajomník Marián Šedivec, 96681 Žarnovica, Krakovská 22/3 
Pokladník Stanislav Mara, 935 25 Nová Dedina 40 
Predseda konlr.a rev. kom. Jozef Kasan, 968 01 Nová Baňa, Cintorínska 31 
Predseda výcvik. komisie Dušan Kasan, 968 01 Nová Baňa, Kamenárska 10 
Predseda posudz. komisie Jozef Kasan , 968 01 Nová Baňa , Cintorínska 31 
MARTIN - 4 ZO, 88 členov, 5 020 holubov 
Predseda František Fujdala, 038 52 Sučany, J. A. Komenského 28 
Tajomnfk Mgr. Ján Boďa , 038 44 Moškovec 14 
Pokladnfk Peter Blahušiak, 036 08 Priekopa, I. Kol. č, 21 , 

0908601635 
0905619542 

041 5966345 

0905 249863 
043/4933450 
0907 887008 

Predseda konlu rev. kom. Ladislav Krela, 039 01 Turčianske Teplice, Diviaky, Matičná 15 
Predseda výcvik. komisie Ján Skaličan, 036 08 Vrútky, Horná Kružná 21 
MICHALOVCE - 10 ZO, 133 člen ov, 8 430 holubov 
Predseda Anton Valiga, 069 01 Snina, Nad Cirochou 51 
Tajomník Ján Cehul'a, 072 22 Strážske, Vihorlatská 623, 
Pokladník Ladislav Gajdoš, 072 03 Rakovec n/Ondavou 259 

" Predseda kontr.a rev, kom. Marek Jarecký, 073 01 Hlivištia 123 
Predseda výcvik. komisie Július Fri č, 073 01 Sobrance, Gagarinova 7 
Predseda posudz. komisie MVDr. Gabriel Dudáš. 071 01 Michalovce, F. Kubáča 1361 
NITRA - 9 ZO, 158 členov, 11 515 holubov 
Predseda Ing Štefan Vajda, 952 01 Vráble, kpt. Nálepku 450 
Tajomník Ing. Juraj Kurek, 951 12 Ivánka pri Nitre, Beňadikova 43 
Pokladník Ing. Martin Daniš,949 01 Nitra, Partizánska 46 
Predseda konlr.a rev. kom. Dr. Marian Dubaj, 949 01 Nitra, Bažantia 9 
Predseda výCVik. komisie Ivan Zábredský, 949 01 Nitra, Mostná 25 
NOVE ZÁMKY - 5 ZO, 99 člen o v, 6 850 holubov 
Predseda František Balogh, 946 03 Kolárovo, Švermova 9 
Tajomník Mikuláš Lužica, 940 77 Nové Zámky, Pol'ovnícka 41, 
Pokladník František Fabo , 94077 Nové Zámky, Lúčna 15 
Predseda konlr.a rev. kom. Peter Kupka, 947 03 Hurbanovo, Novozámocká 53 
Predseda výcvik. komisie Štefan Boroš, 932 01 Velký Meder, Nám. Hrdinov 621 /22 
PEZINOK - 6 ZO, 107 členov, 6 648 holubov 
Predseda Ladislav Takacs, 900 2B Zálesie , Malinovská 119 
Tajomník Anton Kankara, 919 21 Zeleneč , Štúrova 626/4 
Pokladník Stanislav Zelenský, 919 01 Zvončín 70 
Predseda konlr.a rev. kom. Ján Peško, 900 81 Šenkvice, Príkra 23 
Predseda výcvik. komisie Štefan Jurikovič, 90081 Šenkvice, Jánaská 9 
Predseda posudr. komisie Oldrich Šavara, 900 86 Budmerice, J. Rašu 465 
TATRY - 15 ZO, 235 tlenov, 14 225 holubov 
Predseda Ing. Milan Šušlík, 033 01 Liptovský Peter 254 
Tajomník RNDr. Daniel Dudzik, 059 51 Poprad-Matejovce. Hlavná 1452 
Pokladník Jozef Šoltis, 058 01 Poprad, Magurská 1 

0905515189 
0908 495155 
0907 020736 

0907 100493 
0905349865 

-

0905452473 
0903791855 
037/6523086 
0903439816 

035/7773824 
035/6430019 

035/7610138 

i l 

0903374710 

044/5 221522 
052/7780264 
052/7767701 

Predseda konlr.a rev. kom. Benjamín Lištiak, 058 01 Poprad-Velká. Fr. Krála 2033/13 
Predseda VýCVik. komisie Radislav Harhovský, 058 01 Uherova 2911/43 0905 765264 
Predseda posudz. komisie Ing. Ján Kondula, 058 01 Ústecko-orlická 2345/10 
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POVAlSKÁ BYSTRICA - 6 ZO, 152 členov 
Predseda František Briestenský, Zem. Kvašov 85, 017 01 Považská Bystrica 
Tajomník Ing. Ján Brzý, Šoltésovej 1673/176, 017 01 Považská Bystrica 
Predseda výcvik. komisie Peter Cvaško, Chmelinec 1418, 020 01 Púchov 
Pokladník Jozef Pažitný, Podhlinie 1158/14, 017 01 Považska Bystrica 
PREŠOV-15 ZO, 271 členov , 18 592 holubov 
Predseda Marcel Hatala, 082 12 Kapušany, Púchovská 36 
Tajomník Marek Vojčík, 083 01 Sabinov, Námestie Slobody 93 
Pokladník Jozef Jakubčák, 080 01 Prešov, J. Borodáča 7 
Predseda kontr.a rev. kom. Anton Jusko, 082 16 Záhradné 248 
Predseda výcvik. komisie Slavomír Klein, 083 01 Sabinov, Sadová 11 
Predseda posudz. komisie M;'an Vojtko, 080 01 Malý Šariš 393 
PRIEVIDZA- 3 ZO, 112 členov, 5 400 holubov 
Predseda Jaroslv Horň ák, 972 17 Kanianka 272/12. 
Tajomník Albert Sobota, 971 01 Malá Čausa 26 
Pokladník Jaroslav Miklánek, 972 51 Handlová. Parková 5 
Predseda konlr.a rev. kam. Rudolf Macho, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 136/27 
Predseda výcvik. komisie Alojz Šimurka, 972 17 Kanianka, Nová 4/11 
Predseda posudz. komisie Vladimír Tkáč , 972 71 Nováky, I. Krasku 23/5 
REVÚCA- 6 ZO, 81 členov, 6 065 holubov 
Predseda Ján Boroš, 049 64 Sirk 304 
Tajomník Miroslav Machnič , Ulica ŠLN 12, 977 01 Brezno 
Predseda výcvik. komisie Géza Vincze, Rornícka 4, 982 01 Tornala 
Pokladník Marián Terek, Jánošíkova 430, 976 69 Pohorela 
RUŽOMBEROK- 4 ZO, 83 členOV, 4625 holubov 
Predseda Milan Druska, 034 01 Štiavnička 101 
Tajomník Radomír Rázga, 034 01 Štiavnička 85 
Pokladník Ludovít Pytlfček, 034 83 Liptovská Teplá 101 
Predseda konlr.a rev. kom. Ladislav Zubaj, 026 01 Dolný Kubín, SNP 1201/26 
Predseda výcvik. komisie Pavol Babic, 026 O 1 Dolný Kubín, PelhFimovská 1194/2 
SENICA- 9 ZO, 154 členov 

0903903840 
0904 487564 
0905603749 
0905861694 

0907216379 

046/5400585 
046/5471113 
046/5478364 

0903514921 
046(5462339 

4495193 
0905896008 
0908925 115 

0908936132 
0903814118 
044/4392364 
0915829915 
0907525694 

Predseda Ing. Peter Chytil, 90848 Kopčany , Bratislavská 948, 0903 477673, 034(6681600 
Tajomník Vladislav Have l, 908 48 Kopčany, Bratislavská 71 034/6681338 
Pokladník Ing. Ivan Šm ida, 908 45 Gbely, Rúžová 1084 
Predseda konlr.a rev. kom. Marián Lorenc, 901 01 Malacky, M. Benku 11 034/7725123 
Predseda výcvik. komisie Vladimír Beňák, 906 13 Brezová pod Bradlom, Záhumnie 437 
Predseda posudz. komisie Ing. Ján Krajčík, 905 01 Senica, V. P. Tótha 38 
SEDREĎ - 10ZO, 133 čl enov, 8 975 holubov 
Predseda František Navrátil, 926 OO Sedreď, Mlynárska 91/23 
lajomník Bc. Milan Pazúr, 925 62 Váhovce 318 
Po kladník Mgr. Jaroslav Bujna, 927 OO Šara, Nešporova 1007/3 
Predseda dozornej rady Rudolf Čmarada, 926 OO Sered, D. Štúra 760/9 
Predseda výcvik. komisie Bohuslav Kubík, 924 OO Galanta, Hody 1365 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Predseda Mgr. Milan Blahovský, 053 04 Sp Podhradie, Štúrova 2 
Tajomník Dalibor Dula, 053 61 Olcnava, Zelená 6 
Pokladník Štefan Kečka, 052 01 Sp. Nová Ve s, Gorazdova 13, 
Predseda dozornej rady. Jozef Lesnický st., 052 01 Sp. Nová Ves, Slovenská 55 
Predseda výcvik. komisie Štefan Zeleňák, 053 11 Smižany, Komenského 9 

0905242147 
0908 119291 
031/7716000 
0902886980 
031 /7802176 

0905207742 
0915967888 
053/4461389 
0907 574146 
0905267768 
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OZ CHPH KYSUCKE NOVÉ MESTO AŽiLINA MESTO 123 členov 8 ZO 
Predseda Miroslav Majčin , 023 45 Horný Vadičov Č. 34 
Tajomnfk Miloš Labuda, 010 14 Vranie Č. 194 . 
Predseda vycvik. komisie František Krár, 02334 Kysucký Lieskovec 510 
Pokladník Milan Letko, 01 3 32 Dlhé POle 1055 
l EVICE - 7 ZO, 116 členov, 7 770 holubov 
Predseda Luboslav Sádovský, Narcisová 5, 934 01 Levice 
Tajomník Marián Šedivec, 96681 Žarnovica, Krakovská 22/3 
Pokladník Stanislav Mara, 935 25 Nová Dedina 40 
Predseda konlr.a rev. kom. Jozef Kasan, 968 01 Nová Baňa, Cintorínska 31 
Predseda výcvik. komisie Dušan Kasan, 968 01 Nová Baňa, Kamenárska 10 
Predseda posudz. komisie Jozef Kasan , 968 01 Nová Baňa , Cintorínska 31 
MARTIN - 4 ZO, 88 členov, 5 020 holubov 
Predseda František Fujdala, 038 52 Sučany, J. A. Komenského 28 
Tajomnfk Mgr. Ján Boďa , 038 44 Moškovec 14 
Pokladnfk Peter Blahušiak, 036 08 Priekopa, I. Kol. č, 21 , 

0908601635 
0905619542 

041 5966345 

0905 249863 
043/4933450 
0907 887008 

Predseda konlu rev. kom. Ladislav Krela, 039 01 Turčianske Teplice, Diviaky, Matičná 15 
Predseda výcvik. komisie Ján Skaličan, 036 08 Vrútky, Horná Kružná 21 
MICHALOVCE - 10 ZO, 133 člen ov, 8 430 holubov 
Predseda Anton Valiga, 069 01 Snina, Nad Cirochou 51 
Tajomník Ján Cehul'a, 072 22 Strážske, Vihorlatská 623, 
Pokladník Ladislav Gajdoš, 072 03 Rakovec n/Ondavou 259 

" Predseda kontr.a rev, kom. Marek Jarecký, 073 01 Hlivištia 123 
Predseda výcvik. komisie Július Fri č, 073 01 Sobrance, Gagarinova 7 
Predseda posudz. komisie MVDr. Gabriel Dudáš. 071 01 Michalovce, F. Kubáča 1361 
NITRA - 9 ZO, 158 členov, 11 515 holubov 
Predseda Ing Štefan Vajda, 952 01 Vráble, kpt. Nálepku 450 
Tajomník Ing. Juraj Kurek, 951 12 Ivánka pri Nitre, Beňadikova 43 
Pokladník Ing. Martin Daniš,949 01 Nitra, Partizánska 46 
Predseda konlr.a rev. kom. Dr. Marian Dubaj, 949 01 Nitra, Bažantia 9 
Predseda výCVik. komisie Ivan Zábredský, 949 01 Nitra, Mostná 25 
NOVE ZÁMKY - 5 ZO, 99 člen o v, 6 850 holubov 
Predseda František Balogh, 946 03 Kolárovo, Švermova 9 
Tajomník Mikuláš Lužica, 940 77 Nové Zámky, Pol'ovnícka 41, 
Pokladník František Fabo , 94077 Nové Zámky, Lúčna 15 
Predseda konlr.a rev. kom. Peter Kupka, 947 03 Hurbanovo, Novozámocká 53 
Predseda výcvik. komisie Štefan Boroš, 932 01 Velký Meder, Nám. Hrdinov 621 /22 
PEZINOK - 6 ZO, 107 členov, 6 648 holubov 
Predseda Ladislav Takacs, 900 2B Zálesie , Malinovská 119 
Tajomník Anton Kankara, 919 21 Zeleneč , Štúrova 626/4 
Pokladník Stanislav Zelenský, 919 01 Zvončín 70 
Predseda konlr.a rev. kom. Ján Peško, 900 81 Šenkvice, Príkra 23 
Predseda výcvik. komisie Štefan Jurikovič, 90081 Šenkvice, Jánaská 9 
Predseda posudr. komisie Oldrich Šavara, 900 86 Budmerice, J. Rašu 465 
TATRY - 15 ZO, 235 tlenov, 14 225 holubov 
Predseda Ing. Milan Šušlík, 033 01 Liptovský Peter 254 
Tajomník RNDr. Daniel Dudzik, 059 51 Poprad-Matejovce. Hlavná 1452 
Pokladník Jozef Šoltis, 058 01 Poprad, Magurská 1 

0905515189 
0908 495155 
0907 020736 

0907 100493 
0905349865 

-

0905452473 
0903791855 
037/6523086 
0903439816 

035/7773824 
035/6430019 

035/7610138 

i l 

0903374710 

044/5 221522 
052/7780264 
052/7767701 

Predseda konlr.a rev. kom. Benjamín Lištiak, 058 01 Poprad-Velká. Fr. Krála 2033/13 
Predseda VýCVik. komisie Radislav Harhovský, 058 01 Uherova 2911/43 0905 765264 
Predseda posudz. komisie Ing. Ján Kondula, 058 01 Ústecko-orlická 2345/10 
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POVAlSKÁ BYSTRICA - 6 ZO, 152 členov 
Predseda František Briestenský, Zem. Kvašov 85, 017 01 Považská Bystrica 
Tajomník Ing. Ján Brzý, Šoltésovej 1673/176, 017 01 Považská Bystrica 
Predseda výcvik. komisie Peter Cvaško, Chmelinec 1418, 020 01 Púchov 
Pokladník Jozef Pažitný, Podhlinie 1158/14, 017 01 Považska Bystrica 
PREŠOV-15 ZO, 271 členov , 18 592 holubov 
Predseda Marcel Hatala, 082 12 Kapušany, Púchovská 36 
Tajomník Marek Vojčík, 083 01 Sabinov, Námestie Slobody 93 
Pokladník Jozef Jakubčák, 080 01 Prešov, J. Borodáča 7 
Predseda kontr.a rev. kom. Anton Jusko, 082 16 Záhradné 248 
Predseda výcvik. komisie Slavomír Klein, 083 01 Sabinov, Sadová 11 
Predseda posudz. komisie M;'an Vojtko, 080 01 Malý Šariš 393 
PRIEVIDZA- 3 ZO, 112 členov, 5 400 holubov 
Predseda Jaroslv Horň ák, 972 17 Kanianka 272/12. 
Tajomník Albert Sobota, 971 01 Malá Čausa 26 
Pokladník Jaroslav Miklánek, 972 51 Handlová. Parková 5 
Predseda konlr.a rev. kam. Rudolf Macho, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 136/27 
Predseda výcvik. komisie Alojz Šimurka, 972 17 Kanianka, Nová 4/11 
Predseda posudz. komisie Vladimír Tkáč , 972 71 Nováky, I. Krasku 23/5 
REVÚCA- 6 ZO, 81 členov, 6 065 holubov 
Predseda Ján Boroš, 049 64 Sirk 304 
Tajomník Miroslav Machnič , Ulica ŠLN 12, 977 01 Brezno 
Predseda výcvik. komisie Géza Vincze, Rornícka 4, 982 01 Tornala 
Pokladník Marián Terek, Jánošíkova 430, 976 69 Pohorela 
RUŽOMBEROK- 4 ZO, 83 členOV, 4625 holubov 
Predseda Milan Druska, 034 01 Štiavnička 101 
Tajomník Radomír Rázga, 034 01 Štiavnička 85 
Pokladník Ludovít Pytlfček, 034 83 Liptovská Teplá 101 
Predseda konlr.a rev. kom. Ladislav Zubaj, 026 01 Dolný Kubín, SNP 1201/26 
Predseda výcvik. komisie Pavol Babic, 026 O 1 Dolný Kubín, PelhFimovská 1194/2 
SENICA- 9 ZO, 154 členov 

0903903840 
0904 487564 
0905603749 
0905861694 

0907216379 

046/5400585 
046/5471113 
046/5478364 

0903514921 
046(5462339 

4495193 
0905896008 
0908925 115 

0908936132 
0903814118 
044/4392364 
0915829915 
0907525694 

Predseda Ing. Peter Chytil, 90848 Kopčany , Bratislavská 948, 0903 477673, 034(6681600 
Tajomník Vladislav Have l, 908 48 Kopčany, Bratislavská 71 034/6681338 
Pokladník Ing. Ivan Šm ida, 908 45 Gbely, Rúžová 1084 
Predseda konlr.a rev. kom. Marián Lorenc, 901 01 Malacky, M. Benku 11 034/7725123 
Predseda výcvik. komisie Vladimír Beňák, 906 13 Brezová pod Bradlom, Záhumnie 437 
Predseda posudz. komisie Ing. Ján Krajčík, 905 01 Senica, V. P. Tótha 38 
SEDREĎ - 10ZO, 133 čl enov, 8 975 holubov 
Predseda František Navrátil, 926 OO Sedreď, Mlynárska 91/23 
lajomník Bc. Milan Pazúr, 925 62 Váhovce 318 
Po kladník Mgr. Jaroslav Bujna, 927 OO Šara, Nešporova 1007/3 
Predseda dozornej rady Rudolf Čmarada, 926 OO Sered, D. Štúra 760/9 
Predseda výcvik. komisie Bohuslav Kubík, 924 OO Galanta, Hody 1365 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Predseda Mgr. Milan Blahovský, 053 04 Sp Podhradie, Štúrova 2 
Tajomník Dalibor Dula, 053 61 Olcnava, Zelená 6 
Pokladník Štefan Kečka, 052 01 Sp. Nová Ve s, Gorazdova 13, 
Predseda dozornej rady. Jozef Lesnický st., 052 01 Sp. Nová Ves, Slovenská 55 
Predseda výcvik. komisie Štefan Zeleňák, 053 11 Smižany, Komenského 9 

0905242147 
0908 119291 
031/7716000 
0902886980 
031 /7802176 

0905207742 
0915967888 
053/4461389 
0907 574146 
0905267768 
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ŠURANY  8 ZO, 115 členov, 8 520 holubov 
Preds eda Miroslav Petráni, 941 01 Bánov, Ul. gen Svobodu 6 0905209478 
Tajomník Vladimír Zeleňák ml., 941 01 Bánov, Štefánikova 28 035/6571325 
POkladniII Ing. Jozef Lendel , 942 01 Kostolný Sek, Východná 7 
Predseda kontr.a rev, kom. Štefan BOldizsár, 94131 Dvory n!Žitavou, Pod záhradami 15 
Predseda výcvik. komisie Ing. Alexander Fiala, 941 11 Palárikovo, kpt. Nálepku 5 
Predseda posudz. komisie Jozef Pilek, 942 01 Šurany, Podjavorinskej 15 
TERC HOVÁ - 6 ZO, 136 členov, 6 350 holubov 
Predseda Bernard Chabada, 013 05 Belá 366 
Tajomník MVDr. Ondrej Šimko , 013 01 Teplička nNáhom 737 
Pokladník Peter Franek, 013 05 Belá 538 ' 
Predseda kontr.a rev. kom. František Ondruš, 01306 Terchová 115 
Predseda výcvik. komisie Miroslav Púček , 01305 Lysica 279 
Predseda posudz. komisie Miroslav Ďurana, 013 02 Gbelany 117 
TOPOr.ČANY - 8 ZO, 127 členov, 8645 holubov 
Predseda Marián Skreka, 956 36 Rybany 467 
Tajomník Miroslav Vojtko, 955 01 Toporčany, Clementisova 2005 
POkladník Milan Adamik. 958 01 Partizánske, 29. augusta 9937 
Predseda kontr.a rev. kom. Miloš Mikula, 956 36 Žabokreky nad Nitrou 406 
Predseda výcvik. komisie Rudolf Somora, 958 43Krásno 20 
Predseda posudz. komisie Jaroslav Gogora, 972 46 Cereňany, Dlhá 595/2 
TRENČíN -1 2 ZO, 212 člen ov , 13 440 holubov 
Predseda Karol Atalovič , 915 01 Nové Mesto nNáhom, Riečna 4 
Tajomník Peter Bulko, 91311 Velké Bierovce 139 
Pokladník Marián Žiaček, 01841 Dubnica nNáhom, Partizánska 1234/24 
Predseda kontr.a rev. kom. Miroslav Jurica, 913 33 Horná Súča 344 
Predseda výcvik. komisie Martin Dzurák. 913 07 Bošáca 628 
TRNAVA - 9 ZO, 154 členov, 10521 holubov 
Predseda Peter Vančo, 920 01 Hlohovec, Mierová 52 
Tajomník Jaromír Patera, 922 02 Krakovany 143 
Pokladnik František Hlavna, 920 01 Hlohovec, Štúrova 13 
Predseda konlr.a rev. kom. Ján Zvonár, 917 01 Trnava, Šafárikova 12 
Predseda výcvik. komisie Roman Hudák, 920 01 Hlohovec, Nitrianska 15 
Predseda posudz. komisie Miroslav Gašnár, 91701 Trnava, Čajkovského 40 
TVRDošíN - 6 ZO, 114 čl e n ov , 7 305 holubov 
Predse da Lutica Milan, 029 41 Klin 489 
Tajomník Peter Ondreják, 027 44 Tvrdošín, Krásna Hôrka 261 
Pokladník Jozef Šatan, 02940 Klin 201 
Predseda konlr.a rev. kom. Jozef Tmák, 02744 Tvrdošín, Spiežová 337/42 
Predseda výcvik. komisie Igor Miškovič, 029 01 Námestovo, Komenského 11 
ŽILlNA- 9 ZO, 192 členov, 10790 holubov 
Predseda Vladimír Sudor, 01501 Rajec, Hollého 16 
Tajomník Stefan Dávidík, 013 19 Jasenové 77 
Pokladník Dušan Puček, 013 25 Stráňany 90w 
Predseda kontr.a rev. kom. Ing. lubo š"Moravčík, 010 01 Žilina, Majerská 14 
Predseda výcvik. komisie Peter Gaňa, 010 01 Žilina, Bitarova 1 

0904 273263 
0905340425 

032/7710895 
0904486552 

033/7423556 
0903452771 

0907724507 

0905106073 
0905498699 
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Predseda posudz. komisie Jozel Buček, 015 01 Rajec, Partizánska 900 
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ogora, 972 46 Cereňany, D
lhá 595/2 

TR
ENČíN -1

 2 ZO
, 212 členov, 13 440 holubov 

Predseda 
Karol Atalovič, 915 01 Nové M

esto nN
áhom

, Riečna 4 
Tajom

n
ík 

Peter Bulko, 91311 Velké Bierovce 139 
Pokladník 

M
arián Žiaček, 01841 D

ubnica nN
áhom

, Partizánska 1234/24 
Pre

dseda kontr.a rev. kom
. 

M
iroslav Jurica

, 913 33 H
orná Súča 344 

Pre
dseda výcvik. kom

isie 
M

artin D
zurák. 913 07 Bošáca 628 

TR
N

AVA -
9 ZO

, 154 členov, 10521 holubov 
P

redseda 
Peter Van

čo, 920 01 H
lohovec, M

ierová 52 
Tajom

ník 
Jarom

ír Patera, 922 02 Krakovany 143 
P

okladnik 
František H

lavna, 920 01 H
lohovec, Štúrova 13 

P
redseda konlr.a rev. kom

. 
Ján Zvonár, 917 01 Trnava, Šafárikova 12 

P
redseda výcvik. kom

isie 
R

om
an H

udák, 920 01 H
lohovec, N

itrianska 15 
Pre

dseda posudz. kom
isie 

M
iroslav G

ašnár, 91701 Trnava, Čajkovského 40 
TV

R
D

ošíN
 -

6 ZO
, 114 členov, 7 305 holubov 

Predse da 
Lutica M

ilan, 029 41 Klin 489 
Tajom

ník 
Peter O

ndreják, 027 44 Tvrdošín, Krásna H
ôrka 261 

Pokla
dník 

Jozef Šatan, 02940 Klin 201 
Predseda konlr.a rev. kom

. 
Jozef Tm

ák, 02744 Tvrdošín, Spiežová 337/42 
Predseda výcvik. kom

isie 
Igor Miškovič, 029 01 N

ám
estovo, Kom

enského 11 
ŽILlN

A
-

9 ZO
, 192 členov, 10790 holubov 

Predseda 
V

ladim
ír Sudor, 01501 R

ajec, H
ollého 16 

Tajom
ník 

Stefan Dávidík, 013 19 Jasenové 77 
P

okladník 
D

ušan Puček, 013 25 Stráňany 90w
 

Predseda kontr.a rev. kom
. 

Ing. luboš"Moravčík, 010 01 Žilina, M
ajerská 14 

P
redseda výcvik. kom

isie 
Peter Gaňa, 010 01 Žilina, Bitarova 1 

0904 273263 
0905340425 

032/7710895 
0904486552 

033/7423556 
0903452771 

0907724507 

0905106073 
0905498699 
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PO

ŠTO
VÝ H

O
LU

B 
2/2005 


P
redseda posudz. kom

isie 
Jozel Buček

, 015 01 R
ajec, Partizánska 900 

PO
ŠTO

VÝ H
O

LU
B 

2/2005 
60 



~ 
 Dátum Martin Michalovce Nitra Nové Zámky Pezinok Tatry Pov. Bystrica Prešov Prievidza Revúca 

17.4.2005 x x x x x x x x x x 
22.4.2005 x x x x x x x x x x 
23.4.2005 x x x x x Lipt. Hrádok x Š1rba Uherský Brod x 
244.2005 x x Žilina Ružomberok x Lipt. Hrádok Uherský Brod x 
26.4.2005 x x x x x x x x x x 
27.4 .20 05 Holič x x x x x x x x x 
30.4.2005 Ti šňov Ružomberok x x x x 
1.5.2005 x Ružomberok V. Meziličl Olomouc Hebič Hričov , Hranice Brno Púchov Tišnov Piešlany 
7.5.2005 Havliékov Brod Púchov x x x Hranice niM x x x x 
8.5 .2005 Havličkov Brod Púchov Ŕiéany Svitavy Jihlava Pierov Zn ojmo, Makov Havliékov Brod Uh . Hradište 

15.5.2005 Ŕičany Litovel Louny Mladá Boleslav Ričany Prostéjov Pelhrimov Prerov Ŕičany Kúly 
22.5.2005 Praha Západ Vysoké Mýto Asbac h Ansbach Chomulov Kolin Praha Západ V. M\~O Prada Západ Velké Meziiiči 
29 5.2005 
5.6.2005 

Rokycany 
Kronach 

Praha 
Žatec 

Klatovy 
Heillbron/4.6. 

Mladá Bole slav 
Heilbronn/4.6. 

Erfurt 
Heillbron/4.6. 

Kolin 
Ža te c 

Rokycany 
Kronach 

Podébrady 
Žatec 

Rokycany 
Kronach 

Jihlava 
Mar. Láme 

5.6 .2005 Plzeň Litovel Louny/4.6. MBoleslav/4.6. Jihlava/U Prerov Plzeň Makov Plzeň Jihlava 
12.6.2005 Rokycany Litomyšl Rokyc any Rokycany Kladno Kolin Cheb V. Mýto Rokycany Jihlava 
18.6.2005 Sulzbach Trojmezill 96 Heillbron Heilbronn HeilIbron Trojmezi Sulzbach Trojmezi/19.6. Sulzbach Eisenach 
18.6.2005 Praha Západ x Klatovy MI. Boleslav Chomutov Prostéjov Praha Západ x Prada Západ Uh. Hradište 
19.6.2005 x Lrtovel x x x x Aachen/24.6. Vel. Meziliči x x 
26.6.2005 Cheb Litomyšl Cheb Cheb-komerč. Chomutov Kolín Žatec V. Mýto Cheb Jihlava 
27.2005 Kolin nlR Ko lin nlR Kolin n/R Kolin n/R Kolin nlR Kolin nJR Kolín nlR Kolin n/R Kolin n/R Kolin nlR 
27.2005 Louny LitomyšlIU. Klatovy M.Boleslav Ŕičany Prostéjov Louny Litomyšll3.? . Louny Jihlava 
5.7.2005 x x Lrtomyšll3.7. Liege/8.7. Púchov x 

10.7.2005 Cheb Mohelnice Cheb Cheb-komerč . Chomutov Kolin Plzeň V. Mýto Cheb Jihlava/3.7. 
16.7.2005 Koblenz Hamburg/15.7. Koblenz Koblenz Koblenz Hamburg KoblenzJHamburg Hamburg/1S.7. Koblenz Númberg 
16.7.200S Kladno Svitavy Klatovy MI. Boleslav x Žatec Žatec púchov/17.7 Kladno Velké Meziriči 
23.?200S x Brusel Brusel x x Brusel Bru sel Brusel/22.7. x x 
24.7.2005 Rokycany Litomyšl Rokycany Rokycany Chomutov Kolin Cheb Podébrady ROkycany Mar. Lázne 
31 .7.2005 Sulzbach/30.7. Stetin Ansbach Ansbach Erfurt Štetin Sulzbach/30'? Št etin Sulzba ch!30.7. Mar. Lázné 
31.7.200S Slaný/30.?. Lrtovel x x x Plzeňl30I V. Mezirlci Slaný/30.7. Velké Meziliéi 
14.8.200S x Lipt. Mikuláš x x x Lipt Hrádok x x x x 
218.200S Holič/al 20.8. Ružomberok x x x Ružomberok x Martin Holié x 
28.8 .2005 Tišnov Púchov Rosice/29.8. x V.MeririéV298 Hričov, Hranice Brno Martin Tišnov Kolárovo 
1.9.2005 x x x Hebič x x x x x x 
49.2005 Havličkov Brod Púchov Jihlava Jihlava Humpolec Prerov V. Meziričl Makov Havličkov Brod Kolárovo/3.9. 

11 .9.200S Čáslav Litovel Humpolec Humpolec Ričany Prerov Kolin Púchov Čáslav Senica/IO 9 
18.9.2005 Ričany x Ričany Ríčany Ričany Prerov Pruhonice Prerov IUčany Senica/179. 
25.9.200S x x Rokycany Rokycany-kom . x Prerov Plzeň,Prlbram,Aš x kom. Pretek x 

(1)< 
-i o 
C 
-<
::c o 
f"'" 
C 
1:':1 

N ........ 

N 
o 
o 
U'I 

cn 
NI 

ŽilinaTvrdošínTrnavaTrenčínTopoICanyTerchováŠuranySp. Nová VesSereďSenicaRužomberokDátum 

xxxxUh. Hradištex 
x 

xxxHustopečex17.4.2005 xxxxx x 
x 

xxxx22.4.2005 xHričovxPrerovx xxKútyx x23.4.2005 xHričov xPierovOlomoucx 
x 

Velká BrtešVažecxJ Hradecx24.4.2005 xxxxx 
x 

xxxxx26.4.2005 xxxxXxxxxx27.4.2005 xxxxxxRužomberokxx30 .4.200S 
BrnoPierovVel. MeziťičiVel MeziiičiSvitavyOlomoucJihlavaRužomberokVel MeziiičiJ HradecOlomouc1.5.2005 xxxxx xxBytčaxxx7.5.2005 

Plerov ZnojmoŔlčanyŔičanyKolinV. Mýto 

Kolin 


ŔitanyPúchovPraha·západPrahaV. Mýto8.S.2005 
PelhiimovPelhŕimovKladnoKladnoChomutovSlaný 

Chomutov 
PIerovRokycanyChomutovKolín1552005 

Praha ZápadPraha ZápadChOmutovPraha Západ Ansbach/Slan 
Louny 

AnsbachČ .TŕebováKlatovyWurzburgPraha Západ22.5.2005 
RokycanyRokycanyErfurtChebRokycany 

KasseV4.6. 
SlanyChrudimCheb,HumpolecRokycany Cheb29.5.2005 

KronachKronachHeilbronrV4.6KasseV46KronachHeilbronnl4.6. ŽatecWurzburgKronach KasseV46.5.6.2005 
PlzeňPlzeňVel. Mezilíč(l4 . 6Ríčany/4 6Plzeň Slany/4 6 

Erturt 
Ŕlčany/4.6.PierovBerounPlzeň Chomutov/46 5.6.2005 

ChebV. MýtoKladnoRokycany 
Koblenz 

Karlovy VarySlanyČáslavRokycany12.6 .2005 Karlovy Vary Aš 
SulzbachSulzbachHeilbronnKoblenzSulzbachHeilbronnTrojmez(l19.6xKoblenzSulzbach18.6.2005 

Praha ZápadPraha ZápadChomutovPlzeňLounyPraha ZápadŔičanyxx18.6.2005 Praha Západ Chomutov 
xxxxxxVelké Meziŕiči xKlatovyx19.6.2005 x 

Žatec,Achen24ZatecChebAachen/25,Cheb26. 
Kolín nlR 

ChebPra ha ZápadRokycanyChrudimAachen24 ,Cheb2526.6.2005 Praha Západ Leipzig 
Kolín n/R Kolín nJRKolín nlAKolín rVR 

Louny 
Kolín nlRKolin rVRKolín rVRKolln n/R Kolín rVR PD2.7.2005 Kolín nJR 

LounyLounyPlzeňKladnoLounyŔičanyLrtomyšV3.7.Beroun/JrChomutov2.7.2005 Louny 
IXxxxVelká Brteš /BytčaLiege/8.?Praha5.7.2005 x 

Plzeň,Liege8IV. MýtoChomutovLiege/9,ChOmutov10Rokycany ChebRokycany 
Koblenz 

ČáslavROkycany/9.7 .Cheb10.?.2005 Rokycany 
Koblenz,Hambl5KoblenzKoblenzKoblenzKoblenz 

Kladno 
KoblenzHamburg/15.7.Koblenz/15 .7 Koblenz16.7 .2005 Koblenz 

ŽatecNymburkPlzeňPlzeiVHamburgSlaný 
BruseV22? 

RíčanyČáslavHamburgl5,KlatovyLeipzig 16.7.200S Slaný 
xxBruseV22.7 .Brusel 

Rokycany 
xxBruseI/22.7.Brusel/22.7. Brusel23.7.2005 x 

Cheb,BruseI23.7ChebPlzeňl23.7.ErfunLouny 
Cheb 

SlanýChomutovChebEisenach24.7.2005 Louny 
Sulzbach/30 7Sulzbach/30.7ErfurtAnsbachSulzbach/30?AnsbachStetínnáhr. Temnln317.2005 Sulzbach/30'?. Aš/30.? 
Plzeň/30?Nymbur1</30.7xxPraha Západ SlanyxChrudimx317.2005 Praha Západ x 

Hričov xxxSkalicaxV.Meziň·éi xxJ Hradec14.8.2005 x 
xHraniceRosicePlerov/aj 20.BmoOlomouc 

Jihlava 
Ružomberok xHumpolecJ. Hradec21.8.2005 Olomouc 

TrnavaLitovelVelké MeziliélVel. Mezilič!LrtovelxMartinJKrakov/29Praha-západPra ha28.8.2005 Litovel 
BieclavxxxxUh. Hradišté xRužomberokxx1.9.200S x 

Mor. TfebováV. MýtoŔičanyHumpolecHumpolecV. MýtoPov.Bys/Katowice Brno-Rosice 
Kolín 

KlatovyLouny4.9.2 005 V. Mýto 
KolinV. MýtoKladnoRičanyKolínValMeziUGliwice Jihlava 
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 Dátum Martin Michalovce Nitra Nové Zámky Pezinok Tatry Pov. Bystrica Prešov Prievidza Revúca 

17.4.2005 x x x x x x x x x x 
22.4.2005 x x x x x x x x x x 
23.4.2005 x x x x x Lipt. Hrádok x Š1rba Uherský Brod x 
244.2005 x x Žilina Ružomberok x Lipt. Hrádok Uherský Brod x 
26.4.2005 x x x x x x x x x x 
27.4 .20 05 Holič x x x x x x x x x 
30.4.2005 Ti šňov Ružomberok x x x x 
1.5.2005 x Ružomberok V. Meziličl Olomouc Hebič Hričov , Hranice Brno Púchov Tišnov Piešlany 
7.5.2005 Havliékov Brod Púchov x x x Hranice niM x x x x 
8.5 .2005 Havličkov Brod Púchov Ŕiéany Svitavy Jihlava Pierov Zn ojmo, Makov Havliékov Brod Uh . Hradište 

15.5.2005 Ŕičany Litovel Louny Mladá Boleslav Ričany Prostéjov Pelhrimov Prerov Ŕičany Kúly 
22.5.2005 Praha Západ Vysoké Mýto Asbac h Ansbach Chomulov Kolin Praha Západ V. M\~O Prada Západ Velké Meziiiči 
29 5.2005 
5.6.2005 

Rokycany 
Kronach 

Praha 
Žatec 

Klatovy 
Heillbron/4.6. 

Mladá Bole slav 
Heilbronn/4.6. 

Erfurt 
Heillbron/4.6. 

Kolin 
Ža te c 

Rokycany 
Kronach 

Podébrady 
Žatec 

Rokycany 
Kronach 

Jihlava 
Mar. Láme 

5.6 .2005 Plzeň Litovel Louny/4.6. MBoleslav/4.6. Jihlava/U Prerov Plzeň Makov Plzeň Jihlava 
12.6.2005 Rokycany Litomyšl Rokyc any Rokycany Kladno Kolin Cheb V. Mýto Rokycany Jihlava 
18.6.2005 Sulzbach Trojmezill 96 Heillbron Heilbronn HeilIbron Trojmezi Sulzbach Trojmezi/19.6. Sulzbach Eisenach 
18.6.2005 Praha Západ x Klatovy MI. Boleslav Chomutov Prostéjov Praha Západ x Prada Západ Uh. Hradište 
19.6.2005 x Lrtovel x x x x Aachen/24.6. Vel. Meziliči x x 
26.6.2005 Cheb Litomyšl Cheb Cheb-komerč. Chomutov Kolín Žatec V. Mýto Cheb Jihlava 
27.2005 Kolin nlR Ko lin nlR Kolin n/R Kolin n/R Kolin nlR Kolin nJR Kolín nlR Kolin n/R Kolin n/R Kolin nlR 
27.2005 Louny LitomyšlIU. Klatovy M.Boleslav Ŕičany Prostéjov Louny Litomyšll3.? . Louny Jihlava 
5.7.2005 x x Lrtomyšll3.7. Liege/8.7. Púchov x 

10.7.2005 Cheb Mohelnice Cheb Cheb-komerč . Chomutov Kolin Plzeň V. Mýto Cheb Jihlava/3.7. 
16.7.2005 Koblenz Hamburg/15.7. Koblenz Koblenz Koblenz Hamburg KoblenzJHamburg Hamburg/1S.7. Koblenz Númberg 
16.7.200S Kladno Svitavy Klatovy MI. Boleslav x Žatec Žatec púchov/17.7 Kladno Velké Meziriči 
23.?200S x Brusel Brusel x x Brusel Bru sel Brusel/22.7. x x 
24.7.2005 Rokycany Litomyšl Rokycany Rokycany Chomutov Kolin Cheb Podébrady ROkycany Mar. Lázne 
31 .7.2005 Sulzbach/30.7. Stetin Ansbach Ansbach Erfurt Štetin Sulzbach/30'? Št etin Sulzba ch!30.7. Mar. Lázné 
31.7.200S Slaný/30.?. Lrtovel x x x Plzeňl30I V. Mezirlci Slaný/30.7. Velké Meziliéi 
14.8.200S x Lipt. Mikuláš x x x Lipt Hrádok x x x x 
218.200S Holič/al 20.8. Ružomberok x x x Ružomberok x Martin Holié x 
28.8 .2005 Tišnov Púchov Rosice/29.8. x V.MeririéV298 Hričov, Hranice Brno Martin Tišnov Kolárovo 
1.9.2005 x x x Hebič x x x x x x 
49.2005 Havličkov Brod Púchov Jihlava Jihlava Humpolec Prerov V. Meziričl Makov Havličkov Brod Kolárovo/3.9. 

11 .9.200S Čáslav Litovel Humpolec Humpolec Ričany Prerov Kolin Púchov Čáslav Senica/IO 9 
18.9.2005 Ričany x Ričany Ríčany Ričany Prerov Pruhonice Prerov IUčany Senica/179. 
25.9.200S x x Rokycany Rokycany-kom . x Prerov Plzeň,Prlbram,Aš x kom. Pretek x 

(1)< 
-i o 
C 
-<
::c o 
f"'" 
C 
1:':1 

N ........ 

N 
o 
o 
U'I 

cn 
NI 

ŽilinaTvrdošínTrnavaTrenčínTopoICanyTerchováŠuranySp. Nová VesSereďSenicaRužomberokDátum 

xxxxUh. Hradištex 
x 

xxxHustopečex17.4.2005 xxxxx x 
x 

xxxx22.4.2005 xHričovxPrerovx xxKútyx x23.4.2005 xHričov xPierovOlomoucx 
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Velká BrtešVažecxJ Hradecx24.4.2005 xxxxx 
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xxxxx26.4.2005 xxxxXxxxxx27.4.2005 xxxxxxRužomberokxx30 .4.200S 
BrnoPierovVel. MeziťičiVel MeziiičiSvitavyOlomoucJihlavaRužomberokVel MeziiičiJ HradecOlomouc1.5.2005 xxxxx xxBytčaxxx7.5.2005 
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PlzeňPlzeňVel. Mezilíč(l4 . 6Ríčany/4 6Plzeň Slany/4 6 
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Plzeň/30?Nymbur1</30.7xxPraha Západ SlanyxChrudimx317.2005 Praha Západ x 

Hričov xxxSkalicaxV.Meziň·éi xxJ Hradec14.8.2005 x 
xHraniceRosicePlerov/aj 20.BmoOlomouc 
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.... Emil Faško ml, s manželkou Elenkou na CV Nitra 2003, V pozadí je holub 99-19-2023 H, S 
14500 km a holubica 96-19-00901, k10rá má zatia/'za život 11 000 km. Vystavované v kategórii 
štandard. H 99-19-2023 - 17, miesto kat, "E" CV Žilina 2005, 

väčšinou párim staršie samčeky s mladými holubi
cami anaopak, Sročiakmi radšej začínam pretekať 
po polovici sezóny, ale nie je to pravidlom. Zhruba 
po šiestich, siedmych pretekoch vdovstva holuby 
znovu spárim a ďalej lietam prirodzenou metódou, 
Tento systém uplatňujem aj preto, lebo od polovice 
sezóny začínajú dlhé trate a na ne nasadzujem 
holuby z hniezda, Je síce pravda, že prvý pretek 
z Nemecka, ktorý býva väčšinou okolo 700 km idú 
holuby ako vdovce, no po návrate sú spárené, Lietaf 
vdovstvom je pre mňa dosť náročné, nakolko mi 
to sfažuje moje zamestnanie. Touto cestou musím 
poďakovať za pomoc rodine, hlavne manželke, 
• Ja by som však od teba skôr chcel počul', ako 
holuby pripravuješ? 

Základom je motivácia, Bez nej sa nedá pretekať, 
lebo aj ten najlepší holub sa bez nej môže stratiť. Pri 
vdovstve prvé 2-3 preteky holuby vyvážam, aby si 
ho osvojili , Potom už holuby v týždni nevyvážam, 
Skúšal som to, no rozdiel vo výkonoch som nevidel, 
Samičky sú umiestnené v spoločnom oddelení 
s mlád3tami, Výhodu vidím v tom, že mladé radi 
lietajú a takto sú vdovy prinútené s nimi lietaf vo 
výške. Vdovce trénujú ráno aj večer asi jednu 

hodinu, Vdovy s mladými púšfam iba večer okolo 
18, hodiny, Čo sa týka prípravy, vdovcom otočím 
hniezda a po chvíli pustím holubice , Po zahúkaní 
nasadzujem, Niekedy použijem slamu alebo ich 
v týždni nechám chví!'u spolu, Po návrate sú zo 
začiatku spolu krátko, potom sa ich č as predlžuje , 
ale záleží aj od náročnosti preteku, Dôraz kladiem aj 
na vzťah holub - chovate!', Holub by sa mal domov 
vracať s radosťou, že má v majiteJ'ovi dôveru, 
• No dobre, tieto veci sú väčšine chovalel'ov 
známe. Prezraď nám, čo holubom dávaš na 
zotavenie po preleku a pred pretekom. 

Regenerácia je ve!'mi dôležitá, Po preteku majú 
holuby v napájačká Ch čaj s medom a glukózu, 
až kým ho nevypijú, V pondelok, ale na krmivo 
dostanú cesnak, Dávam pozor, aby sa cesnak 
nestretol s kovom, Krmivo nechám si 3 holiny napiľ 
cesnakovým roz1okom, Utorok je aj dňom kúpania. 
Kúpe!' dávam v holubníku a do vody pridám sol'. 
V stredu čistá voda, Štvrtok pridávam do vody 
nejaký multivitamín, Piatok a sobota už len čistá 
voda, Aby sa holuby rýchlo zregenerovali, trénujú 
to aj v zimných mesiacoch a to tak, že ich 1-2 dni 
nekŕmim , Na začiatku januára však majú 4-dňovú 
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Kraj, nachádzajúci sa v strede Slovenska medzi dvoma pohoriami - Nízkymi 
Tatrami a Slovenským Rudohorím. Nízke Tatry so svojimi vrcholmi Ďumbiera, 
Chopku, Královej hole s nadmorskou výškou 2000 m a Slllvenské Rudoho
rie s kopcami Veprom, Stolicou, Fábovou holou či Muráňom s výškou 1500 
m nad morom, robia z Horehronia drsnú podhorskú krajinu. V minulost i sa 
tu v baniach ťažila ruda, striebro , ba aj zlato, no ludia tu žili hlavne z polIlO
hospodárstva a ťažby dreva. Po vojne sa tu rozmohlo strojárstvo, ktoré po 
revolúcii pomaJy zaniká. Dnes tu má svoje miesto hlavne cestovný ruch a tu
rizmus. Centrom Horehronia vo výške viac ako 500 m nad morom, je okresné 
mesto Brezno s 25 000 obyvatelini. Tu žije a svoje holuby chová aj l O-ná
sobný majster okresu Brezno, môj vermi dobrý kamarát Emil FAŠKO (44 r.) . 

• Prezrad', ako si sa dosial k pošlovým holubom 
a aký pôvod majú tvoje holuby? 

Holuby som začal chovaf prakticky od malička, 


lebo môj otec bol tiež chovate/' a preteká ešte aj 

dnes, Bavilo ma to od útleho detstva, Pamätám sa, 

že som nedal pokoj otcovi pokia! mi nejaké holuby 

nedal, ktoré som si sám vybral anespravil pre malý 

holubník, z ktorého so mohol pretekať. Lietali sme 

s otcom na Jedno meno a v roku 1976 sme sa stali 

majstrami vtedajšej velkej oblasti Banská Bystrica, 

Od roku 1977 už pretekám na svoje meno (Emil 

Faško m!.), 


Pôvod mojich holubov treba hJ'adať v holuboch, 
ktoré sme vtedy mali spolu od pána Alakšu aBrod
nianskeho, ktoré pochádzali od Hanáka a Uhlíka, 
Ich pôvod poznám od roku 1959, V osemdesiatych 
rokoch sme do týchto holubov zakrížili hOluby od 
p, Saba z Michaloviec Delbar-Sion-Van Parijs, 
ktoré k nám priniesol p, Podstavek, Vehni dobré 
bolo aj zakriženie holubov Duray - Fábry od p, 
Ostrolúckeho, pôvodom Dlhovič, Nesmiem ešte 
zabudnúť na originál plesnivú holubicu Van Hee, 
ktorú mi zapožičal v roku 1987 p, Sedliak z Hriad/'a, 
Stýmito holubami sme dosahovali ve/'mi dobré vý
sledky hlavne na dlhých tratiach, Tieto holuby dnes 
tvoria kostru môjho chovu, V rokoch 1987-1991 
som staval rodinný dom a holubárenie som načas 
prerušil. Vtedy som hOluby rozdal kamarátom, no 
po štyroch rokoch som si ich znovu zobral spät. Po 
čase sa ukázalo, že pilierom chovu bude holubica 
79-S 1-2020 aholub 76-S1-7538, Dnes je chovnou 
jednotkou holubica 93-S11180, ktorá je vnučkou 
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2020 a brata 7538, predtým úspešne pretekala, 
Roku 1996 som sa opäť skontaktoval s p, 

Petrom Sedliakom zHriadJ'a, ktorý mi opäť pomohol 
ako aj mnohým iným chovate/'om, Postupne som 
od neho priniesol rasové holuby prevažne Janssen 
z línii Offermann, Fuchs, pár č , 1 a Berta Van Bruyn 
od p, Strnada, V chove sa osvedčila aj holubica od 
p, Mikuša pôvodom Janssen-Duray Moje holuby 
som takto osviežil novou krvou a hlavne som ich 
však potreboval zrýchliť. Viete, v týchto našich hor
ských podmienkach sa 100% jannsenské hOluby 
nepoužite/'né na preteky, pretože im viac vyhovuje 
rovinatý terén , Na 95%sa tratia, ČO môžu potvrd if 
aj iní tunajši chovatelia , pretože majú rovnaké 
skúsenosti. Stále skúšam ako moje holUby zrýchlit. 
To bol aj hlavný dôvod pre príchod holubov od p, 
Jozefa Prokopa z Tachova v roku 2004, prevážne 
pôvodom Desmet-Mathijs, Čas ukáže, aký to bude 
mať prínos, 
• Viem, že v ZO Brezno boJo vždy viac ako 
dvadsat' členov . Prezraď, ako si ich už 10 rokov 
po sebe dokázal vždy porazit? 

Myslím si, že začiatok úspechu je v dobrom 
zostavení pár a výberom vhodných partnerov. Ja 
dávam do párov hOluby vždy tak, aby sa im mláďatá 
liahli, keď mesiac pribúda do splnu, To znamená, 
že mládatá rastú spolu s mesiacom, Myslím si, že 
aj to má vplyv na ich kvalitu, Lietam s holubami aj 
s holubicami. V sezóne prvé dva .preteky letia ešte 
prirodzenou metódou, Potom prejdem na totálne 
vdovstvo, Holuby prejdú na vdovstvo buď z vajec 
alebo z velkých mláďat. Je to rôzne, pretože termín 
párenia je každý rok iný, Kvôli totálnemu vdovstvu 
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to aj v zimných mesiacoch a to tak, že ich 1-2 dni 
nekŕmim , Na začiatku januára však majú 4-dňovú 
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Kraj, nachádzajúci sa v strede Slovenska medzi dvoma pohoriami - Nízkymi 
Tatrami a Slovenským Rudohorím. Nízke Tatry so svojimi vrcholmi Ďumbiera, 
Chopku, Královej hole s nadmorskou výškou 2000 m a Slllvenské Rudoho
rie s kopcami Veprom, Stolicou, Fábovou holou či Muráňom s výškou 1500 
m nad morom, robia z Horehronia drsnú podhorskú krajinu. V minulost i sa 
tu v baniach ťažila ruda, striebro , ba aj zlato, no ludia tu žili hlavne z polIlO
hospodárstva a ťažby dreva. Po vojne sa tu rozmohlo strojárstvo, ktoré po 
revolúcii pomaJy zaniká. Dnes tu má svoje miesto hlavne cestovný ruch a tu
rizmus. Centrom Horehronia vo výške viac ako 500 m nad morom, je okresné 
mesto Brezno s 25 000 obyvatelini. Tu žije a svoje holuby chová aj l O-ná
sobný majster okresu Brezno, môj vermi dobrý kamarát Emil FAŠKO (44 r.) . 

• Prezrad', ako si sa dosial k pošlovým holubom 
a aký pôvod majú tvoje holuby? 

Holuby som začal chovaf prakticky od malička, 


lebo môj otec bol tiež chovate/' a preteká ešte aj 

dnes, Bavilo ma to od útleho detstva, Pamätám sa, 

že som nedal pokoj otcovi pokia! mi nejaké holuby 

nedal, ktoré som si sám vybral anespravil pre malý 

holubník, z ktorého so mohol pretekať. Lietali sme 

s otcom na Jedno meno a v roku 1976 sme sa stali 

majstrami vtedajšej velkej oblasti Banská Bystrica, 

Od roku 1977 už pretekám na svoje meno (Emil 

Faško m!.), 


Pôvod mojich holubov treba hJ'adať v holuboch, 
ktoré sme vtedy mali spolu od pána Alakšu aBrod
nianskeho, ktoré pochádzali od Hanáka a Uhlíka, 
Ich pôvod poznám od roku 1959, V osemdesiatych 
rokoch sme do týchto holubov zakrížili hOluby od 
p, Saba z Michaloviec Delbar-Sion-Van Parijs, 
ktoré k nám priniesol p, Podstavek, Vehni dobré 
bolo aj zakriženie holubov Duray - Fábry od p, 
Ostrolúckeho, pôvodom Dlhovič, Nesmiem ešte 
zabudnúť na originál plesnivú holubicu Van Hee, 
ktorú mi zapožičal v roku 1987 p, Sedliak z Hriad/'a, 
Stýmito holubami sme dosahovali ve/'mi dobré vý
sledky hlavne na dlhých tratiach, Tieto holuby dnes 
tvoria kostru môjho chovu, V rokoch 1987-1991 
som staval rodinný dom a holubárenie som načas 
prerušil. Vtedy som hOluby rozdal kamarátom, no 
po štyroch rokoch som si ich znovu zobral spät. Po 
čase sa ukázalo, že pilierom chovu bude holubica 
79-S 1-2020 aholub 76-S1-7538, Dnes je chovnou 
jednotkou holubica 93-S11180, ktorá je vnučkou 
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2020 a brata 7538, predtým úspešne pretekala, 
Roku 1996 som sa opäť skontaktoval s p, 

Petrom Sedliakom zHriadJ'a, ktorý mi opäť pomohol 
ako aj mnohým iným chovate/'om, Postupne som 
od neho priniesol rasové holuby prevažne Janssen 
z línii Offermann, Fuchs, pár č , 1 a Berta Van Bruyn 
od p, Strnada, V chove sa osvedčila aj holubica od 
p, Mikuša pôvodom Janssen-Duray Moje holuby 
som takto osviežil novou krvou a hlavne som ich 
však potreboval zrýchliť. Viete, v týchto našich hor
ských podmienkach sa 100% jannsenské hOluby 
nepoužite/'né na preteky, pretože im viac vyhovuje 
rovinatý terén , Na 95%sa tratia, ČO môžu potvrd if 
aj iní tunajši chovatelia , pretože majú rovnaké 
skúsenosti. Stále skúšam ako moje holUby zrýchlit. 
To bol aj hlavný dôvod pre príchod holubov od p, 
Jozefa Prokopa z Tachova v roku 2004, prevážne 
pôvodom Desmet-Mathijs, Čas ukáže, aký to bude 
mať prínos, 
• Viem, že v ZO Brezno boJo vždy viac ako 
dvadsat' členov . Prezraď, ako si ich už 10 rokov 
po sebe dokázal vždy porazit? 

Myslím si, že začiatok úspechu je v dobrom 
zostavení pár a výberom vhodných partnerov. Ja 
dávam do párov hOluby vždy tak, aby sa im mláďatá 
liahli, keď mesiac pribúda do splnu, To znamená, 
že mládatá rastú spolu s mesiacom, Myslím si, že 
aj to má vplyv na ich kvalitu, Lietam s holubami aj 
s holubicami. V sezóne prvé dva .preteky letia ešte 
prirodzenou metódou, Potom prejdem na totálne 
vdovstvo, Holuby prejdú na vdovstvo buď z vajec 
alebo z velkých mláďat. Je to rôzne, pretože termín 
párenia je každý rok iný, Kvôli totálnemu vdovstvu 



hladovku. Tu sledujem hlavne ročné a mladé. 
Ak má ich kondícia príliš velké odchýlky, holuby 
vyradím, pretože si myslím, že to je náznak zlej 
regenerácie . 
• AČO podávanie liekov? 

Samozrejme lieky podávam, ale snažím sa 
čo najmenej. Rad šej chorobám predchádzam 
dobrou hygienou. V sezóne čistím každý deň. 
Mimo sezóny zhruba raz týždenne, ale v dobe 
preperovania častejšie. Jedenkrát v roku na jeseň 
vydenzifikujem celý holubník. Cez sezónu 3-4 
krát vypálim police a podlahu horákom. Liečenie 
začínam v januári proti trichomonádam , potom 
odčervím. Nasleduje salmo nóza s kokciduiózou. 
Zhruba na 10-dňových vajíčkach vakcínujem 
proti paramyxoviróze. Potom ešte pred pretekmi 
preliečim dýchacie cesty. Pomedzi liečebné kúry 
pOdávam na krmivo kyslú smotanu alebo biely 
jogurt na obnovenie črevnej flóry, aj vitamíny. Po
čas pretekov striedavo preliečujem trichomonádu 
adýchacie cesty Približne každé 3týždne Časom 
chcem používať iba slovenské preparáty . Lebo si 
myslím, že sú rovnako dobré ako zahraničné a sú 
aj lacnejšie. Li eky sa snažím každý rok meniť, ale 
striktne sa držím návodu lebo verím, že niekedy 
menej znamená viac. 
• Ešte nám povedz, ako kŕmiš? 

Je to rôzne. Záleží od dížky trate, počasia , 
kondície holubov a podobne. Zvyčajne od nedele 
do stredy je ľahká strava. V stredu večer a štvrtok 
podávam preteková zmes Rosinec . V piatok bez 
luštenín hlavne kukuricu. V soboru opäť ľahká 
strava. Vsobotu ráno a pred košovaním dostávajú 
aj drobné semienka (konope, ľan, lesknica, proso 
a iné) . Minimálne 5 hodín pred nasadením odo
beriem napájačky. HOluby na dlhé trate majú ešte 
v policiach osobitné krmítka do ktorých im prilepšu
jem rôzne krmivo hl avne kukuricu , milo, dari , kardy 

apod. Holuby, ktoré neboli nasadené zatváram do 
košov a kŕmim ich až v pondelok večer. 
• Myslím si, že Ivoj syslém pretekanla Je úplne 
jednoduchý. Mládiltá a pretekanie s nimi je pre 
niektorých chovatefovnezaujímavé, jednoducho 
nevenujú im pozornos!'. Ako je to u teba? 

Ja si skôr myslím opak. Preteky mláďat majú 
svoje čaro , veď na nich vidíme, či ideme správnym 
smerom. Na týchto pretekoch môže by! aj za
čiatoč ník majstrom. Ako som už spomenul, mladé 
sú umiestnené spolu s vdovami. Vo veku zhruba 
18-20 dní ich z políc povyberám a položím na 
podlahu, pričom jedno mladé chová samec adruhé 
samica. Mláďatá sa takto skôr naučia žrať zo spo
ločn é h o krmítka. Keď sú zhruba 5-týždňové, vak
cínujem ich proti moru. Lieky, vitamíny aj krmivo 
dostávajú ako vdovy. Cez víkendy majú možnosť 
lietať von skoro celý deň . Pre seba si odstavujem 
30-35 kusov a všetky cvičím . Po pretekoch mi 
ich zostane okolo 25, niekedy aj viac, no tie ešte 
selektujem v ruke , alebo sa o to postará dravec, 
Veľa nádejných pretekárov skončí skôr ako vlastne 
začne, pretože dravce číhajú celý rok. Aby som 
obmedzil tieto straty, holUby mám od novembra 
do apríla zatvorené. Je to aj kvôli dlhej zime, lebo 
sneh sa tu drží aj do polovice apríla. 
• To ti môžem potvrdi". Mne ročne dravcezoberú 
okolo 30 kusov apravdou líež je, že vegetácia je 
tu asi 3 týždne pozadu ako na juhu. 

Skôr než mladé idú na prvý pretek absOlvujú 
zo pä! spoločných klubových nácvikov. Postupne 
idú na 20, 40, 50, 80, a 100 km, potom už nasle
dujú oblastné preteky. Po prvom preteku preliečim 
trichomonádu a po druhom dýchacie cesty. Viac 
už neliečim. 
• Aké si doteraz dosiahol n a j v äčšie úspeChy? 

Určite medzi moje najväčšie úspechy patrí titul 
majstra OZ CHPH v roku 1975 a 4. miesto v OZ 

Rok Umiestnenie Umiestnenie Rok Umiestnenie v Umiestnenie 
v OZ v ZO OZ - v ZO 

1992 54 B.Bystrica 4 1999 II I 
1993 12 2 2000 22 l 
1994 7 I 2001 IO Revúca l 
1995 4 I 2002 IO l 
1996 2 l 2003 8 I 
1997 26 l 2004 7 l 
1998 10 1 
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1995 či 2. miesto v OZ 1995, ako aj prvé ceny 
z pretekov. 
• Všimol som sl, že tvoje holuby v poslednej 
dobe často reprezentujú oblasťna CV vkategórii 
štandard. Čo mi na Io povieš? 

Ja sa na štandard vôbec nešpecializujem, ale na 
druhej stra ne, holub mi v ruke musí sedieť, jedno
ducho musí aj vyzerať ako holub. Tieto holUby sú 
také, ale čo je dôležitejšie, sú spoľahlivé a málo sa 
trati a. Ja zimujem zvyčajne okolo 50 kusov ato aj 
s 5 pármi chovných. To, že dokážu podať aj dobré 
výkony ma potešili a hlavne Ha 94-19-3144 výkon 
za rok, keď na CV 1998 obsadila 12. miesto (4400 
km) a H 99-19-2023 v kategórii Ena CV 2005. 
• Na ktoré holuby si najradšej spomínaš? 

Je ich vera, ale s tých posledných to boli 
7009,3277, 3144 , 4805, 4833, 34578, 34583, 
152824, 152831, 1180, 00901, 2023 a iné. 
• Čo by si chcel odkázať chovalelhm pošlových 
holubov na Slovensku? Aké sú Ivo je ciele do 
budúcn a? 

Do budúcna by som chcel svoje hOluby hlavne 
zrýchliť, ale nezvýši! stav. Pre Brezno je vel'ký 
problém pretekať v dnešnej dobe v rámci OZ , ked 

rozhodujú sekundy a jeho poloha značne ovplyv
ňuje dolety našich holubov pri častých severných 
vetroch. Mojou ideálnou predstavou je priláka! 
ČO najviac nadšencov pre tento šport u nás na 
Horehroní a súťažil pre regulárnos! podmienok 
len s týmito chovateľmi. Je veľmi náročné , ked sa 
majú naše holuby vyrovnať doletmi holubom zjuhu. 
Veď naša oblasť, ktorú tvoria Tornaľa, Rimavská 
Sobota, Plešivec, Kokava , Klenovec a Brezno má 
rozlohu zo severu na juh 60 a z východu na západ 
85 km vzdušnou čiarou. Východisko by som 
videl v pretekaní z juhozápadu, kde by sa rozpätie 
km v OZ zmenšilo a pre holuby by sa odstránila 
prekážka prekonáva! kopce Vel'kej a Malej Fatry , 
Karpát a tým by sa zvýšila šanca vyhrávať preteky 
krátkych i stredných tratí nielen pre mňa, ale celú 
DZ CHPH Brezno. 

Ďakujem za úprimný rozhovor. Čaj a aj niečo na 
zahriatie mi padli na úžitok a možno si í niektorí 
chovatelia od teba osvoja. Oo ďalších rokov ti 
želám ešte vera úspeChov a splnenie tvojich 
predstáv. 

Miroslav Machnič, Brezno 
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hladovku. Tu sledujem hlavne ročné a mladé. 
Ak má ich kondícia príliš velké odchýlky, holuby 
vyradím, pretože si myslím, že to je náznak zlej 
regenerácie . 
• AČO podávanie liekov? 

Samozrejme lieky podávam, ale snažím sa 
čo najmenej. Rad šej chorobám predchádzam 
dobrou hygienou. V sezóne čistím každý deň. 
Mimo sezóny zhruba raz týždenne, ale v dobe 
preperovania častejšie. Jedenkrát v roku na jeseň 
vydenzifikujem celý holubník. Cez sezónu 3-4 
krát vypálim police a podlahu horákom. Liečenie 
začínam v januári proti trichomonádam , potom 
odčervím. Nasleduje salmo nóza s kokciduiózou. 
Zhruba na 10-dňových vajíčkach vakcínujem 
proti paramyxoviróze. Potom ešte pred pretekmi 
preliečim dýchacie cesty. Pomedzi liečebné kúry 
pOdávam na krmivo kyslú smotanu alebo biely 
jogurt na obnovenie črevnej flóry, aj vitamíny. Po
čas pretekov striedavo preliečujem trichomonádu 
adýchacie cesty Približne každé 3týždne Časom 
chcem používať iba slovenské preparáty . Lebo si 
myslím, že sú rovnako dobré ako zahraničné a sú 
aj lacnejšie. Li eky sa snažím každý rok meniť, ale 
striktne sa držím návodu lebo verím, že niekedy 
menej znamená viac. 
• Ešte nám povedz, ako kŕmiš? 

Je to rôzne. Záleží od dížky trate, počasia , 
kondície holubov a podobne. Zvyčajne od nedele 
do stredy je ľahká strava. V stredu večer a štvrtok 
podávam preteková zmes Rosinec . V piatok bez 
luštenín hlavne kukuricu. V soboru opäť ľahká 
strava. Vsobotu ráno a pred košovaním dostávajú 
aj drobné semienka (konope, ľan, lesknica, proso 
a iné) . Minimálne 5 hodín pred nasadením odo
beriem napájačky. HOluby na dlhé trate majú ešte 
v policiach osobitné krmítka do ktorých im prilepšu
jem rôzne krmivo hl avne kukuricu , milo, dari , kardy 

apod. Holuby, ktoré neboli nasadené zatváram do 
košov a kŕmim ich až v pondelok večer. 
• Myslím si, že Ivoj syslém pretekanla Je úplne 
jednoduchý. Mládiltá a pretekanie s nimi je pre 
niektorých chovatefovnezaujímavé, jednoducho 
nevenujú im pozornos!'. Ako je to u teba? 

Ja si skôr myslím opak. Preteky mláďat majú 
svoje čaro , veď na nich vidíme, či ideme správnym 
smerom. Na týchto pretekoch môže by! aj za
čiatoč ník majstrom. Ako som už spomenul, mladé 
sú umiestnené spolu s vdovami. Vo veku zhruba 
18-20 dní ich z políc povyberám a položím na 
podlahu, pričom jedno mladé chová samec adruhé 
samica. Mláďatá sa takto skôr naučia žrať zo spo
ločn é h o krmítka. Keď sú zhruba 5-týždňové, vak
cínujem ich proti moru. Lieky, vitamíny aj krmivo 
dostávajú ako vdovy. Cez víkendy majú možnosť 
lietať von skoro celý deň . Pre seba si odstavujem 
30-35 kusov a všetky cvičím . Po pretekoch mi 
ich zostane okolo 25, niekedy aj viac, no tie ešte 
selektujem v ruke , alebo sa o to postará dravec, 
Veľa nádejných pretekárov skončí skôr ako vlastne 
začne, pretože dravce číhajú celý rok. Aby som 
obmedzil tieto straty, holUby mám od novembra 
do apríla zatvorené. Je to aj kvôli dlhej zime, lebo 
sneh sa tu drží aj do polovice apríla. 
• To ti môžem potvrdi". Mne ročne dravcezoberú 
okolo 30 kusov apravdou líež je, že vegetácia je 
tu asi 3 týždne pozadu ako na juhu. 

Skôr než mladé idú na prvý pretek absOlvujú 
zo pä! spoločných klubových nácvikov. Postupne 
idú na 20, 40, 50, 80, a 100 km, potom už nasle
dujú oblastné preteky. Po prvom preteku preliečim 
trichomonádu a po druhom dýchacie cesty. Viac 
už neliečim. 
• Aké si doteraz dosiahol n a j v äčšie úspeChy? 

Určite medzi moje najväčšie úspechy patrí titul 
majstra OZ CHPH v roku 1975 a 4. miesto v OZ 

Rok Umiestnenie Umiestnenie Rok Umiestnenie v Umiestnenie 
v OZ v ZO OZ - v ZO 

1992 54 B.Bystrica 4 1999 II I 
1993 12 2 2000 22 l 
1994 7 I 2001 IO Revúca l 
1995 4 I 2002 IO l 
1996 2 l 2003 8 I 
1997 26 l 2004 7 l 
1998 10 1 
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1995 či 2. miesto v OZ 1995, ako aj prvé ceny 
z pretekov. 
• Všimol som sl, že tvoje holuby v poslednej 
dobe často reprezentujú oblasťna CV vkategórii 
štandard. Čo mi na Io povieš? 

Ja sa na štandard vôbec nešpecializujem, ale na 
druhej stra ne, holub mi v ruke musí sedieť, jedno
ducho musí aj vyzerať ako holub. Tieto holUby sú 
také, ale čo je dôležitejšie, sú spoľahlivé a málo sa 
trati a. Ja zimujem zvyčajne okolo 50 kusov ato aj 
s 5 pármi chovných. To, že dokážu podať aj dobré 
výkony ma potešili a hlavne Ha 94-19-3144 výkon 
za rok, keď na CV 1998 obsadila 12. miesto (4400 
km) a H 99-19-2023 v kategórii Ena CV 2005. 
• Na ktoré holuby si najradšej spomínaš? 

Je ich vera, ale s tých posledných to boli 
7009,3277, 3144 , 4805, 4833, 34578, 34583, 
152824, 152831, 1180, 00901, 2023 a iné. 
• Čo by si chcel odkázať chovalelhm pošlových 
holubov na Slovensku? Aké sú Ivo je ciele do 
budúcn a? 

Do budúcna by som chcel svoje hOluby hlavne 
zrýchliť, ale nezvýši! stav. Pre Brezno je vel'ký 
problém pretekať v dnešnej dobe v rámci OZ , ked 

rozhodujú sekundy a jeho poloha značne ovplyv
ňuje dolety našich holubov pri častých severných 
vetroch. Mojou ideálnou predstavou je priláka! 
ČO najviac nadšencov pre tento šport u nás na 
Horehroní a súťažil pre regulárnos! podmienok 
len s týmito chovateľmi. Je veľmi náročné , ked sa 
majú naše holuby vyrovnať doletmi holubom zjuhu. 
Veď naša oblasť, ktorú tvoria Tornaľa, Rimavská 
Sobota, Plešivec, Kokava , Klenovec a Brezno má 
rozlohu zo severu na juh 60 a z východu na západ 
85 km vzdušnou čiarou. Východisko by som 
videl v pretekaní z juhozápadu, kde by sa rozpätie 
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Ďakujem za úprimný rozhovor. Čaj a aj niečo na 
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Miroslav Machnič, Brezno 

~ 
J!:OI BENZING 

-./ jednoduchá obsluha 
-./ prehl'adný display 
-./ 1 anténa zabudovaná do hodín 
-./ možnosť pripojiť 6 vonkajš ích antén 
-./ 1 anténa na 1 holuba 
-./ 3 m rozptyl antén od hodín 
-./ trén ingový let 
-./ 3 závody súčasne 
-./ 250 nasadených ~ 

holubov 
-./ slovenské menu 

EXPRESS 
1~k11$ Clocking System 
,. 4t.. 

~ rýcl11a 8 prnsna rag(aI:rfIda Il(){ube pr1 nas&a.zovan l 
!' I.pičkové ~"Ie ~tI noopn\IInBf'l9j manIpdécii 
::. pri ooIe~ hciub., sa chovator loa poUt6 - nle }e potreb~ 

hol...". Ch)1er a stfeto'llat' hO 
:> kon!tatavBnie: probt..."'>ha I\i bElz prrlOml'lO:5Uehovit~a 
:> mofrlo..'l.f lwn~t3\oVer" z. nlNdl<Ych =ávodov 5ú08"..e 
::. rrofuosr prepnuda na lIMcromny tr6nIl'iQOvý let 

PlatJibÚ!or' 

TRIX 
Ľubomir Orgá" 

Oravická ulica. 028 01 Trstená 
hHp:/Iwww.trix.sk/holuby 

a-mail: hotuby@trix.sk 
tel. 0905 423259 

" 	 rých la a presná 
registrácia holuba pri 
nasadzovaní /cca 30 
holubov za Sminút! 

" 	 2-násobná kontrola čipu 
pri dolete 

" 100% spoľahlivosť 
" jednoduchá obsluha 
" prehl'adný display 
" možnosť pripojiť 8 antén 
" antény do rozmeru 76 cm 
" tréningový let 
" 9 závodov súčasne 
" 500 nasaden ých holubov 
" konštatuje až 7 holubov 

za 1 sekundu pri 1 
anténe 

" slovenské menu 

€D?l1.t~I'!·rmUJ~ 
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Majitel': 

Štefan Sýkora 

TESTOVACIA STANICA 
"Podzámok - Spišské Podhradie" 

Podzámková 28Penzión "PODZÁMOK" 
053 04 Spišské Podhradie 


Tel.: +421 534541 755 


sykora@sn.psg.sk 


www.penzionpodzamok.sk 


Garant: 


ZO CHPHSpišské 


Podhradie 


PONÚKA: 
Výcvikové cykly pre poštové holuby s úplným chovatel'ským 


a veterinárnym zabezpečením v súlade s platnými veterinárnymi normami. 

Zabezpečenie účasti holubov na závodoch. 


Prípravu holubov na závody: 

6 tréningových letov - cca 10 - 60 km 


3 preteky - cca 110 - 230 km (1 3.8., 20. 8., 27.8. 2005) 

Ubytovanie, stravovanie možné priamo v penzióne. 


SÚŤAŽ PRE MENEJ NÁROČNÝCH A POMALŠíCH CHOVATEtOV AJ V ROKU 2005 
Súťaž je určená pre chovatel'ov , ktorí v majstrovstve OZ CHPH za posledné tri roky ani raz 

neskončili do 30. miesta. Poradie chovatel'ov sa zostaví podl'a súčtu 5 priemerných koefici
entov dvoch najlepšie umiestnených holubov konaných v piatich pretekoch v termíne od 17. 
04. 2005 do 08. 08. 2005. Minimálna vzdialenosť preteku 100 km. 


Ocenenia budú odovzdané na CV v Nitre 2006 pri vyhodnotení výsledkov výstavy. 


Chovná stanica KLERA, 2. vicemajster 

Českej republiky 2004 - KT a OZ CHPH Prievidza 


pozývajú všetkých na výpre.daj prvej liahne 

dňa 16. apríla 2005 začiatok o 12.00 hod. 


do haly základnej školy v Bojniciach. 

Ladis lav Potuček , najúspešnejší český chovatel' ponúka 


úspešné rasy holubov Janssen, Desmet-Matthys, 

Bostijn, Hernots, Séhollens, Soontjes, Clerinx- de As. 


Predaj chovaterských produktov zabezpečený. 
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Dňa 14. 06. 2004 sa členovia OZ CHPH Košice rozl účili na verejnom cintoríne s nesto
rom, zakladajúcim členom OZ CH PH Košice pánom Jánom SITÁNIM, ktorý nás navždy 
opustil vo veku 98 rokov. Česť jeho pamiatke 

Členovia OZ CH PH Košíce 
~ ~ ~ + + + ~ + 

Dňa 20. 01 . 2005 sa členovia ZO CHPH Košice-Myslava roz lúčili s dlhoročným členom 
pánom Jánom POPIKOM st., ktorý naše rady opustil vo veku 67 rokov. 

Česť jeho pamiatke 
Členovia OZ CHPH Košice 

o o o • • o • • 
Dňa 28. 01. 2005 navždy opustil naše rady dlhoročný úspešný chovate!' poštových ho
lubov, člen a funkcionár ZO CHPH Liptovský Mikuláš a Ružomberok pán Martin HUPKA 
vo veku nedožitých 82 rokov. Česť jeho pamiatke 

ZO CH PH Liptovský Mikuláš 
• • • o o • • • 

Dňa 8. 3. 2005 nás navždy opustil dlhoročný chovateľ poštových holubov, zanietený 
funkcionár ZO CHPH Liptovský Mikuláš-Nízke Tatry, OZ CHPH Ružomberok, Liptovský 
Mikuláš a SZ CHPH pán Milan HVBEN, vo veku nedožitých 83 rokov. 

Venujte mu tichú spomienku 
ZO CH PH Liptovský Mikuláš 

Dňa 22. 09.2004 o,'á,'",,,to, jobilocm 50 mk" pá" St,""'" ROBA, ~'l
predseda ZO CHPH Košice-Krásna a predseda OZ CHPH Košice. _ !~ 

Do ďalších rokov vel'a zdravia, rodinnej pohody a úspechov s holu- ~' . 
bami, vel'a dobrých rozhodnutí v prospech všetkých členov OZ CHPH '~I~ Košice Ti praje B. Krupa . 

Dňa 23. mája sa dožíva životného jubilea 40 rokov pán Ivan 
Oravec zo ZO CHPH Chtelnica. 

Vel'a zdravia, štastia,rodinnej pohody a chovatel'ských úspe
chov mu praje 

manželka s deťmi a kamaráti zo ZO CHPH Chtelnica 

Na konci roku 2004 sa okrúhleho životného jubilea - 60 rokov - dožil člen ZO 
CHPH Hybe pán Vladimír BARTKO z Važca. Vera zdravia a chovatel'ských 
úspechov mu želajú priatelia zo ZO CHPH Hybe a celého Liptova. 

Dňa 8.3.2005 oslávil okrúhle životné jubileum 50 rokov pán 

Ladislav DULOVIČ , člen ZO CHPH Bidovce a OZ CHPH Košice. Vel'a zdra

via, rodinnej pohody, spokojnosti a úspechov s holubami mu prajú kamaráti 

z klubu. 
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Dňa 9. 3. 2005 sa 50 rokov dožil pán Ernest ŽÁK, člen ZO CHPH Dolná Krupá. 

Vera zdravia, šťastia rodinnej pohody a chovaterských úspechov do ďalších 


rokov prajú kamaráti zo základnej organizácie. 


Dňa 25.04.2005 oslávi svoje životné jubileum 50. narodeniny tajomník ZO CH PH 

Kameničany pán Jozef HOREČNÝ. Všetko najlepšie, vera zdravia, šťastia, rodin

nej pohody a holubárskych úspechov prajú členovia ZO CHPH Kameničany 


Dňa 15. apríla 2005 sa dožíva významného, okrúhleho životného jubilea 50 rokov bývalý 
člen VZ SZ CH PH pán František DOHŇANSKÝ z Trenčianskych Stankoviec. 

'-' ."Je Do ďalších rokov mu vera zdravia, pohody a radosti z holubárenia želajú 
é:::-' 	 priatelia. 

tt;' l f O niekolko dní oslávi narodeniny Ing. Ján MOKRÝ. Pri tejto prnežitosti 
•	 ~) mu vera zdravia, potešenia z holubov želá D. Dudzik. Zároveň Ti ďakujem 

za rýchle a a presné písanie zápisníc. 

• Predám holúbätá, kvalitné po stránke stavby tela, roč lubov, založený na potomkoch Janssen- Mulemans, 
ník 2005 od rodičov štandardných poštových holubov Schellens, Epst, Stichelbort, Van-Braune akonštatova
- osem z prvého hniezda a dalších podl'a požiadaviek cie hodiny Elektročas na 32 konštatovaní vo výbornom 
záujemcu. Štepán Kopálek, Na Zelničkách 381,68604 stave. Holuby sú os špičkových chovaterov OZ CH PH 
Kunovice u Uherského Hradište. Žilina aOZ CHPH Topolčany. Predaj možný aj jednotlivo. 
• Predám z rodinných dôvodov chov poštových ho- Tel 038/5421310, 0915 712436 

I ~ 	 lD.fjmDf!'N!!rn 
• Vokolí Brezna volne lietajú holuby 04-SK-55Maratón • Milan Brtáň, 032 01 Hybe 661 hlási 2301-1003-04, 
- 2097, SK-04-02901-982, SK-01-27-4576,03-3002- 2210-469-04, 1408-665-04, 14-58668-04 HUNG, 
1477-SK, SK 03-1705-0455, SK 00-26-5999, SK 03- 2301-1554-04 
2306-0773, SK 03-1604-0043, SK 03-1701-0450, SK • Zerm Henry, Salzstrasse 54, 39245 Gommern, tel. 
04-02406-170, SK 03-0209-0317, SK 00-14-5663, SK 0172 3826519 hlási SK 812-04-01301 
03-2701-0541, SK 99-12-5572, SK 03-3203-0917, SK • Jan Kubica, 756 15 Lidečko Č. 96,okr. Vsetín, 
01-24-2904, SK 03-2207-0516, SK 02-23-2749, SK ČR, tel. 571 424 954 hl:isi 023-SK01-7297, 02604
02-32-0169, SK 03-3207-0017, CZ 02-0274-8, HUNG -SK03-0225, 01301-SK03-0132, 03303-SK04-0787, 
02-15-49166, RO 00-140692, PL 04-0238-1615, PL 01306-SK04-0738 
99-0235-6086, PL 04-0237-272, PL 04-0238-14367, • Marián Hrvol, 033 01 Liptovská Porúbka Č. 270, 
PL 04-0266-8902, NL 03-2262285, OV 01-05179-17, hlási: 03 - 0000 - 935 
OV 98-05625-299, OV 00-05304-261, OV 02-09186- • Začínajúci 16 ročný chovater Marek Michel, L. Svo
694, OV 02-04942-193, OV 01-07169-1118, OV 03- bodu Č. 10,08501 Bardejov, hlási: 01- 24 - 3601,02 
03987-401, SK 04-02502-536, SK 04-03102-270 - 27 - 2953,02 - 25 - 8341,03 - PL0228 - 9362,04 
Informácie uvýcvikára ZO Brezno: M. Machnič, Ul. ŠLN - 2404- 264, 04 - 2603 - 1121,04 - 2503 -127, 04 
12,977 01 Brezno, tel. 0905 896 008. - PL017 - 6656. Ak by bolo možné nech mi majitelia 
• Hlásim zaleteného holuba 03-1411-0278. Velič zašlú preukaz, prípadne rodokmeň. Za porozumenie 

Jozef, Rudinská 14, 02331 Rudina vopred ďakujem. 


• Stanislav Hnilica, Pod lipami 2137,69701 Kyjov, ČR e Jaroslav Benka, Mokroluh Č. 165, 086 01 Rokytov, 

hlási SK-2006-03-0526, SK-0000-03-1127 Tel. 054/4728568, hlási: 04 - 2304 -1132. jedna sa 

• Martin Kredatus, Skalnatá 227/2, 059 52 Velká o holuba trikrát hláseného na OZ. 

Lomnica hlási 04-01702-879 e Ján Cehula, Vihorlatská Č. 623, 072 22 Strážske, Tel. 

• Helmut Gesell, Am Hainszaun 2, 97828 Markthei 0908/495 155, hlási: 04 - 2606 -867, 04 - 2507 

denfeld hlási SK 02-01-752 - 88,042201 -623 
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ižšie ceny, 
produktov pre chovatel'ov holubov 

dodáva rozpustné tuky, 

vitamínA, O, E, K. ~i'ô' bylinný olej 


glukoza s kompletom vitaminov B 	 bylinkový olej zložený z výťažkov 
tymiánu, anizu, kôpru, 

500, 
160,- - vitaminova glukoza pomáha - povzbudzuje trávenie, 

regenerácii organizmu holuba po - posilňuje vytváraniu žaludočných
dlhých vysileniach (napr. po letoch). tekutín,

Napravuje kondiciu a tež dodáva silu - zmenšuje napätie prsných svalov 
po chorobach a otraveníach. Enervit 


je vyrobený na základe hroznového 

cukru obohateného vítaminami A. 03, 
 elektrolyty z glukózy 

62, 612, PP. Cukor hroznový - glukoza 

Elektrol poskytuje rychlu regeneráciu
jablkový ocot 5 véelým medom EJá'Si'€§ó1I holubov po letoch, a posilňuje 

Prírodný produkt pozitívne pôsoby na organizmus holubov. Mineralne soli 
organízmus holuba: spolu s glukozou obsiahnuté v 

- má vpplyv na kyslosttrávíaceho traktu Elektrole sa rýchlo vstrebávajú z 
- upravuje trávenie, - znižuje krvný tlak, tráviaceho traktu.Preparat podáva 

- zamedzuje rozvoju bakterialnej sa v čase letov, v sresovych 
mikrofióry z vody na pitie. situáciách (transport), v čase 

odvodnenie organizmu a pri 
hnačkách. 

mliečny kvas 
Odstraňuje špinu a prach z pier, 

pomáha v likvidácií parazítov, Je kvasom organickým vytvaraným v 
dodáva zdravý vzhľad perám a procese fermentácie. Obsahuje 

koži. Udržuje zravíe a hígienu koknzervačné vlastnosti, brzdiac rozvoj 
holuba. 6easol použitý po návrate ba kte ri i ale tiež pliesni. 

z letu regeneruje oranizmus a Znižuje kyslost (ph) v tráviacom trakte 
spôsobuje rýchly návrat do formy. 	 čo zabraňuje rozvoju nežiaducej 

bakteriálnej typu Coli, Salmonella, 
Shigella, atď . Ul'ahšuje liečbu chorôb. 

olej Cilsnakollj: 

Zmes vyaokoanargetyckých rôznorodých olejov 
j 185;':\ (slnečniCOvý, kukuričný, olivový, sojovy, 

600";,;1 / arašidový, Iniany, tran) , obsahujúce okrem 
lne ho vitamin E, I'ahko stravitel'né tukové 
kyseliny omega 3 a omega 6 (linolenovy i 

linolovy). Pôsobenie Loftoilu: rýchla 
regenerácia organizmu , posilnenie 

odolnosti na infekcie, zvýšenie plodnosti, 

Preparat rozpustný vo vode obsahuje 
zostavu vitamínov Vitoplus podávajte 
v čase hniezdenia, perenia a v letovej 
sezóne. Vitoplus sa podáva tiež pri 
nákazlivých chorobách, invaznych a 
tiež v čase rekonvalencie po 
chorobách. Posilňuje obranyschopnosť 
holubov, stymuluje metabolizmus. 

- cesnakový olej Je používaný na 
, posilnenie zdravia a udržanía kondície 

holubov. 
Eríol pomáha tráveniu, chrání 

organizmus pred nakazením, je 
skutočným čističom krvi 

Posilňuje organizmus zvyšovaným 
prirodzenej odolnosti, zvyšuje fyzickú 
kondíciu. Má vlastnosti podobné 
antibiotikám predchádza bakteriálnym 
infekciám. Udržuje správnu rovnováhu 
medzi bakteriami. Chráni pred 
nestravnosťou. Povzbudzuje trávenie, 
neutralizuje. 

71 POŠTOVÝ HOLUB 2/2005 





