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Vážení chovatelia poštových holubov, 

dovoľte mi, aby som Vám poprial v Novom roku 1995 mnoho 
zdravia, šťastia a veľa š portovochovateľských úspechov. 

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov sa v tomto 
novom časopise prezentuje informačným i správami pre 
chovatel'ov poštových holubov tak potrebnými pri vykonávaní 
tejto záujmovej činnosti. 

V zmysle uznesení IV. zjazdu chovateľov poštových holubov 
sa Ústredný výbor SZCH rozhodol garantovať prvé číslo 
časopisu pre chovateľov. 

Ďalšie číslo časopisu sa bude vydávať v spolupráci s 
vydavateľom , kde okrem odborných a záujmových článkov sa 
budú zverejňovať najdôležitejšie zväzové normy a organizačné 
pokyny. 

Verím, že si väčšina členov, chovateľov poštových holubov 
nenechá ujsť príležitosť odoberať túto čisto Slovenskú 
publikáciu , ktorú si vel'mi rýchlo osvojíte k čerpaniu 
športovochovatel'ských informácií. 

VýdaJ: 
Oo Organizáčne sprácova/: 
Redakčná rada: 

Predseda Slov. zväzu CHPH 
Ing. Kure/, Juraj 

POŠTOVÝ HOLUB 

ÚV SZ-CHPH 
Š. Pinéak 
J. Buček, Ing. J. Kurek, Š. Pinčak, 
MVDr. o. Šimko 

http:vydavat.er


Zrodí sa konečne Slovenský časopis Poštový holub? 
Štátnym osamostatnenim sa na Slovensku všetko zmenilo. Úrady, inštitúcie, mnohé 

podniky, spolky. Všetko okolo nás dostalo novú tvár. Tak to je aj s našou tlačou , ktorá 
reprezentuje tú ktorú politickú stranu a dostáva tak novú funkciu. Žia!', tá naša chovateľ
sko-holubárska tlač v slovenskom juyku zatiaľ stále ch)·ba. 

Prvé kroky okolo slovenského časopisu Poštový holub urobil p. Miroslav Petráni , to 
bolo pred niekoľl..jmi rokmi. Napriek tomu, že cena bola zanedbateľná , nikto z okolitého 
holubárskeho sveta si akosi neváži l túto ušľachtilú ponuku, a tak myšlienka vydávať 
holubárske noviny či časopi s zapadla prachom. 

V Bratislave dňa 4. 12. 1993 som sa zúčastnil ako delegát za Ol Žilina IV. zjazdu 
slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. V mnoh)'ch diskusn)'ch príspevkoch 
odzneli slová: .,slovenský časopis by mal byť samozrejmosťou a nutnosťou" ! Táto veta 
bola hrubo podčiarknutá v mojich poznámkach, a tak na ďal šom sedení výboru SZ CHPH 
21. I. 1994 v Ružomberku to bola ústredná téma. 

Všetci dobre vieme, že časopis je to najlepšie riešenie pre dobrú informovanosť čle
nov, časopis, ktorý by bol vecn)' , výs tižný a bohatý na obrázkovú dokumentáciu, plný 
zauj ímavostí od skús ných chovateľov, veterinárnych lekárov, funkcionárov, prekladate
ľov či iných dopisovateľov. Takto by som si to predstavoval a na našom spoločnom stret
nutí - zasad nutí som predložil návrhy, ktoré ÚV schválil. Skutočne, komu trošku záleží na 
slovenskom holubárstve, na jeho reprezentácií vo svete robí všetko pre jeho rozvoj . Takto 
nejako to definoval i pán Vlastimil Pomajdík predseda OZ Sp. N. Ves na celoslovenskom 
zjazde chovatel ov poštových holubov. Chcem opäť zdôr/U'Jli ť: "slovenskí chovatelia poš
tov)'ch holubov musia b»1' informovaní o všetkom, čo sa na Slovens ku okolo holubov 
urobí , že je žiadúce propagovať naj lepšich chovatel'ov, perfektné holubníky i šp ičkové 

holuby." Podujal som sa na túto vec napriek tomu, že som zame tnaný, že mám mnoho 
iných povinností - tiež cdiem firm u Kolónia s preparátmi Versele-Laga a som to preto 
práve ja, 1..1orý sa Vám prihovára na prvých stránkach tohto časopisu. 

Práve pred rokom 5011 urobil prvé kro~"y okolo časopisu a spolu s tajomníkom p. Či
čom sme rozposlali na oblastné združenia ponukove listy. Žiaľ , snaha nedopadla podľa 
našich predstáv pretože z celého Slovenska sa prihlásil len 270 členov . Miesto očakáva

nej pri hlášky·zo základnej organizácie sa našiel i taký li st, ktorý doslova nariaďoval , aby 
sme nevym ... ·šl'ali. že máme na našom trhu 2 české časopi sy a že to j až až, alebo list ktorý 
poukázal, že všetko okolo časopisu je len za účelom komercie. Nedá mi , aby som nespo
men ul aj t)'ch, ktorí dopredu hovorili, že Slovensko nemôže mať vlastn)' časopis, pretože 
vydavat.er to nezvládne ekonomickv. Nuž, prvé kolo tejto akcie vyhrali neprajníci aj vďa
ka ľaho tajnosti n iektorých funkci onárov, kto rí p !lukov)' list Za loži li do nesprávnej zá
suvky. Boli to opäť choval lia , ktor ostali neinformovan í, alebo sa m ' Ii m? Ja verím 
vážení športovi priatel ia, Vášmu športovému zanieteniu. Vidím stovky našich chovatel'ov 
na "-"stavách v Čechách , ale len desiatky čes 'ych ehovatel'ov na naších slovenských vý
stavách. Naši chovatelia odoberajú české časopisy, nemecke či anglické, ale nad svojím 
vlastn):m - slovenským mávnu iba rukou. Som ZB odoberanie iných časopi sov, ktoré sú na 
vysokej úrovni , ale zá roveií navrhujem, aby každý z nás pou važo 'alo potr be odoberať 
slovcnsk.<· časopi s, znamenajúci veľk}' krok pred pre nás "šct"-i 'ch, nehovoriac už o ve!'
kej reprezentácii slovenskéh o holubárstva v zahra ničí. Netreba hádam zdôrazňovať, že 
malý záujcm o časopis by mal nepriazni,,")' účin ok pre vydavateľa , a že iba pri ve l'kom 
náklade bude časopi s rentabiin)' a teda bude možné ho úspešne vydávať. V prípade malé-
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ho záujmu o časopis náklady na jeho výrobu prudko VZIastajú, čo by malo za následok 
zvýšenie ceny a ohrozenie kúpyschopnosti časopisu . Som tiež presvedčený, že dnešné 
slávnostné stretnutie na slovenskej výstave v Novom Meste nNáhom prispeje k lepšej 
propagácii našej myšlienky vydávať slovenský časopis Poštový holub. Ak sa nám to poda
rí všetci budeme hrdí a spokojní, a ešte s väčšou chuťou sa pustíme do ďalšej práce. 
Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vaše ohlasy. 

Vážení športoví priatelia 
Pre všetkých by bolo veľmi zaujímavé 

a poučné prečítať si reportáže zo všetk)'ch 
majstrovských holubníkov za rok 1994. 
Špičkové holubníky, množstvo "ýborných 
holubov, rôzne spôsoby pretekania, to všet
ko dáva slušnú záruku pestrého obsahu náš
ho časopisu. Pred nami je veľký holubár
sky sviatok, olympiáda poštových holubov 
v Utrechte. Opäť budú vybrané len tie naj
lepšie holuby či už v kategórií štandard, alc
bo šport. Za ich peknými výsledkami sa 
skr)'va mnoho hodín chovateľskej práce 
a my všetci by sme radi vedeli, z akých ho
lubov tito šampióni pochádzajú, ako boli 
motivované pred pretekom, aké úspechy 
dosiahli s ich rodičmi, súrodencami či pria
mym odchovom. iste uznáte, že je tu množ
stvo námetov a tým i predpoklad zaujíma
vého čítania . Toto všetko môže byť zverej
nené v našom vlastnom časopise , ktorý by 
mal vychádzat' pod názvom Poštový' holub. 

Š. Pinčák 

Píšem, ktorý by mal, pretože náš časopis 
môže vychádzať len za predpokladu, že sa 
prihlási okolo 1000 odberateľov . Ja dúfa
m, že naši chovatelia budú tak aktívni ako 
v susednom Rakúsku, kde časopis odoberá 
každý člen rakúskeho holubárskeho zväzu . 
Termin uzávie r ky prihlášok je do 
31. 1. 1995. Do tohto termínu očakávame 
Vaše prihlášky. Prehodnot'te túto ponuku 
vo svojich základných organizáciach č i pri 
priateľských posedeniach. Objednávky je 
možné poslať aj cez základné organizácie 
s priloženým menným zoznamom. Najlep
šie však bude, keď svoju objednávku s pres
nou adresou V ášho byd li ska, hodíte do 
schránl..)' vo výstavnej hale ihneď. Pri poč
te okolo 1000 odberateľov dostanete avízo 
pre úhradu 3 čísiel časopisu Poštový holub 
na rok 1995. V cene je zahmuté aj poštov
né , časopis by bol posielaný priam o na 
Vašu adresu. Časopis by vy ic l: v apr íl i, 
v auguste a posledné číslo v decembri. 

Š. Pillčák 

(Návš·teva slovenských cllovaterov v továrni Versele - Laga.) 
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Spomienka po roku 

Čas beži ako voda. V !)'chto dňoch 
bude pomaly rok, čo sa konala 1. Sloven
ská výstava poštových holubov v Ružom
berku. Dovol'te, aby som trošku zaspomí
nal na celkovú atmosféru v)'stavy, ktorá 
odštartovala do budúcna samostatnú repre
zentáciu slovenských poštových holubov 
na medzinárodných výstavách. Myslim si, 
že ako predošlé, tak i výstava v Ružom-

(celkový pohľad na vystavované hOluby) 

berku prieniesl chovatel'ský i spoločen 

ski' zážitok všetkým zúčastneným, preto
'1J.: takéto sviatočné st retnutie len upeviíu-

(slávnostné privflan,'e zahran itnej delegácie) 

je priatel'stvá a rozširujc chovateľské po
znatkv. 

Na L Slovenskej vj'stave sa zúčastnilo 
25 oblastn~'ch zdmž.ení čo predslavovalo 275 
poštov)'ch holubov rôznych kalegórií. Minu
l oročn)' majster Slovenska p, Ba logh st. z 
Rimavskej Soboty reprezentoval svoj chov 
5 člennou vyrovnanou kolekciou. Zaujíma-

vá bola dražba, ktorú , ... ýstiŽ11e viedol p. Ci
gaňák Z Ružomberka. Návštevníci okrem 
d ľli7..ených holubov si mohli kúpiľ produkty 
od firmy Kolónia a JRD Kapušany. 

Kult úrny dom na Bernolákovej ulici 
v centre mesta vítal návštevníkov rôznymi pú
tačmi, a už v sobotu ráno bolo zrejmé, ~ účast' 
bude vel'ká. Minulý rok zima naozaj priala 
všetkým poriadatel'om v)'S1aV, cesty boli su-

(odovzdanie upomienkových da~ekov) 

ché, snehu málo, a tak sa i do Ruinmberku 
poschádzali holubári Z celého Slovenska , 
výstavu navštívili aj chovatelia z Moravy či 

(odovzdanie upomienkových daréekov) 

Čiech , medzi pnými návštevníkmi boli páJli: 
ing. Matuška, Potuček , Jirgal, Masojídek, 
f liaš, ing, Bi'ezina a ďalší. Priestory Vel'kej 
Dvoranv v kultúrnom dome sa zrazu zdali b)'ť 
malé a stiesner é. Chovatelia sa tlačili okolo 

'stavovan)"ch klietok a predajnych stánko
v.Iste by vel'ké priestory urobili väčš ie po
hodlie, ale natíska sa otázka, kto by túto vel'-
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kú halu zaplatil? Návštevníci zo vstupného 
určite nie, a ak áno tak vstupné by bolo pod
statne vyššie. Hoci bola v)'stava dva dní -
sobota i nedeľa, 95% návštevníkov sa rozho
dlo vidiet' výstavu v sobotu, a to naozaj nik 
nemohol predpokladať . 

Jednotliví vít'azj výstavy reprezentovali 
Slovensko na medzinárodnej výstave poš
tových holubov v Poľsku 29. - 30. januára. 
Poriadateľ výstavy p. Kupčo pripravil vkus
ný' katalóg, v l..10rom boli predstavení po
sudzovatelia : pp ing. Chytil, V. Kuska, F. 
Laš, K. Atalovič, a ing. Kondula. Kalendá
re a odznaky boli tiež peknÝ'm doplnkom 
výstavy. Na vysokej úrovni bolo ubytova
nie a tak tí, čo sa rozhodli prenocovat' boli 
iste spokojní. V piatok večer sme v hoteli 
Slowaps privítali zahraničnú delegáciu 
z Maďarska a Rakúska. Pri slávnos tom po
sedení prezident nášho zväzu p. ing. Kurek 
odovzdal upomienkové darčekv-modranskú 
keramiku obidvom zástupcom zahraničnej 
delegácie. Taktiež náš zväz obdržal peknú 

upomienkovú cenu, ktorá je akýmsi sym
bolom priateľstva, ktoré pretrváva medzi 
spomínanými asociáciami už mnoho rokov. 

Je skutočne pekným zvykom, že sa tal.."to 
spoločne stretávame rok čo rok. V tejto 
ekonomicky ťažkej dobe sú ľudské vzťahy 
ešte viac potrebné, a preto sa všetci musí
me ešte viac snažil' o prehlbovanie vzťa
hov či vážil' si jeden druhého. Na spolo
čenskom večierku v Ružomberku sa mi 
páčilo ako p. Rudolf Balogh st. - majster 
Slovenska pre rok 1993 pozval kolegov 
i s manželkami na prípitok, ktorý symboli
zoval priateľstvo ako i vít'azstvo v tak ná
ročnej sút'aži. 

CV PH V Ružomberku dala definitív
nu bodku za sezónou 1993. Dnes už jc len 
spomienkou - minulost'ou. Na prv)'ch strán
kach nášho časopisu sa patrí poďakovat' 
poriadateľovi p. Kupčovi za pripravenie tak 
náročnej akcie ako celoštátna v)'stava je . 
Dnes sa tešíme na ďalšiu v Novom Meste 
n.Náhom . 

Š. Pinčák 

Čím sa bude zaoberat' preteková komisia tohto roku 
Preteková komisia v roku 1995 bude 

pracovat' v staronovom zložení: Adamko 
Gustáv - člen, Atalovič Karol - člen , RNDr. 
Dudzik Daniel - predseda. 

Ciele, ktoré sme si na tcnto rok stano
vili vypl~'vaJú z rokovania III. Zjazdu Zdru
ženia CHPH v Bratislave. Predovšetk}'m 
pôjde o zapracovanie uznesení zjazdu do 
pretckového poriadku . Za najdôležitejšiu 
úlohu však považujeme pravidelnú infor
movano!' každého chovatel'a o zmenách 
v pretekovom poriadku , uzneseniach a po
kynoch . Z toho dôvodu hneď po schválení 
doplneného pretekového poriadku zvolá
me seminár v)'cvikárov OZ, na ktorom 
chceme podrobne rozobrať cel)' preteko
\,~, poriadok . Zárovei'! predpokladáme, že 
obdobné semináre zorganizujú vycvikári 
OZ pre funkcionárov ZO. Pravidelen bu-

deme priespievať do novovychádzajúceho 
časopisu. 

Každý člen komisie vykoná minimál
ne dve kontroly dodržiavania pretekového 
poriadku počas pretekovej sezóny. 

Komisia sa zapojí do kontroly preteko
vej dokumentácie a pretekových výsledkov. 
Zároveň chceme upozomiť chovateľskú 
verejnost', že preteková komisia je odbor
nou komisiou menovanou UV Združenia 
CI-IPH. Komisia a jej členovia môžu podl'a 
štatútu poskytovať odborné rady a vysvet
lenia napr. pretekového poriadku. Nemô
žu však meni!' napr. rozhodn utia v)'borov 
OZ. Môžme v spore s OZ chovateľovi do
poručiť iba určitý postup. 

Veríme, že dobrou spoluprácou s v~'cvi
kármi OZ a ZO CHPH sa nám úspešne 
podarí zvládnuť pretekov ú sezónu 1995. 

R1VDr. Dud::.ik Daniel 
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Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov Bratislava 

Pretekový poriadok 
pre organizovanie pretekov poštových holubov 

I. ORGANIZAČNÉ USTANOVE
NIA 

I . Právo organizovať a usporiadať pre-
te"-}' pošto\")'ch holubov, ako aj \ydá- 5. 
vať pretekové v)'sledky platné pre pl
nenie podmienok kategórie ŠT AN
DARD a VÝKON, majú ~-

-né jednotky Sl Cl IPH pri dodr2aní 

podmienk~ f;.e flF~'e!í!! sa viČas1J1í Rl) 
Hflj meRej 25 8H6'VtlteFcrv a nastrelia 

na~ 
2. Povinnosťou usporiadatel'a pretekov 

je predovšet".")m zabezpečiť : 

a) vyhl ásiť štatút preteku - kto pre
tek organizuje, zaradenie preteku, 
pre koho je organizovani', kto je 
zosta" o\"a te\'om a vydá\ 'aterom 6. 
pret kov)'ch :'sledkoy, ktoré 
mu ia byt" uvedené v preteko"om 
pláne 

b) regul érnosť pretekov dodržova
ním pretekového poriadku 

c) vykonávanie kontrol a celej čin
nosti spojenej s pretekmi a po 
ukončem pretekov zas lať na sek
ret. SZ-CHPH doklady o vykona
n~'ch kontrolách, \Tá tane vykona-
ni a kontroly konštatovacích hodín 7. 
pred začiatkom pretekovej sezóny 

d) vydávanie pret ko\')'ch \ý I dko\'. 
3. šetky retek, h Or)'ch v~'s l edky 

budú použit': pre pln nie podmienok II. 
Štandard a V)'kon , musia b\{ zara- l. 
dené v pret kov)'ch plánoch OZ 
CHPH, ktoré \' stanovenom termine 
budú nahlásené na sekretariát SZ 
CHPl-L 

4. Usporiadate\' preteko\ j e oprá\nen~ 
vydaľ doplňujúce smernice k tomu-

to pretekovému poriadku, ktoré však 
nemôžu meniť alebo rušiť jeho zá
kladné ustanovenia. 
Usporiadateľ preteku môže ustano
viť \"iac nasadzovacích stredisk, pri
čom však za ich činnosť plne zodpo
vedá. V ~'chto nasadzovacích stredis
kách sa nasadzuj ú holuby na prete
ky, U7.lltvárajú a otvárajú konštatova
cie hodiny. Za poriadok a dodr2iava
nie pretekového poriadku je zodpo
vedn}' vedúci nasadzovacieho stredis
ka, obyčajne v)'cvikár ZO CHPI I. Ak 
sa však nasadzovacie stredi sko sk la
dá z viacer)'ch ZO CHPH, potom ve
dúceho schváli usporiadateľ prcteku. 
Nasadzovanie ho lubov na pret ck je 
platné, ak sa ho v nasacb.o\·acom stre
disku zúcas tní najmenej 7 cho 'ate
!'ov prítomných od začiatku krúžko
\"ania holubov. Pokia!' by na nie"-1O
r)' pretek nebolo možné dos iahnúť 7 
cho\'ateľov, musia sa dve, prípadne 
viac stredisk spojiť. V takom prípa
de musí byť kaZdá komisia zložená 
vždy zo zá ·tupcov 7.lli nteresovan~·eh 
str disk. 
Tento preteko ) ' poriadok je záväzn~' 

pre usporiadateľov, ako aj pre vš t
~'ch chovatel'o\" - čl eno\' S7 CHP H, 
ktori sa preteko\" zúčas tň uj ú. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
Pretekov sa má právo zúča tniť kaž
d)' člen SZ CHPH so svojimi holub
mi . Usporiadateľ zabezpečí, aby na 
pretek boli nasaJzované holuby, od 
kto~ch má cho\'ate r \"lastnmicky 
preukaz, prípadne in~' doklad o vlas t
níct\'e. 
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2. 

3. 

41 

S. 

V prípade, že dvaja a viacerí chova
telia spol očne lietajú z dvoch a via
cerých holubníkov, pre zostavenie 
výsledkov (V)'P0čet) všetk)'m holu
bom , ktoré nasadili na preteky sa 
počíta kratšia vzdialenosť doletu na 
ich holubník.y 
Holub môže byť nasadený na pretek 
v tom istom roku len u jedného cho
vateľa . 

Usporiadateľ preteku môže z jedné
ho auta vY'Púšťať holuby na dvoch 
miestach v rôznom čase . Z jedného 
miesta musí z jedného auta vypúš
ťať holuby naraz (\ ' rovnakom čase) . 

Konštatovať holuby z každého pre
teku je možné až do ot\"orenia hodin. 
Usporiadateľ má právo pretek.-;.' pre
dížiť o potrebnú dobu, t. j . posunúť 
konečné otvorenie o jeden i viac dní , 
avšak musí toto rozhodnutie včas 
oznámiť zúčastnen)'m chovateľom. 

Usporiadateľ alebo kontroln}' orgán, 
prípadne vyššie organizačné zložky 
SZ CHPH, majú právo pOŽlldovať 
hlásenie o dolete holubov a vykoná
vať kontrolu doletených holubov na 
holubníku z toho ktorého preteku. 

6. Usporiadateľ preteku musí mať ku 
každému pretek.lJ \ysta\'en)' protokol 
o štarte holubo\' , ·h or)' musí byť po
t\Tden\' \ ' mieste štartu holubov a to 
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organizáciou chovatel'ov poštov)'ch 

l holubov.l'0oŽl1é ie aj \7.lÍjorrmé potvr
dzovanie 'medzi OZ CHPH. V hava
rijných prípadoch policajn)ID orgá
nom. Protokol musí obsahovať tieto 
údaje: miesto V}'Pustenia holubov, dá
turn a hodinu štartu, počasie \' mieste 
štartu , počet nasaden)'ch holubov, 
počet chovateľov - účastníkov prete
ku, prípadne iné údaje - zá\'ažl1é pre 
pretek, meno a podpis pol\n:!zujúce
ho za organizáciu a pečiatkl..l organi-

zácie. Protokol o štarte musí byť odo
slaný najneskôr do S dni po štarte na 
sekret. SZ CHPH. Toto ustanovenie 
platí i pre zahraničné pretek.y 

7. Akékol'vek porušenie pretekového 
poriadku je oprávnen)' riešiť výbor 
ZO CHPH, OZ CHPH a-'ÚV .,sZ 
Cl:IP-W.-

III, KRÚŽKOVANIE HOLUBOV NA 
PRETEKY 

L 

2. 

3. 

Krúžkovacia komisia musí byť troj
členná a jej vedúci je zodpovedný za 
prácu celej komisie. Menovite za 
správne a úplné vyplnenie a odovzda
nie kontroln~'ch listov a za správne 
naplnenie transportných košov alebo 
boxov. Za prácu všetkých krnžkova
cích komisií zodpovedá vedúci nasa
dzovacieho strediska, ktorý krúžko-

vacie komisie určuje . . 'L\ 
Pre jednotlivé preteky musí nasadzo-
vacie stredisko používať 1Corrt:mffi.é S l ~ 1 

1ts'ty, preteko r~ alebo gumo- OC ' 
vé krúži)' schválené ÚV SZ CWf[ i/Fk lo ..... 
V prípade chybného zapísania čísla 
pretekového pliešku (gumového 
krúžku) a rodovej obrúčky, bude ho-
lub vyraden)' z preteku. 
V kontrolných listoch nie je dovole
né prepisovanie čísiel. Chybný zápis, 
zistený priamo pri krúžkovaní, sa 
musí prečiarknuť a napísať na nový 
riadok, v nevyhnutnom prípade nad
písať a v poznámke napísat', kto opra
vu vykonal. Pod posledn)' zápis kon
trolného listu napíše komisia súčet 
všetkých nasaden)'ch holubov chova
teľa a ukončí hopodčiarknutim Tak
to vyplnen)' kontroln)' list podpíšu 
traja členovia krúžkovacej komisie 
a musí ho podpísať aj chovateľ . 

Chybné zápisy v kontrolnom liste je 
možné opraviť len do doby odosla
nia holubov na pretek. 



4. Je neprípustné, aby chovateľ pri 
kr úžkova ní vlastného holuba za
piso\'al alebo krúžkoval , taktiež ne
môže hlá s iť číslo vlastného holuba . 
Chovateľ má prá\'o kontro l o \ 'ať 

sprá\TIosť zápisu \ ' kontrolnom liste , 
avšak nemôže byť členom 3-člennej 
krúžkovacej komisie. 

5. V súlade s pretekov5m poriadkom 
musi b}f celá činnosť organizovaná 
prehľadne tak , aby bola uľahčená 
kontrola. Napríklad pri nasadzo\'ani 
holubov Je potrebné \:'1Tledziť pries
tory pre prácu komisii, pre prázdne 
koše a naplňované koše a pre čaka
júcich chovateľov. 

6. Originál a prvá kópia kontrolného 
listu zostáva v na~adzO\acom stredis
ku zapečatená. 

7. Čitateľná druhá kópia kontrolného 
listu za celé nasadzo\ 'acie stredisko 
sa odo\7.dá vedúcemu po:sadb' 
lsprie\odco\'Í) pri zbere holubo\' na 
pretek. Tieto kópie musi mať posád
ka all;ta u seba až do miesta štartu. Po 
vykonaní štartu ich odO\'Zdá usporia
dateľo\"Í preteku za účelom uloženia 
a kontroly Ck poro\návaniu s origi
nálom) . Neodovzdanie t\'chto kópií 
sprievodcovi pred pretekom (pri 7,be
re) má za následok \:Tadenie z pre
teku. Posádka auta musí mať u seba 
aj rozdeľo\ník boxov podľa org.ani
zácií. 

8. Zároveň s druhou kópiou kontrolné
ho listu je posádke auta (spric\ odco
\Oi) odo\-zdan~' aj protokol o krúžko
vanÍ. 

9. Majiteľ je zodpo\'edn~' za zdravotn\ 
stav holubov ,nasaden\'ch na pretek. 
Nasadzovacia komisia jc poYinná zis
tené choré holuby nepripustiť na 
pretek. Pokiaľ sú holuby odosJcla
né do zahraničia , musí b \1' \~'ži 1Jda-

né pot\oTdenie od okresného \'eteri
nára, a to podľa podmienok štátu 
v ktorom majú byť holuby vypuste
né. Potndenie o zdravotnom stave 
holubov je nutné žiadať od jednotli
\ ~'ch cho\'ateľov v tom prípade, ak je 
podozrenie ochorenia holubov, ktoré 
majú byť nasadené na pretek. 

IO. S nakrUžk.ovan)mi hol ubami na pre
tek sa môže manipulovať len so sú
hlasom vedúceho nasadzovacieho 
stredi ska a \. prípade kontroly pove
ren~"cb nadriaden~'ch orgánov. 

ll . Transportné koše musia byť riadne 
v\'bavené a pred nasadzovanim 
uzamknuté alebo zabezpečené in\'m 
spôsobom. 

12. Pre prevádzku špeciálnych preprav
n~'ch áut si \ -ydáva doplňujúce pob'
ny usporiadateľ prcteko\', kton' "O

zidlo vlastní alebo pOUŽÍn. 
IV. UZATVÁRANIE KONŠTATOVA

CíCH HODíN 
l . Uzatváraciu komisiu určuje , resp. 

schvaľuje v~'bor ZO-CHPH, ak má 
vlastné nasadzo\'acie stredisko. Ak 
nasadzovacie stredisko t\'oria dve 
resp. viac ZO-CHPH, potom uzatvá
racia komisia je zložená zo 7.ástup
cov zúčastnen\'ch 7.0-CHPH a urču
je, resp . schvaľuje ju tl!n \~'bor Zo
CHPH, v ktorého obvode sa nasadzo
vanie komi. 

2. UzatYáracej trojčlennej komisii pracu
júcej v nasadzovacom stredisku musí 
b~f odo\'Zdan)'ch najmenej trojo ho
din, riadne pri praven~'ch , a to za pri
tomnosti najmenej 5 chovaterov
účastníko\ ' pretck.ll . 

3. Dobu odo\ "Zdávania a uzatvarania ho
dín určuje a schvaľuje \ 'opred uspo
riadateľ prcteku na základe nánho\' 
nasadzo\'<lcich stredisk. Hodim' mu
sia byť spustené do chodu len podľa 



časového mamenia Slovenského roz- IO. Ootatočné uzatvorenie hodín musí 
hlasu. byť vykonané v celú hodinu alebo 

4. Uzatváracia komisia je po\'inná ho- v polhodinu. Spolu s uzatváracím od-
diny pred uzatvorením skontrolovať. tlač kom dodatočne uzatvoren)'ch ho-
Ooramík musí byť bezpodmieneč- dín musí byť vykonaný odtlačok 
ne v zadnej polohe hodinového stro- v iných, riadne uzatvorených hodi-
ja a konštatovací kotúč musí sa dať nách. Táto okolnosť musí b~ť riadne 
voľne stiahnuť z hriadele. Páska musí uvedená v protokole s omačením 
byť pot"Tdená podpismi troch členov oboch hodín (číslo hodín, majiteľ, 
komisie a vyznačená dátumom prislušné dutink.--y) a musia byt' spIne-
a miestom preteku. Hodiny musia né ustanovenia ods . 4 až 6 tohto člán-
byť riadne zaplombované. Ručička ku. Toto ustanovenie platí, keď sú ho-
ukazujúca dni musí byť pri uzat\'ára- diny dodatočne uzatvárané v zmysle 
ní nastavená na najvyššie číslo om a- odsL 8 tohto článl.-u a uzatváracia ko-
čujúce dni. V pripade chybného na- misia ie ešte prítomná. 
stavenia dňa o umaní rozhodne uspo- V. KONSTATOVANIE HOLUBOV 
riadateľ preteku. 1. Pre konštatovanie doletu holubov sa 

5. Hodiny, ktoré sa nedajú spustiť po používajú výhradne konštatovacie 
zaplombovaní kontroln)'ill uzat\'ára- hodiny. Na pretek je možné použiť 
cím odlačkom, musia byť spustené iba konštatovacie hodiny s páskou 
otvorené, komisiou prekontrolované alebo také , kde dolety konštatova-
a zaplombované. Hodiny, ktoré ne- ných holubov sa dajú tr\'alo zdoku-
omačujú dni, sú pre pretek nepouži- mentovať . Usporiadateľ preteku -
teľné. OZ-CHPH môže chovateľovi naria-

6. Po vykonaní uzatváracieho odtlačku diť konštatovanie holubov do urče-
urobí komisia pootočenie kľúčikom, nY ch hodín. 
L j. potiahne pásku vo všetk)'ch ho- 2. Do jednej tuby sa môže konštatovať 
dinách. len jedt'I1 pretekov)' pliešok alebo jed-

7. O uzatvorení hodín musí byť spísa- na gumová obrúčka. Tuby s konšta-
ný protokol obsahujúci potrebné úda- tovaným preteko\')'m plieškom mu-
je ako: číslo hodín , u koho budú po- sia b)'ť vložené do hodín hore dnom. 
čas preteku a číslo prvej dutink-y zis- Tuba s pretekovým plieškom vlože-
tenej kontrolou. O každom ďalšom ná do hodín otvorom hore (ot\'orená) 
dodatočnom uzatvorení hodín alebo sa nevyraďuje, ale bude uznaná s ča-
ich úprave sa musí urobiť zápis. som nasledujúceho správne konšta-

8. V mimoriadnych, zdôvodnených pri- tovaného holuba. 
padoch, môže uzatváracia komisia 3. Do štyroch hodín po konštatovaní ho-
uzat\'oriť donesené hodiny i po urče- luba je chovateľ povinný mať k dis-
nej uzatváracej hodine, o čom urobí pozícii konštatované holuby za úče-
zápis (jedná sa o mimoriadné havárij- lom preukázania sa kontroln\'ill or-
né situácie, nezavinené chovateľom). gánom. Ak sa vyskytnú pochybnos-

9. Konštatovať je možné len toľko ho- ti o dolete holuba alebo spôsobe kon-
lubov, aby bolo možné vykonať po- štatovania, je vedúci preteko\'ej ko-
sledn)' kontroln)' otvárací odtlačok. misie (výcvikár) povinný okamžite 
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začať šetrenie. Hodiny od chovateľa 
prevziať a s pretekovou komisiou 
celý prípad vyšetriť . 

4. Ak sa hodiny zasta'via počas prete
ku, nesmú sa otvoriť, ale chovateľ má 
možnosť urobiť s in)mi riadne uza
tvorenými hodinami kontrolný odtla
čok s vložením písomnej správy o tej
to činnosti do tuby idúcich hodín. 
Rozdiel času oboch t)'chto hodín sa 
pripočítal k času doletu každého ho
luba konštatovaného v zastaven)'ch 
hodinách. Ak trval pretek viac dní 
a medzit)'m bol uskutočnen)' spoloč
n)' kontrolný odtlačok (viď ost. 7 toh
to článku) , sa k časom konštatova
n)'ch holubov v zastaven)'ch hodiná
ch pred spoločným kontroln~m od
tlačkom rozdiel nepripočítava. 

5. Hodiny zastavené alebo s pretrhnu
tou páskou pred pretekom, ak v nich 
nebol konštatovaný holub , môžu byť 
znovu uzatvorené za podmienok ods . 
6 a 7 článku IV. Takéto havarijné ho
diny sa môžu spustiť v akomkoľvek 
čase so spoločným odtlačkom s in)'
mi idúcimi a riadne uzatvoren)nll ho
dinami . V takomto prípade páska zo
stáva \" hodinách pôvodná a dňová ru
čička sa nasta\uje podľa sprá\neho 
súčasného stavu. Toto sa dá \}'konat" 
iba vtedy, ak si nasadzovacie stredis
ko určil o komisiu, ktorá je oprá"ne
ná manipulovať s hodinami počas 

preteku. Musia však byť dodržA-né 
všetJ...)' ostatné ustanovenia pre uza
tvárenie hodín. 

6. Usporiadater preteku - OZ CHPH 
môže nariadi ť plombovanie hodín vo 
\ }'I1imočn)'ch prí padoch aj medzi pre
tekmi (pokiaľ majú chovatelia hodi
ny doma) . 
a) Vykonávanie nočn)'ch kontrol
"_ ných odtlačkov nie je záväzné ur-

čené. Usporiadateľ, prípadne ZO
CHPH, má však právo tieto od
tlačky' nariadiť. Doporučuje sa, ak 
trvá pretek viac než jeden deň, 
nariadiť chovateľom urobiť kon
trolný odtlačok s vložením papie
rika do tuby, najneskoršie pred 
konštatovaním prvého holuba ďal
šieho dňa. 

b) Ak nariadí usporiadateľ preteku, 
resp. ZO-CHPH, vykonanie spo
ločného kontrolného odtlačku , 

musia byf prinesené všetky hodi
ny uvedené v zázname o uzatvo
rení konšt. hodín. Preteková ko
misia vloží do tuby listok s oz
načením času vykonanej kontro
ly, ktorý aj podpíše. Hodiny, kto
ré nie sú prinesené k takémuto 
kontrolnému odtlačku, budú vy
radené . 

c) V prípade, že hodiny po vykonaní 
kontrolného odtlačk.ll ešte do otvo
renia zastanú, platia vŠetJ...-y kon
štatované časy, k.-toré boli vykona
né pred uskutočnením spoločné
ho kontrolného odtlačku. 

VI. OTVÁRANIE HODiN 
I. Dobu otvárania najmenej 3-och ho

dín stano\uje, resp. schvaľuje na ná
\Th nasadzovacieho strediska uspo
riadateľ preteku. Otvárania sa musí 
zúčastniť najmenej 5 chovateľov
účastníkov preteku. Hodiny prinese
né na otváranie po stanovenej dobe 
v mimoriadn)'ch, zdôvodnen~'ch prí
padoch, môže otváracia komisia (po
kiaľ je ešte prítomná) otvoriť, o čom 
urobí zápis (jedna sa o mimoriadne -
havarijné situácie nezavinené chova
teľom). V takomto prípade je potreb
né vykonať kontroln~' odtlačok pod
ľa časového signálu k.,vôli zisteniu 
rozchodu hodín. Chovateľ nesmie 
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v žiadnom prípade otvoriť hodiny, k:y medzi odtlačkami, uvoľnené ra-
ktoré uzatvorila komisia. ziace ručičky hodín a všetk-)' stopy po 

2. Otváracia komisia musí byť najme- nedovolenej manipulácii . 
nej 3 členná a určí ju vedúci nasa- 6 . V prípade nečitateľného odtlačku 
. dzovacieho strediska alebo jeho zá- môže sa pre vyhodnotenie použiť čas 
stup6a , Je neprípustné, aby chovateľ nasledujúceho čitateľného odtlačku, 
pracoval v komisii , ktorá otvára ho- 7, V prípade poruchy, ktorá znemomu-
diny, v ktorých sú konštatované jeho je vykonávanie kontrolného otvára-
holuby , Komisia musí mať čitateľne cicho odtlačku (natrhnutá páska, plné 
omačené meno , hodiny, mechanické zá\'ady, atď,) 

3, Na pokyn vedúceho ot\'áracej komi- urobí otváracia korrusia pred kontrol-
sie vykonávajú prítomní členovia- n)'m odtlačkom pootočenie k!'úči-
chovatelia otvárací odtlačok (pod!'a kom , otvorenie hodín , kontrolu 
SI. rozhlasu) a potiahnu pásku poo- a úpravu poruchy a ďalšie uzatvore-
točením kľúčika , Po otvorení hodín nie hodín, avšak za predpokladu, že 
bude kontrolná otváracia dierka za pri otvorení bude viditeľná otváracia 
ot\'áracím odtlačkom alebo \ ' ňom , dierka (označenie), Všet!.." tieto okol-
U nO'\,~ ch tvpov hodin musí byť ot\ 'á- nosti sa zapíšu na pásku k podpisom 
racie omačenie uvedené podobne, Ak otváracej kooomisie, Hodiny, u kto-
nebude dierka (označenie) na páske rých sa nedá pred úpravou pootočiť 
zretel'né, bude páska \-JTadená Po kl'účikom a páskou, na !..10rej by mala 
prekontrolovaní všetkých h odín b:v1' otváracia dierka, musia byť vy-
a plomb, môžu otváracie komisie za- radené, 
čať pracovať . Komisia doplrú kontol- 8. Doporučuje sa usporiadatel'ovi pre-
n)' lis t údajmi o pniete holubov a roz- teku nariadiť otváranie hodín v deň 
chodu hodín v príslušných rubrikách , konania preteku, 

4. Vyhodnotené musia byť \ 'šetky otlač- 9, Po otvorení konštatovacích hodín 
k:y na páske, Ku každému odtlačku a po \'J'konaní zápisov o dolete holu-
konštatovaného holuba napíše komi- boy musí sa rozdeliť originál a kópia 
sia číslo tubv , \ yhodnotenie času, kontrolného li stu, pričom kópia kon-
dňa, číslo holuba, číslo prctekového trolného lis tu nesmie byť uložená 
pliešku (gumovej obrúčky) a meno u spracovatel'a \-':i'počtov , U spraco-
majitel'a ho luba , Pri dvojpreteku vateľa \i'po čtov zostáva originál 
musí b)1' \'ypísané miesto štartu ho- kontrolného listu a páska z hodín, 
luba. Zložená páska musí byt" ozna- VII. VÝPOČET A ZOSTAVENIE VÝ-
čená rruestom preteku a menami ma- SLEDKOV 
jitel'ov konštato van)'ch h oľubQ \" I. Usporiadate!' zabezpečí v)'počet a zo-
Kontrolné . listy a pásku podpisuje stavenie výs ledkov podra poradia 
celá komisia pod núpisom "Otvára- r)'chlosti \ ' metroch za minútu, Vy-
cia komisia", hodnocuje sa poradie 20 % víťazov 

). Chyby, pre ktoré l1emôže byť páska z celkového počtu nasaden\'ch holu-
celkom alebo čiastočne uznaná sú: bov na pretck, 
nečitateľné odtlačky, ne\ 'iditerné ale- 2. Pri poklese r)'chlosti holubov pod 
bo ch)'baj úce dieIk)', prebytočné dier- 750 m/min, môže usporiadateľ pre-

la 
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teku vyhodnotiť poradie holubov 
podľa absolutn)'ch časov doletu (časy 
zaznamenané na páske). 

3. Prípustný rozchod hodín je plus-mí
nus l minúta za 24 hodín. V prípa
de, že rozchod hodín bude väčší , nad 
jednu minútu (plus-mínus) sa roz
chod hodín nad ,,)'ššie stanovenú to
leranciu pripočíta vždy v neprospech 
doby letu. Všetk.-y rozchody hodín do 
jednej minúty za 24 hod. sa musia 
rozpočítať na celkový chod hodín 
a t)'m aj celkovú dobu letu holuba. 

4. Mŕtva doba pri doletoch v letnom 
časeje od 22.00 do 5.00 hod. Mrt
ya doba letu v SEČ je od 21 .00 do 
4.00 hod. Holubovi konštatované
mu v mŕtvej dobe letu sa napíše kon
Co\ý čas letu v dannom dni (2200 
resp. 21 .00) . 

5. Pretekové \ }'sledky musia byf zosta
vené nasledovne: 
a) zoradenie holubov sa môže urobiť 

podľa zostupnej r}'chlosti resp. 
vzostupného absolutného času do
letu. 

b) alebo sa urobí zoradenie holubov 
podľa rýchlosti resp. času, ale cho
vateľ za Pf")'ID svojím umies tne
n)'m holubom má uvedené všetk.y· 
ďalšie umiestnené holuby v 20 %. 

c) môže sa použiť altematíva b), ale 
cho\'atelia sú zoradení podľa prí
slušnosti k ZO CHPH. 

U \'šetk)'ch t)'chto alternatív musia 
byt v pretekov~;-ch v)'sledkoch pri cho
vateľo'vi uvedené tieto nále;;j tosti : (viď 
pOln. 1) 
6. Hlavička preteku musí obsahovať : 

a) názo\ ' miesta štartu preteku, dá
tum konania a čas štartu, 

b) označenie usporiadateľa preteku 
a spracoyatedeľa (\)'dávateľa) 

pretekov)'ch '-ýsledkov, 

c) označenie súťaží do J...10rýchje pre
tek zaradený, 

d) rozpätie v kilometroch (najkratšia 
a najdlhšia 'vzdialenosť v OZ
CHPH, ZO CHPH a pod.) , 

e) dátum, čas doletu a rýchlosť prvé
ho a posledného holuba vo 20 %, 

f) údaje o počasí (v mieste štartu, na 
trati , prípadne v ďalších dňoch 
trvania preteku), 

g) všet].,:y základné organizácie, resp. 
nasadzovacie strediská, resp. iné 
organizačné zložky, zúčastnené na 
preteku. 

h) počet umiestnen)'ch holubov vo 
20%. 

7. Každá strana pretekov)'ch ,-}'sledkov 
musí byť označená poradov)'ID čís
lom a názvom preteku. 

8. Všetky pretekové doklady sa uscho
vávajú ako dokumentáca počas 2-och 
rokov. 

9. Usporiadateľ pretekov je povinný do
dať jeden exemplár preteko'-ých vý
sledkov na sekretariát Slovenského 
zväzu chovateľ ov pošto'-ých holubov 
v stanovenom termíne. 

IO. Ak bude chovateľ z preteku vyrade
n)' z akéhokoľvek dôvodu, o tento 
počet '-)Tadených holubov sa nezni
žuje celkový počet nasadených holu
bov na pretek. 

ll . Vzor hlavi čJ...)' preteku. 
(víď pozn. 2) 

VIILZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
l . Pretekové '-ýsledky slúŽia chovateľo

vi ako predpísaná dokumentácia jeho 
dosiahnut)'ch }'sledkov pre výstavy 
a súťaže , pre ktoré môže použiť len 
jeden v)'sledok holuba v preteku. 

2. Na pret ek môžu byť prepravované 
holuby len s preteko\:m plieškom, 
resp. preteko\'ou gumičkou riad-
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ne zaevidovanjm v kontrolnom lis
te. 

3. Ak usporiadateľ nedodrží tieto hlav
né body pretekového poriadk.'U,je pre
tek neplatný. Nedodržanie pretekové
ho poriadku účasníkmi preteku (cho-

vateľmi) bude trestané podľa Disci
plinárneho poriadku Slov. Zväzu cho
vateľov poštových holubov. O ude
lení trestu rozhoduje príslušná orga
nizačná zložka SZ-CHPH. 

T)'mto stráca platnosť doterajší pre
teko\ý poriadok a k nemu \ydané do
plnky. 

Schválené dňom 4. 11. 1994, platni od 1. 1. 1995 

Poradie 
r-,'Ieno 

ZO-CHPH 
nasadil 

chovatera km 
umiest. 

l. Laban Jozef Poprad 4 358,98 30/12 

Chrudim 
Pretek konaný dňa 22 . mája 1994 - štart : 06.00 hod . 

Usporiadate!' preteku: OZ-CHPH Poprad 

Spracovateľ pretekových v)'sledkov: ZO-CHPH Poprad 

Pretek je zaradený do súťaže: o majstra ZO 

Predseda výcvikovej komisie 
RNDr. Dúdzik D. 

predseda UV SZ CHPH 
Ing. Kurek 

Č. rod. 
Pohlavie 

Rýchl. 
obrúčky m/min. 

90-S-42604 H 1.285.13 

Rozpätie v km v rámci ZO-CHPH Poprad: od 355,28 do 363,20 km 

Počasie: V mieste štartu jasno, bezvetrie, asi 10 stupňov C. Neskôr na trase miestami 
mrholenie, na Morave hmla . 

Prvý holub doletel dňa 22. 5. 1994 o 10:3709 hod. s rýchlosťou l 270 ,35 m/min. 

Posledný holub doletel dňa 22. 5. 1994 o II :06:36 hod. s rýchlosťou l 162 m/min. 

Počet nasadených holubov: 

ZO- CHPH 

Poprad 
20 % činí 52 holubov 
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Počet 

chovateľov 

26 
holubov 

258 
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V dovská metóda - vzostup kvality chovu, 
alebo pokles? 

V mojom príspevku sa nechcem zao
berat' problematikou zrovnávania úspešnos
ti jednotlivých systémov pretekania. Chcem 
upozornil' na výhody a nev)'hody jednotli
vých metód na kvalitu chovu. 

Pri prirodzenej metóde cvičíme obidve 
pohlavia od mláďat až do plnej pretekovej 
zál'aže približne rovnako. To nám umožňu
je stále testovat' obidve pohlavia v rýchlos
ti, vytrvalosti , schopnosti regenerácie síl, 
pravidelného dobrého vy"konu každého je
dinca. Tie sú popri vedomostiach o pôvode 
a vlastnej telesnej stavbe najdôležitejšie uka
zovatele pre výber najvhodnejších jedincov, 
ktorí sa majú postarat' o genofond-potom
stvo, jc jeden z najdôležitej ších momentov 
ktoré rozhodujú o dlhodobej úspešnosti cho
vateľa , Toto je veľká výhoda prirodzeného 
pretekania. Preto vel'a chovatel'ov ktorí pre
tekajú prirodzenou metódou disponuje kva
litnejším chovným materiálom ako tí , ]-torí 
ich vdovskou metódou porazili , 

Vd ovský spôsob pretekania je preu
kazne úspešnejší ako prirodzená metóda , 
Preto stále väčší počet chovatcľov touto 
metódou u ná s preteká. Z t)'chto dôvo
dov sa chcem venoval' problematike vý
beru jedin cov pre odchov potom stva 
u chovateľov pre tekajúcich vdovcami -
len sam ca mi . 

Rozdiel v kvalite jednotliv)'ch vdovcov 
sa podstatne skôr prejaví ako u prirodze
nej metódy. Vynikajúci aj nevhodní jedin
ci sa rýchlejšie oddelia od priemeru . Ne
vhodní jedinec sa zväčša po 5.- 6. preteku 
nasadenom po sebe stráca. To znamená, že 
vdovsk)'m pretekaním kvalitn)'ch samcov 
či už pre preteky alebo chov vyberieme pod
slatne rýchlejšie a presnejšie . Horšie je to 
s ich partnerkami . U tých ich vlastný vý-

Ing, Peter Chytil 

kon okrem nácvikov mláďat nahrádzame 
poznatkami o výkone ich súrodencov, prí
padne uprednostníme váhu ich pôvodu (ro
dokmeňov-ú hodnotu). V~'sledkv vlastného 
v)'konu nemôže nahradil' ani rodokmeňová 
hodnota , ani \,,'kon súrodencov. Na zákla
de skutočnosti , že u holubíc - budúcich ma
tiek tvrd\' nekompromi sný "vy" ber košom" 
chýba , vzniká nebezpečen stvo páren ia vy
nikajúceho samca so sotva pri emernou ho
lubicou . Je tu predpoklad, že potomok, bu
dúci pretekár, sa otcovi nevyrovná . Cho
vateľ postupne opúšl'a popredné priečky ví
fazov . 

Pokúsme sa hľad at' cestu k zmiereniu 
takého nedostatku. Je treba nájst' tie správ
ne partnerky pre najlepších samcov. Ako 
vybral' tie pravé? 
I . Rodokmeňová hodnota - hodnota rodi

čov a starých rodičov . Nestrácajme čas 

sledovaním vzdialených predkov , Pri 
hodnotení rodi čov je treba klá st' väčš í 

dôraz na hodnotu otca, Dedičnost' krí
žom - po holubovi letia dcéry, vnuci . 

2 . Výkonnost' súrodencov má len malú 
váhu, popri rodokmeľlOvej hodnote len 
doplňujucll . 

3. Pozitívny v\'ber na základe su bjektív
neho ohodnotenia , pri čom kladiem dô
raz najmä na tieto znaky: 
a) Oči - jeden z rozhodujúcich vonkaj

ších prejavov genetypu . Na farbe 
nezáleží , len jej musí by1' veľa . 

b) Svalstvo - pružn)', vláč ny a perfekt
ne prekrvený hrudn ý sval. Super 
jedinec ho má skoro vždy čistÝ , bez 
šupín . Pevný a mohutn}' sval krídla. 

c) Krídlo - krátke rameno, v~'razne dlh
šie posledné štyr i letky, vzdu šne 
rozložené a pružné . 
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d) D~'chacie cesty - ružové, d';'chací 
otvor malý , oválny, vsadený hlboko 
v zobáku , dýchanie sotva viditeľné . 

Podľa týchto znakov je treba pravidelne 
pozorovať formu holubie. Tie najlepšie ho
lubice sú väčšinou vo v)'bornej forme. Ľah
ko znášajú nedostatok krmiva, ktorý vdovy 
počas pretekovej sezóny majú. Nie sú prí
liš ch udé, hrudný sval je čistý, prekrven)'. 
Na hrudnej kosti pulzuje "ohnivá bodka" -
jasnočervená krvná škvrna nachádzajúca sa 
v prednej časti hrudnej kosti . Nohy sú čis
té , ružové bez šupín. Na poslednýc h let
kách krídiel sa objavujú mastné škvrnv. 
Takto je treba pravidelne každú sobotu 
počas pretekovej sezónv holubice - vdovy 
vyhodnotiť . Z celkového počtu 114 s naj
lepšou torrnou zaznačiť. To sú tie holubi
ce, ktoré bv sa v prípade nasadenia na pre
tek v tomto t)·ždni pravdepodobne umiest
nili . Tie, ktoré počas leta v tomto hodnote
ní dopadli najlepšie, sú pravdepodobne tie, 
ktoré by boli najlepšie pretekárky prípad
ne chovné holubice. Tak~mto spôsobom 

čiastočne elimin ujeme nedostatočný výber 
"košom". 

Mnoh~'ch z nás napadne , že najlepší 
spôsob pretekania a zároveň \~'beru chov
ných jedincov je totálne vdovstvo - prete
kanie aj s holubarni aj s holubicami. Pre 
v)'ber chovn~'ch jedincov a následného rastu 
genetickej úrovne chovu je to metóda nao
zaj vhodná. Aj cez túto výhodu väčšina z nás 
zostane pri bežnej vdovskej metóde - pre
tekaní len s holubami . Je to metóda pod
statne jednoduchšia, ne\yžaduje toľko od
borných znalostí , je tu menšie riziko strát 
holubov a hlavne časovo podstatne menej 
náročná ako totálne vdovstvo. 

Záverom chcem upozorn iť hlavne tÝch 
chovateľov, ktori pretekajú bežnou vdov
skou metódou a sú momentálne na pred
n~' ch priečkach pretekov~'ch v~' sled kov. 
Ten , kto nebude venovať verkú pozornosť 

v~' beru holubíc postupne opusti všetkY 
predné priečky vyhodnocovacích tabuliek. 
Okolie len krátko skonštatuje: "MAJSTER 
ZASPAL NA VA VR.ÍNOCH··. 

To bol výber! 

Skorá jar 1994 - obdobie kedy mnohí 
dávajú svoje holubv len do páry. Tí lepšie 
informovani vedeli , že práve v tomto ob
dobí má Slovensko poslať :20 mlad~'ch ho
lubov do Holandska ako reprezentáciu v sú
ťaži o maj stra sveta z priležitosti olympiá
dv poštových holubov v Utrechte. Zo Slo
venska boli zaslané dobré holúbätá veď zis
kal' 9 . miesto z 26 prihlásen)'ch krajín je 
pekn';' úspech. Nehovoriac už o tom, že za 
nami ostali v hodnoteni vyspelé holubár
ske štá ty s podstatne väčšou členskou zá
kladňou - Holandsko , Anglicko, Česko či 
Nemecko . K peknému úspechu si môžeme 
zablahoželať! 

Druhý pretek o svetového majstra bol 
do holubníkov ,Autotron Rosmalen" . Pre
zitent holand skej holubárskej organizácie 
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pán G. Pankras bol poveren';' napísať prí
spevok k tomuto preteku. Tieto riadky sú 
teda prekladom jeho príhovoru . Všet ci 
máme na pamäti pf\~' organizovan~' pretek 
tohto podujatia, "10r)' sa konal pred dvomi 
rokmi a nebol vydaren~' . Druh';' pretek sa 
organizačne pripravovol už na Gran Caná
rií na zasadnutí členov FCI. Organizovanie 
podobnÝ'ch podujatí nie je \~'nosné, mnohi 
členovia sa tejto akcii obrátili chrbtom. FCI 
urobilo všetko preto, aby sa holubv mohli 
doručil' aj po termíne. V tomto aklimati
začnom obdobi veľa holubov malo zdravot
né problém\', mnohé uhynuli , niektoré do
stali chorobu , z ktorej sa ťažko dostávali , 
a tak opäť veterinári N.P.O. museli niekto
ré holuby utratiť, pretože dlh~' čas transpor
tu spôsobil obzvlá šť verké zdravotné l'a7.-



kosti . Neskôr mnohé okolnosti - prírodné 
podmienky: horúce počasie , silný východ
ný vietor počas jednotliv)'ch letov spôso
bil vel'ké straty a prekazil tento skutočný 
šport . V samotnom úvode bolo toto potreb
né vysvetliť. Z prines~ných 739 holúbät 
bolo nakoniec pripravených na štart rozho
dujúceho preteku len 144 zdravÝ'ch holu
bov. Spomínané problémy pred rozhodu
júcim letom prehodnotila letová komisia 
F.C .I ., ktorá nakoniec rozhodla, že t'ažko 
trénované holúbätá nemôžu ísť do Chate
auroux . Ako príjatel'ná trať bol vybraný 
Paríž, ale vzhl'adom na zle počasie holuby 
boli nakoniec pustené v Clennont. Z tohto 
miesta to bolo okolo 330 km do holubní
kov ,Autotron Rosmalen". Pretože bol sil
ný južný vietor holuby mali I'ahký let, a tak 

( vlťazná holubica prezidenta F. C./.) 

vel'ký počet holubov sa vrátil spoločne v 
rovnakom čase. Holubica ESP-94-0 16177 
Carlos M. Prat s bola konštatovaná ako 
prvá. Prezident F.C .I. bol taktiež prítomný 
v Rosmalene a bol vel'mi šťastný, že jeho 
holubica sa stala svetovým šampiónom. V 
hodnotení krajín zví!'azilo Taliansko. Pre 
úplnosť prvý deň bolo doma 141 holubov. 
Všetky holuby budú predané na olympiáde 
v Utrechte. Úspešný let oslávilo 2500 zú
častnených chovatel'ov a fanúšikov tohto 
športu, títo sa stretli na slávnostnom ban
kete a pri hudbe vychutnávali nádhernú at

mosféru osláv. 
Prirodzene celá táto akcia nemohla pre

biehať bez sponzorova preto zvlášť:"chce
me poďakovať hlavnému sponzorovi súťa
že menovite ,,De Fondkrant", ktorý dal k dis
pozícií nádherné holubník.)' , ďalej Beyers 
firma, ktorá da la prod uk.1y pre hol u by a fir
me Junior, ktorá kontrolovala a konštatova
la jednotlivých pretekárov." Tiež chcem:"po
ďakovať všetkým ktori sa pričinili o zdarný 
priebeh celej akcie." Nemôžem zabudnúť na 
zdravotného poradcu Drs. C. J. van der Brin
ka, ktorý vynaložil vel'a námahy od samot
ného začiatku. Nakoniec "ďakujem Hu ub 
Houben a Toon van Dijk, kton pripravili 
holuby až po posledný rozhodujúci pretek." 

Tým ukončil svoj príspevok p. G. Pan
kras . 

G. Pankras 

prezident NP. o. 
(vorne preložili manž. Pinčákovi) 

Trinásť šťastie pri nás 

Tak by sme mohli začat' náš príspevok 
k najúspešnejšiemu slovenskému mladému 
holubovi roku 1994 . Tento náš reprezen
tant s evidenčn)'m číslom Slovensko 94-09-
000913 od chovatel'a p. Jána Schvarcza 
z Nových Zámkov sa zúča stnil II . 8 . 94 letu 
o majstra sveta v Holandsku . Z v)'sledkov 

je dobre známe, že priletel medzi prvými 
zo 144 holubov z rômych kútov sveta, a ako 
jediný zo slovenskej reprezentácie bodoval 
v 20% víťazov. 

Holubník, ktorý je na fotografii nie je 
zo zahraničných časopisov, ale je domovom 
rodiskom nášho slovenského šampióna 
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000913 z Nových Zámkov . Pán Schvarcz, 
skúsený úspešn~' chovateľ , precestoval za 
holubmi kus sveta a ako vidieť z fotogra
tle , dal si záležať na \")'stavbe svojho ho
lubníka. Tento št)'1 a wbavenie holubníka , 
ale aj samotné holuby patria medzi abso

lútn u špicu na Slovensku . Rodokmeň 
00091 3 je naozaj vznešený, otec poc hádza 
z holubov K.Van den Berg, ktoré importo
val dnes už 7.osnulv pán Raška. Najvýkon
nejší pár z tohto holubníka vlastnil práve 
pán Schvarcz: jedná sa o holuba 80-S5-
7010 a holubicu 82-S-132027 , všetko K. 
Van den Berg pôvod. Rodokmeň matky 
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000913 siaha až do Maďarska , k chova te
I'ovi Kotvmánimu, ktorý úspešne choval 
Fabry holuby . Na fotografii vidíte rodinku 
Schvarczových pred spomínan~'m holubní

kom . 
Pár, ktol)' vidíte na fotografiach sú ro

dičia mladého 94-09-000913 . Symbolická 
13 priniesla p. Schvarczovi šťastie . 

Otec strak 91-Hung. 1051-6950 pôvod 
K. Van den Berg. 

Matka : Mp 84-S-134769 - 10 ročná' , 

pôvod Fabry, stále vitá lna , veľmi cenná 

v chove. 

Š. Pinčák 



Svetového šampionátu poštových holubov, z príleži
tosti konania 24. olympiády PH v Utrechte - Holand

sko, sa zúčastnili tieto členské štáty FCI: 

ŠTÁT Celkový počet do- uhynulo stratilo sa pri zostalo 
daných holubov cvičeniach na pretek 

Amerika 25 4 8 13 
Kan ada 30 4 16 10 
Argentína 30 2 21 7 
Belgicko 30 8 16 6 
Kuba 30 2 22 6 
Nemecko 20 l 17 2 
Anglicko 30 2 21 7 
Francúzsko 30 4 20 6 
Maďarsko 25 3 17 5 
Holandsko 30 l 17 12 
Ta liansko 30 3 16 11 
Luxembursko 30 2 20 8 
Malta 27 5 13 9 
Mexiko 29 22 7 
Nórsko 28 3 22 3 
Filipíny 30 l 19 IO 
Portugalsko 16 l 12 3 
Slovinsko 30 6 18 6 
Slovensko 20 4 8 8 
Španielsko 30 22 8 
Tajvan 304 16 IO 
Česko 30 4 20 6 
Thajsko 27 17 9 
Trinidad 194 IO 5 
Juhoslávia 30 3 15 12 
Švédsko 26 5 13 8 
Švajčiarsko 27 18 9 
spolu 739 77 456 206 

Majstrovstvo Slovenska po novom 

Na zasadnutí ÚV SZ - CHPH, konané
ho 7.-8 . októbra 1994 v N ovom Meste n. V. 
bol schválen~' predložený návrh majstrov
stva Slovenska s platnosťou od roku 1995 , 
ktorý definitívne spracuje p. RNDr. Dud
zik a p. Atalovič . Dohodnuté boli tieto hlav
né zásady: 1. Majstrovstvo Slovenska sa 

navrhuje u skutočniť v 3 kategóriach jed
notlivo a v generálnom majstrovstve. Jed
notlivé kategórie vychádzajú zo súčastných 
olympijských podmienok pre PH a sú na
sledovné : 

a) majstrovstvo krátkych tratí ( 100 až 
400 km) 
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b) majstrovstvo stredn)'ch tratí (300 až 
600 km) 

c) majstrovstvo dlhých tratí (nad 500 
km) 

d) generálne maj strovstvo (majstrov
st vo všetk}'ch tratí ). 

Súťaže majstrovstva Slovenska sa môže 

zúčastniť každý člen SZ C HPH 1..3 predpo
kladu, že budú dodr/2né smernice a prete

kO\l)' poriadok. 
Jednotlivé kategórie majú nasledovné 

podmienky: 
kategória "a" - krátke trate , chovatel' 

vyberie po pretekoch 4 holuby, ktoré majú 
o 5 pretekov na tratiach o od 100 do 400 

km a minimálny počet ki lometrov u I ho
lu ba bu de 1000 km . Podmie nko u je , že 
holub v jednotlivom prcteku môže byť vy
h odnoten~' len v jednej s úťaži jednotlivo a 
v GMS . (m aximá lny počet umiestnen í j e 
20). 

kategória " b" - stredné trate, chovateľ 
vyberie po pretekoch 4 ho luby, ktoré majú 
po 4 preteky na tratiach od 300 do 600 km 
a minimáln)' počet ki lometrov u jedného ho
luba bude 1500 km. Podmienkou je, že ho- . 
lub . jednotlivom preteku môže byť vy
hodnot n)' len v jednej s úťaži jednotli vo 
a v GMS. (maximálny počet umiestnení je 
16) 

kategória "c" - dl hé tra te, chovatel' vy
herie po pre tekoch :? hol uby, ktoré majú 
po 3 pr tt:ky na tratiach nad 500 km, a mi
nimálny počet km u jedn ' ho holuba bude 
2000 km. Podmienkou je, že holub v jed
notlivom preteku môže byť vyhodnotený len 
v Jednej s úťaži jednotli vo a v GMS. (ma
ximálny počet um iestnení je 6 ). 

kategória "d" - gen rálne majstrovstvo , 
jc majstrovstvo zo všetki'ch 3 suťaží nasle-
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dovne: chovate\' vyberie po pretekoch 3 ho
luby z krátkych tratí po 5 ~retekoch , 3 ho
luby z o strednÝ'ch tratí po 4 pretekoch , 
ajedného holuba z dlh)'ch tratí s 3 preke
mi , (maximálny počet umiestnení bude 30). 

Hodnotenie: chovate\' môže lietať s I'u
bovol'ným počtom holubov apo pretekoch 

vyberie holuby s najmen ším sú tom koefi
cientov do jednotliv~'ch kategóri i. V prete
koch sa nebud u po užival' bod y, ale len 
koelic ien ty . 

P retek')' bud ú vyhodnotené za podmie
nok F .C.I. (pretck je platný ak sa ho z ú
častn í 25 chovatel'ov II 250 hol ubov), 

Výpočet koefic ientu ' 

umiestnenie X 1000 
k =------~~--~~--

počet nasadených hol ubov 

V pretekoch bude vyhodnotcll)'ch 20% 
víťazov. Nové majstrovstvo Slovenska vy
chádza zo súča stného tr nd u chovatel' tva 
na ce lom . vete a najlepšie zohradň uj c su
č astné platné olvm pij ské podmienky pre 
PH. Toto majstrovstvo zároveň od st ráni 
špekulácie pr i kon štatovaní ( čakanie na 
majstrov), lebo holuby do jednotl ivých ka
tegórií sa vyberú dodatočne po pretekoch. 
Zároveň sa odstrán ia rozdiely mcdzi veľ
kochovateľmi II malochovatel'mi. 'Porovná
vatel'né majstrovstvá sú l.avedcne vo všct
kých chovatel'sky vyspelých štátoch. Návrh, 
"lo r}' predložil p. Alatov i č bol dôkladne 
pre konzultovaný na spomínanom zasadnu
tí a po malých úpravác h odsúhlasení č l cn

mi ÚV SZ CHPH a taklo je predložcn)' či
tatel'om "asopisu Poštový holub. Nc plne
nie limitu u hol uba znamená + 1000 koefi
cient. 

Š, Pinčák 



Majstri OZ-CHPH za rok 1994 

Ing. Mi roslav Vidhold 

Miroslav Gajdoš 

Ing. Peter Korbaš a Zvara Silvester 

Rudolf Turňa 

Ľudovít Gäräzdäs 

Ján Bojko 

Jaroslav Zak 

Ján Abrahám 

Ing. Milan Perdek 

JiŤí Mikoláš 

Jozef Titko 

MUDr. Peter Holec 

František Lenče 

RNDr. Daniel Dudzik 

Michalik M. a Mikuš 1. 

Štefan Niinik 

Milan Kohút 

Štefan Urbančok 

Dušan Smitek 

Vladimír Benak 

Jozef Lesnick)' 

Ing . Alexander Fiala 

Manduch a Kalarik 

Jozef Bulko 

Jozef ČuLák 

Štefan Pinéák 

B. Bystrica 

Bardejov 

Bratislava 

Čadca 

Komárno 

Košice 

Kysucké Nové Mesto 

Levice 

Lipt. Mikuláš 

Martin 

Michalovce 

Nitra 

Nové Zámky . 

Poprad 

Pov. Bystrica 

Prešov 

Prievidza 

Rim. Sobota 

Ružomberok 

Senica 

Sp. Nová Ves 

Šurany 

Topoľčany 

Trenčín 

Trnava 

Žilina 

Silvester Čičo 
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
ZO CHPH Žilina s hlbokým zármutkom oznamuje §irokej chova
teľskej verejnosti, l e nás navždy náhle opustil ná§ chovatel; 
priateľ a dlhoročný funkcionár 

p. Milan Michalovič 
vo veku 49 rokov. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 25. 8. 1994 na miestnom 
cintoríne v Žiline - H6rky. Na poslednej ceste ho odprevadili 
manželka s deťmi, jeho najblit§{ a mnoho chovateľov z celého 
okresu. Nad otvoreným hrobom posledný krát zakrúžili po§tové 
holuby chovateľov základnej organizácie Žilina, ktoré nadov§etko 
mal rád. 

Snrútiaca IlOlubárska spoločnost ' z okresu Žilina 



Firma KOLÓNIA, .obchod" zastúp-enie._ fir..rny-.VERSE'CE- GA 
Š. Pinčak, Severná 31, 010 01 Žilina, tel. 089-34779 

Vám ponuka 

Golden drops 
Colombine eyewater 
Anti- lice (Parasitine) 
Tricoxin sirup 
Tricoxin pilulky 
Furoxine 
Tea 
i\loulting seeds 
Fabry ideal pi lulky 
Fabry ideal pilulky 
Bill c:-.1racl 
Ideal block 
Colombin~ neo grit 
Col"mbin~ pi ck stone 
Colombinc gri t seaweed 
Colombine vita gl ukóza 
Fonna powder 
GCllll oil ed3/\. 
Clll" lllbine supervit 
Clllolllbinc multivitamins 
Poliv itall1in 
Colol11binc supra pilulky 
Fabryh,) super fonna pi lls 
Colomhinc pigeon salIS 
Ideal hath salt 
Proteinové granulky 
Bccrycust 
Colombine podlažná beloba 
Colombine punch 
Hygiclcan 
Omi urc 
Tri cho plus 
eu,i plus 
Th~r" rril1l 
OmniJorlll 
OrO\·ita l 
\'i tami x 
FOl1alyt 
Sun:es com 
Energy com 
Cannine 
Napája~ka 

latragrit 
Vajíčka 

Aqua ~ol 
,\qua šampón 
RodokmCli 
Razítko drevené 
Razítko trodat so symbolom holuba 
hirnitka 
Značkovače 

Farebné plátienka 
Bie le pásky 
Dip lomy 

- kvapky na dezinfekciu nozdier a zobáka 
- kvapky do oč í proti infekcii 
- preparát proti vonkajším parazi tom 
- li ek proti trichomonáde 
- pilulky proti coccidióze a tri chomonáde 
- li ek proti sa lmonelle a coccidióze 
- čaj z vybraných l iečivých bylín pre relax 
- prídavok do čaj u pre lepšie pŕchnutie 
- na udržanie a obnovenie kondície 
- na udrlanie a obnovenie kondície 
- casnakový džús, prídavok ku glukóze 
- minerá ly pomáhajúce látkovej výmene 
- špeciálny grit 
- minerály zabraňujúce poláreniu 
- morské kamienky, prídavok do gritu - l pol. IYŽ. denne 
- ABPP - na doplnenie energie pred i po závode 
- obsahuje glukózu a vitamín C, pôsobí proti únave 
- pšeničný klíčkový olej 
- 10 druhov vitamínov + 5 stop, prvkov 
- doslova Briliant, vitamínový komplex z 12 vitamínov 
- \'eľmi dobre rozpustné lTUlOhov itamíny 
- posil'ňovacie pilulky pre závodné holuby 
- udržujú kondíciu 
- holubie soli, čistič krvi od tox ínov 
- uvoľňuje, re la)(Uje sva ly, prídavok do kúpera 
- prídavok zo živoč{šnych proteínov 
- vitamínové pivné kvasnice 
- udržuje suchý holubník 
- urychľovač letu 
- zabíja mikróby, baktérie, pliesne 
- na liečbu respiračných ochorení 
- na prevenciu a liečbu Irichomonády 
- na prevenciu a liečbu kokcidiózy 
- na liečbu samlonelózy, colibacilózy 
- zlepšuj e silu a rýchl osť 
- na pJirodzenú odolnosť a zotavenie 
- zmes vitamínov a glukózy 
- zabraiíuje dehydratácii, znjžuje smädivosľ 
- granulovaná zelenina 
- doplnky tuko\' 
- svalový posilovač 

- výrobok z umelej lunoty 
- vYTobok JRD Kapušany 
- vajíčka z umelej lunoty pod holuby 
- dezinfekcia pitnej vody 
- preparát do kúpeľa 
- rodokmene \'iazané v knižke, fOffilát ,.1.5 
- te>..1, Vaša adresa 

- pre \'dovco\' 

- do hodín elektročas , stb, benzing 
- do hodín e l ektročas, stb, benzing 
- 2 druhy - farebné 


