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SLOVO NA ÚVOD
Váž ení priatelia, chovatelia poštových holubov,

šieste číslo informačného spra vodaja Vám zasielame v čase najväčších
príprav na najkraj šie sviatky v roku. Vianočné sviatky sú sviatkami rodiny,
pokoja a mieru, sú však tiež predzvesťou konca kalendárneho roka.
To nás núti za myslieť nad tým čo bolo, čo sa nám podarilo a kde máme
rezervy, čo musíme vo svojej práci zlepšit:
Rok 1997 bol pre nás, chovate/'ov poštových holubov, významný tým, že
sa v marci konal zjazd, že sa zmenila štruktúra riadenia Zväzu. Ťažko j edno
značne povedat; čo je lepšie a čo sa zhoršilo. Ako bude vyzera ť činnosť celé
ho Z väz u, záleží len na nás - na funkcionároch, ale i na každom chovateJ'o vi,
či dokážeme nájsť spoločnú reč pri riešení problémov, úloh, či sa budeme
chcieť na vzájom pochopiť. Treba si jednoznačne uvedomif. že nikto nie je
profesionálnym chovatel'om, že poštové holuby sú iba našim koníčkom.
Na záver Vám, vážení chovatelia ako aj rodinám, prajem príjemné prežitie
sviatkov ve/'a šťa stia, zdravia a cho va teľských úspechov v no
vom roku 1998.
via nočných

RNDr. Daníe/ Dudzík
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SPOMIENKY HOLUBIARA
Prof. RNDr. Oskár Ferianc, DrSc.
Bolo to vol'akedy vel'mi dávno, uprostred leta. Pamätám sa však na to, akoby to
bolo dnes, uletela mi hrdlička, ktorú som za pomoci starej mamy vychoval. Podra
vtedajšieho môjho chápania mala sa ma držať a nie takto nepekne opustiť! Hoci mi
stará mať vravela, že mi uletí, neveril som jej. Ostatne, už vted y som mal živelne rád
let vtákov. Už či to bola sliepka, kačica, alebo hus, len nech letela .. . Skrátka, uletela
mi hrdlička porná a ja som vzdychal, uťahoval sa od I'udí a tváril sa asi vel'm i zúfalo,
lebo starká, citlivá a dobrá, ako náhradu za ňu kúpila mi párik mladých holubov. Ra
dosť bola nesmierna! Akoby nie, veď takéto vtáky mali v celej dedine iba Králičkinov
ci. Iba neskôr si z Balážskych Ďarmôt doniesli párik Petrochovci a pár odkial'si aj
mlynár. Takto za pomoci milej a so mnou rovnako zmýšlajúcej starej mamy začal som
v siedmich rokoch holubiariť.
Starý otec urobil primitívny podstrešný holubinec so štyrmi oddeleniami a holúbätá
si naň ve l'mi rýchlo zvykli. Boli biele , tmavo škvrnité. Čoskoro som poznal na nich
každú odchýlku, a to nielen tvarovú , ale aj povahovú. Ten s väčšou škvrnou Isedlovi
toul bol troštičku širší, vždy hotový do bitky. Vďaka tejto jeho povahe obsadil v holu
binci tri komôrky, kým druhý, len s malou škvrnkou na krku a štíhlejšieho tela, sa
musel uspokojif iba s jednou. No netrvalo to dlho. Na jar nasledujúceho kroku si ten
belší - boli totiž oba samce - priviedol holubicu a spoločnými silami vytisli bitkára do
dvoch komôrok. A nielen to ! Belší samec začal nosiť do holubinca slamu, seno, perie
atď, - pár začal hniezdiť.
Holuby som chovával na podstení pod holubincom, a to zväčša žitom , ktoré som
im dával na kôpku. Mal som totiž radost z toho, ako sa usilovali jeden pred druhým čo
najviac pozobať a vše dochádzalo aj k bitke - plieskali sa krídlami alebo kloval i zobák
mi. Ešte veselšie preteky a vojny bývali, keď sa naučil chodiť k nám Petrochovie pár.
To boli biele , samec s červeným predlakťovým pierkom , jasne väčší od samice lasi v
tom pomere ako dakedy býva pri pol'ských rysochi, s vel'kými očami a kratšími zobák
mi, ako mali moje. IAj mlynárove boli podobné a neskôr som presne taký pár pozoro
val v Šahách na Ipel'skej ceste, no dodnes neviem, či išlo o hybridy, alebo o nejaké
staré plemeno, ktorému hrozilo už vtedy vyhynutie/. Let týchto holubov bol rýchlejší
ako mojich. Neboli to však hybridy poštových holubov a obyčajných domácich holu
bov. Apetít mali vždy vynikajúci a samec iba s nevôl'ou trpel aj vlastnú samicu pri
kôpke žita. Potom som musel ja brániť spravodlivosť. Na druhý deň však zas prileto
vali a tvárili sa, akoby bolo všetko v najlepšom poriadku. A ja som ich tiež vždy kama
rátsky privítal.
Koncom sezóny mal som už zo osem alebo deväť holubov a prestál som pri nich
viac, ako som strávil pri učení s kamarátoch dovedna. Boli rozlične zafarbené . Dva
mali prevažne červenú farbu s drobnými. po celom tele rozsiatymi škvrnkami ljeden z
nich mi priletel a ostal u mňa!, tie sa mi najviac páčili. Nasledujúceho roku sa mni
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vyliahol aj biely s červeným pred lakťovým pierkom, ale mu čosi chýbalo do krásy tých
Petrochovie, nebol ani taký krátky a široký, nemal celkom tie oči , čo tamtie a ani tak
rýchlo nelietal. Zaujímavé, že iní chlapci nemali vel'ký záujem o holuby, skôr o hniez
da divých vtákov.
Takto v pokoji prešlo niekoľko rokov - pokoji, čo sa holubov týka, ináč na moje
holubiarske nadšenie mala vplyv vojna a udalosti v dedine s ňou spojené. Moju po
zornosť k holubiareniu znovu vrátil prípad jednej noci./Musím poznamenať, že mi sta
rý otec urobil aj ďalšie podobné holubince, ako bol prvý.! Jedného dňa som totiž zistil ,
že z otvoru stredného holubinca trčí čosi ako krídlo holuba. Po pristavení reb ríka som
sa čoskoro presvedčil, že je to naozaj krídlo a za krídlom celý zdochnutý holub. V
druhej komôrke boli zdochnunuté mladé a z ďalších ešte jeden starý holub. Čo sa to
len mohlo stať l No už som bol starší a vel'ký žial' zatieňovala zvedavosť a obava, že to
niečo, čo zabilo tieto holuby príde zas a vyhubí vari všetky.
Holubince boli prázdne a holuby sedeli v kŕdli pri vrchu strechy. Boli akési nesvoje
a na moje vyvolávanie apaticky ostávali na svojom mieste.
Obrátil som sa teda na starého otca, naširoko známeho pol'ovníka, aby poradil, čo
robiť. Pokojne, ba poyedal by som s určitým výrazom presvedčenia, že to vopred vie ,
šiel so mnou na povalu, a ak sa nemýlim, aj okuliare nosil v ruke, a tam prezeral
dosky nad holubicami. Potom ma zavolal k sebe a ukázal mi krv v štrbine nad holu
bincom, v ktorom sbm našiel podochnuté holuby. Ba sú tam vraj aj čiary po pazúroch
Itie som ja nevideli a rezolútne prehlási "Divá mačka,musíme štrbinu dobre zaplátať" .
A hneď aj išiel pohl'adať dosku a pribil ju na štrbinu.
Holuby ostali na streche do neskorého odpoludnia a len na dlhé vyvolávanie vel'mi
opatrne sa odhodlávali do holubinca. Ráno však bolo všetko v poriadku. Ja som sa
uspokojil, keď starý otec s niekol'kými kamarátmi pol'ovníkmi prezreli pozorne celú
povalu a po divej mačke nenašli ani stopy. Ale bieda celkom neprestala a aj neskôr
som pozoroval na holuboch nepokoj i poranenie. Napokon som zistil pôvodcu, bol to
od druhých susedov kocúr Inaši m nárečím macúr/, ktorému sa zachcelo holubäciny.
Pri jednej prech ádzke k nám natrafil však na majstra. Starý otec sa vracal z p ol'ovač
ky , keď zazrel kocúra blízko humna. M ňa večer upokojil, že mi ten viac na holuby
nepríde. Či to bola pre starého otca aj vec akejsi satisfakcie, že ho kocúr poplietol s
divou mačkou, neviem. No vtedy som tom u skoro tak veril, lebo s likvidovaním kocúra
bol ne ob yčajne spokojný.
Potom čas bežal a aj som ledva zbadal, že sa mi n ači m poberať z domu. A mal
som ho tak rád! Naši, teda rodi čia , ma dali po skončení šiestich tri ed I'udovej školy na
meštianku. Holuby som zveri l do opatery starej mame, ktorá sa o ne naozaj vzorne
starala. Na meštianke som pobudol dva roky apo doplnkovej skúške z latin činy I
pripravoval ma na ňu Dr. Bujnákl a zo zemepisu, som sa dostal do tretej triedy lýcea
v Banskej Štiavnici. Nové prostredie, biedny život, študentský duch tohoto mesta I
vtedy lam boia ešte banícka a lesnícka akadém ia!, puslošiaca španie lka, vel'a , preve
I'a nových vecí, ako aj vojnové udalosti - koniec vojny - pre m ňa, dedinskéh o chlapca,
vytvárali dojem chaosu. Iba inteligentná bytná a ostatná čeliadka domu - bolo nás
tam sedem študentovajedna stará chromá pani - možno aj obava z cesty domov ma
zdržali, že som neušiel. V Banskej Štiavnici naozaj nebolo v tých časoch dobre. Ne
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bolo čo jesť, no a menza, v ktorej sme sa my študenti stravovali, je vždy len menza, aj
za dobrej hospodárskej situácie. Nečudo, že I'udia, vyziabnutí, vychudnutí, biedni,
pod liehali nel'útostnej španielke vo vel'kom. Ja som ju nedostal, hoci ňou prešli všetci
naši obyvatelia domu. Kde v takýchto časoch myslieť na holuby! A prešlo pár rokov,
kým som zi stil , že aj obyvatelia Banskej Štiavnice I'úbia holuby, ale najmä vtáky.
Ani po tých pár rokoch nebolo bohvie ako lepšie, ale dalo sa žiť. Správca budovy
na Dolnom majeri mal poštové holuby - nové pre mňa. Maliar izieb neďaleko botanic
kej záhrady mal pár pražských indiánov. Na Katovej ulici penzista mal, okrem viacero
spevavcov Iku chyň a bola vždy plná klietok!, aj holuby. U ňho som prvý raz videl mo
ravské pštrosy, pol"ské rysy a komárňanské kotrmeliaky. Býval som niekol'ko ráz v
týždni na návšteve u tohto skromného a priatel'ského chovate!'a. I jeden zo spolužia
kov mal poštové holuby, nosieval ich aj do gymnázia a odtial" ich p ú šťal.
Roku 1924 som zmaturoval, opustil som malebnú Banskú Štiavnicu a v jeseni som
šiel študovať na Prírodovedeckú fakult u Karlovej univerzity do Prahy. Tým sa končilo
moje prvé obdobie holubiarenia. Nebol by som však kompletný vo vyprávaní svojich
hlubiarskych spomienok. keby som aspoň pár slovami nespomenul, že aj v Banskej
Štiavnici som bol v posledných dvoch rokoch aktívnym chovatel'om holubov. Opatril
som si párik poštových hulubov a láskavá domáca pani mi v drevárni, kde chovala
sliepky, dala jeden koterec pre holuby. HI'a, nájdu sa aj zhovievaví a milí I"udia ! l Z
predchádzajúceho bytu som musel odísť kvôli sojke, ktorú som si nakvartiel'oval do
izby, prirodzene v klietke, no aj tak to bol horor pre moju predchádzajúcu bytnú./
Ouod homines, tot sentenciae Ikol'ko I'udí, tol'ko názorovi !

DUBLIN - Preslávený chov poštových holubov v írsku sa vzhl'adom na najnovšie
technologické výdobytky dostáva do vážnych problémov. Podl'a slov predsedu jed
ného z chovatel'ských klubov Tonyho Kehoa v poslednom čase čora z viac operencov
minie svoj ciel' a mizne bez stopy, za čo údajne môžu predovšetkým mobilné telefóny.
"Holuby sa orientujú podl'a Sínka a magnetických polí na Zemi. Pri používaní mo
bilných telefónov môžu vzniknúť isté problémy, vzduch teraz križuje privel'a nežiadu
cich zariadení. ..", hovorí írsky chovateL
Podl'a hovorcu dvoch írskych firiem na prevádzku mobilných telefónov Eircell a
Esat Digifone je však dôvod miznutia holubov celkom iný - odlietajú do krajov teplej
ších ako je írsko.

Nybrané z denníka ŠPORTI
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Ako kaŽdý chlapec na dedine, aj ja so spolu s bratom Duša
nom už od malička choval holuby. Boli to holuby od rôznych
chovatel"ov.
Po vojenčine som sa oženil. Rok po sobáši som si priniesol
holuby od pána Šebeja. A tu sa začína môj príbeh.
V letných mesiacoch, presnejšie 19. júla 1982, pri skoku do
vody na plytké miesto nastáva zlom. Poškodenie chrbtice a
ochrnutie. Boj lekárov, ale aj celej rodiny mi pomáha zvládať
tento psychiCký tlak. Návrat z nemocnice nebol radostný. Už aj
preto, že mi boli odcudzené všetky holuby od pána Šebeja.
Pocit človeka sediaceho na vozíku je určite u každého iný,
ale mne ho pomáha zvláda! moja manželka Evka, a moje deti
Táňa aVlado. Bez ich pomoci by som sa nemohol venovať svoj
mu koníčku.
---,--"."
V roku 1986 si prinášam od pána Galika prvých 6
~....
kusov holubov. Po dohode s manželkou, keďže môj
~'.A:SI dôchodok je malý, v roku 1987 zakupujem celý chov,
_.
.~ "'
vrátane hodín.
Nastáva nová práca s novými holubmi. Môj holub
ník je malý, preto za pomoci švagrov a priatel"ov som
postavil nový holubník. A otočil som ho oproti starému
vletmi na juhovýchod. Nastáva usadzovanie holubov.
Vtejto dobeje naše nasadzovacie stredisko vo Vrano
ve. No v roku 1989 zakladáme klub v Čaklove.
Nový elán zachvacuje aj moju manželku, keď mi
pomáha pri písaní holubov a pri našich debatách o
holuboch. Niekedy prižmúri oko nad našim neskorým
,
1 .. " príchodom a počtom obrátených pohárikov. Takým
našim p oďakovan fm je posedenie po sezóne pri studničke a teplom guľaši, ako aj naše spoločné výstavy.
Chcel by som preto poďakovať celej svojej rodine, manželke Evke, svojej mame, k10rá tak1iež vel1<ou
mierou pomohla pri práCi s holubami, svojim deťom a priatel'om
Moje umiestnenia za posledné tri roky som dosiahol aj ich ve!kým pričinením: 1995 - 4. v ZO a35. v
OZ, 1996 - 3. v ZO a 25. v OZ, 1997 - 3. v ZO a 28. v OZ. V tomto roku som získal aj jednu prvú cenu z
preteku Makov 3 pri 1.068 nasadených holuboch.
Toto nie je zásluha len holubov, ale celej mojej rOdiny a preto im patrí mOle podakovanie.
Vladimir Kmec

.

Poznámka redakcie:
holuba, ošetrif avypustil známeho pretekára, k1orého chovate! pred sezónou videl na celo
štátnej výstave aje presvedčený, že by mu v chove pomohol, je iste šľachetný a nasledovania hodný čin.
Hodný najvyššieho holubárskeho ocenenia.
"Zachráni! holubiara", vliať mu v ťažkej chvíli nový životný optimizmus, da! mu zmysel života aj v
možnosti pokračovania v náročnom koníčku , za to patrí holubárska cena FAIR·PLAY 1997 pani
Eve KM ECO VEJ z Čaklova.
My jej blahoželáme a v mene Prezídia SZ CHPH ďakujeme za všetko, čo urobila pre nášho člena a
svojho manžela pána Vladimíra Kmeca.
Zachrániť
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zhistórie ZO CHPH Bardejov
/1952 · 1997/

Poči atky chovatel'stva poštových holubov začínajú po L svetovej vojne. Aj do Bardejova
sa okolo roku 1930 dostávajú prvé poštové holuby. Prvými priekopníkmi ch ovu PH v Bar
dejove boli E. Mytnik , J. Hanisek, A. Gurský, MUDr. Čajk a D. a E. Tarcala.
Začiatky organizovaného chovu na východnom Slovensku nachádzame v Spišskej Novej
Vsi, kde vznikol spolok chovateľov PH Praha - miestna organizácia Spišská Nová Ves.
Členmi tohto spolku boli od od roku 1938 bardejovskí chovatel ia E. Mytnik, J. Hanísek a E.
Tarcala . Boli to prvé pokusy o organizovaný chov.
Jednotlivci, ktorí mali záujem o organizovaný chov, našli oporu až po oslobodení Čes
koslovenska v novoutvorenom spolku CH PH v Prešove v roku 1945. Členmi tohto spolku
sa stali E. Mytník, J. Hanísek, J. Belunek, E Tarcala, J. Pangrac, J. Ondavský a J. Svit z
Raslavíc.
Najväčší rozmach chovu PH nastal po roku 1952. V Bardejove vznikla samostatná or
ganizácia, pod hlavičkou Zväzarmu - Klub chovatel'ov poštových holubov. Výbor klubu 191
1 tvorili: E . Tarcala - predseda, J. Pangrác, J. Ondavský, J. Svit a neskôr aj P. Železný, Š.
Čupel'a a P. Mojdis. V tom čase ešte v Bardejove konštatovacie hodiny neboli a prílet
holubov z pretekov sa sledoval na papieri , potvrdenom príslušníkom VB, po predložení
závodného pliešku. Zakúpili sa 2 ks konštatovacích hodín, 1 ks v Bardejove a 1 ks v Ras
laviciach. Hlavne však začali nakupovať holuby od chovatel'ov z Čiech IRemeš, Masopust,
Pycha/, Moravy IMalina, Zajac, Lesa, Hanák, Dr. Kasper, Kopálek!, na Slovensku od Chy
tila, Sabu a z Prešova od bratov Garbarovcov a Bereckého.
V roku 1960 nastala ďalšia reorganizácia, chovatelia PH boli začlenení do Č SZ CHDZ.
Predsedom MK Bardejov sa stal A. Guttek. Pribúdajú ďalší mladí členovia : P. Pšeni č ka , J.
Benka, A. Briškár, A. Jarkovský a iní. Vzrast členskej základne , skvalitnenie ch ovu , kvalita
holubov sa v tom čase začala v Bardejove prejavovať aj peknými výsledkami v rámci OZ
Prešov.
Posledné roky v živote bardejovských chovatel'ov sú stále úspešnejšie. V roku 1981 po
prvýkrát na celoštátnej výstave reprezentoval OZ Prešov aj holub z MO Bardejov. Bol to
holub 78-37-4307 Ing. Ma č ej ovského, ktorý dosiahol 91,00 bodov.
Naša základná organizácia prete.kala v OZ Prešov, kde bolo 15 klubov. Úspechy v
tomto OZ Prešov boli nevyhovujúce, čo sa týka umiestnenia počtu holubov z pretekov.
V roku 1987 najlepšie výsledky dosiahol Ing. Ma č ejovský , ktorý úspešne pretekal v 2.
lige a obsadil s 1.636 bodmi 14. miesto a Gondek Štefan v 3. lige s 1.806 bodmi 15. miesto,
ktorý zároveň skončil s chovom holubov, čo je pre ZO Bardejov vel'ká strata, lebo bol
výcvikárom a hospodárom.
V roku 1991 naša základná organizácia vstupuje do nového oblastného združenia OZ
Bardejov. V tomto oblastnom združení sa naša ZO dostáva na popredné miesto. V maj
strovstve Sloven ska v OZ Bardejov patrí 2. miesto Daňkovi Jozefovi a 4. miesto Novákovi
Andrejovi. Naši chovatelia sa zúčastňujú aj preteku Sassnitz IPĽ.R!, kde víťazom ZO Bar
dejov na trati dlhej 778 km je Benka Jaroslav. Na Krmelín open 1991 obsadzuje Andrej
Novák pekné 25. miesto zo 445 prihlásených holubov.
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V roku 1992 naša organizácia slávi úspech. Dočkali sme sa majstra OZ Bardejova 6.
miesta v majstrovstve Slovenska a 11 . miesta v ČSSR , ktoré obsadil Andrej Novák. Máme
zastúpené holuby na celoštátnej výstave v Žiline, kde Novák Andrej v rámci ČSSR "ESO"
holub získava 29. miesto. Holubica 89-S-49257 toho istého chovatefa bola 10x nasadená
na pretek a vo všetkých 10 pretekoch sa umiestnila, čím získala 4.171,8 km a stala sa
najvýkonnejšou holubicou v OZ . Andrej Novák sa stáva majstrom dlhých tratí časopisu
"Letu zdar".
Každý rok sa preteká aj s mladými holubami. Druhý pretek mladých holubov bol súťa
žou o putovný pohár Memoriálu Pavla Pšeničku .
Naša ZO má momentálne 27 členov , čo ju podl'a počtu členov zaraďuje v OZ k najväč
ším. Chovatelia sa zúčastňujú všetkých pretekov poriadaných OZ Bardejov. Poniektorí
chovatelia tvoria špičku v OZ a obsadzujú popredné miesta a sú zaradení aj do hodnotenia
MS. Doterajší majstri ZO : 1990 - Daňko Jozef, 1991 - Daňko Jozef, 1992 - 1995 - Novák
Andrej, 1996-1997 - Bednár Jozef.
Vel'mi nás mrzi, že medzi nás neprichádzajú mladí chovatelia, č o je vel'kou stratou .
Naše základne sa nezvyšujú, ale klesajú. Finančná situácia je dosť neúnosná, čo je násle
dok úpadku nášho pekného športu. Uvítali by sme pomoc sponzorov na udržanie miest
nych klubov.
Záverom prajeme všetkým chovatel'om vel'a úspechov, aby ich náš šport neodradzo
val , ale čo najviac priťahoval.
Novák Andrej.- p,redseda ZO Bardejov

Nový majster '.a predsa nie. neznámy
Predstavujeme vám Antona L E ŠŇOVSKÉHO,
majstra OZ - Orava pre rok 1997, ktorý sa ochotne chce podelí! so všetký
mi chovatel'mi so svojími skúsenosfami.
* Ako si

začínal

- Všetci vieme, že O rava je najdrsnej
šou časťou nášho Slovenska, kde je vel'a
búrkových zrážok, hôr a dravcov. Naše
holuby musia finišovať 40 km ponad ho
ry, ktoré sú veľakrát zahmlené. V takýchto
podmien kach vyhrávať môže jedine ho
lub z prirodzenenej metódy, ktorú aj prak
tizujem.
* A forma holubov pri nasadzova
ní?
- O tom by sa dalo dlhšie diskutovať.
Pre mňa je najdôležitejšie, ako sa holub
správa pri lietaní okolo holubníka a pri tom
ešte rozhoduje stav hniezda. Samozrej
me, že holub musí byť zdravý. Každý ch o
vater musí vystihnúť, čo vyhovuje najviac
jeho holubom .
* Ako liečiš a krmíš holuby?
- Pri liečení používam spôsoby, ktoré

?

- Zač ínal som v roku 1959 s okrasnými
holubami , ktoré som nes kôr vymeni! za
poštové. Ke ď som sa oženil , postavil som
dom a samozrejme, holubník na streche
domu. Neskôr som si vybudoval moder
nejší holubník a aktívne som začal prete
kať v ro ku 1981.
* Aké rasu holubov chováš?
- Pôvod mojich holubov je od Jarosla
va U ličného, rasa Epst po holuboch Bo
leslava Novotného. Do týcht o holubov
úspešne zapasovali holuby po originále
Janssen od Berty Bruyn a holubici , ktorú
mám od priatel'a E. Bu čeka , rasa Jan
ssen-Torehens . Skúšam taktiež holuby od
Jozefa Bulku z Trenčína.
* Akou metódou pretekáš a aký stav
je u teba na holubníku?
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sú väčšine chovatel'ov dobre známe. Pre
ventívne dvakrát v roku proti kokcidii, čer
vom, trichomoniaze, salmonele. Očk ujem
proti difterii a moru. Lieky mením každý
druhý rok.
Krmím dvakrát denne dostupným krmi
vom, ktoré obohacujem dvakrát do týždňa
cesnakom, olejom a kvasnicami . Podávam
vždy če rstvú vodu s pridaním multivitamí
nov. po preteku dávam I'ahkú zmes a vo
du s medom a elektrolytom. Podávam aj
tri druhy gritu. Holubník čistím každý deň,
čo je potrebné pre zdravie holubov.
* Pretekáš s mláďatami?
- Plne schval'ujem pretekanie s mladý
mi holubami. Ja ich začnem cvičiť na dru
hej letke súkromne asi 5 - 7 krát do 100
km a potom sa zapájam do pretekov v OZ.
V tomto roku sme mali 6 pretekov pre
mladé holuby. Preteky boli príjemným pre
kvapením, nakol'ko sme nezaznamenali
takmer žiadne straty. Je to zá roveň vizit
ka ošetrenia holubov počas prepravy a
štartu.
• Ktorí chovatelia boli tvojími naj
väčšími konkurentmi v uplynulej se
zóne?
- Najväčš ími konkurentmi boli priatelia
E. B uček a M. Surovčík , ktorí sa umies
tňujú, či v pásme alebo v OZ, stále na
špici. No sú tu aj ďalší chovatelia z prvej

desiatky. Veď na Orave je vel'ká konku
rencia a skoro do konca sezóny bol boj o
prvé miesta otvorený pre každého z de
siatky.
• Čo považuješ za svoj najväčší ús
pech?
- V miestnom kl ube Klin som sa viac
krát umiestnil na 2. a 3. mieste. No samo
zrejme, mojim najväčším úspechom je ví
ťazstvo v majstrovstve OZ.
• Čo by si chcel ešte dodať na
záver?
- Prednedávnom sme mali výstavu v
Kline a bolo na nej vystavených vyše 100
holubov, takže bolo čo obdivovať. A prá
ve tu sme si uvedomili, akú dobrú partiu
tvoria oravskí chovatelia. Chcel by som
ešte dodať , že Oravci dokážu to, čo si
zaumienia. Postavili sme si pre novú ob
lasť vlečku , nové výstavné klietky. V rám
ci OZ usporadúvame rôzne súťaže , ktoré
sú dôstojne za bez pečené cenami. Po se
zóne robíme spoločn ý gul'áš s manželka
mi a spoločne chodievame aj na výstavy
formou zájazdov.
Jednoducho povedané
na Orave
dobre, na Orave zdravo ... "
V závere prajeme tomuto úspešnému
chovaterovi vera zdravia, rodinnej poho
dy a úspechov ch ove.
Eduard Buček, predseda OZ
H . ..
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Informácie zo zadsadnutia orgánov Zväzu
V dňoch 19.- 20.9.1997 sa konalo zasadnutie Prezídia SZ CH PH v Poprade.
Nakol'ko zápisnica bola rozoslaná až dva mesiace po zasadnutí, zverejňujeme
ju v dnešnom č ís le.
Dňa 14.11.1997 v Budmericiach sa stretla preteková komisia SZ CHPH a
prerokovala pretekovú dokumentáciu a na základe nej zostavila poradie MS.
Jesenné zasadnutie Valného zhromaždenia Zväzu sa uskutočnilo v pláno
vanom termíne, 23. novembra 1997 v Košiciach. Hoci jedným z bodov uznese
nia bolo, že zápisnica bude do týždňa spracovaná a rozoslaná, do 13.12.1997
som ju ešte nedostal. preto nemôže byť zverejnená v tomto spravodaji.
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po konzultácii ju vybaVUje doma.
V očakávanom termíne sa nepodarilO uskutoč
niť rekonštrukčné práce. VykonajÚ sa opatrenia, aby
aspoň jedna miestnosť bola daná do prevádzky,
tak aby tam mohol byť napojený telefón resp. fax.
Prezídium SZ CHPH
1. berie na vedomie
- informáciu o činnosti sekretariátu a plnení
úloh v uplynulom období
2. ukladá
- 
- V. Šiškovi vynalOŽiť všaetko úsilie, aby re
konštrukčné práce sekretariátu boli aspoň čias
točne ukončené, aby sa mohla obnoviť jeho neru
šená činnosť
Termín: 20.10.1997

Program:
1. Informácia o činnosti sekretariátu aplnení úloh
v uplynulom období
2. Správa o priebehu pretekovej sezóny 1997
3. Informácia o zabezpečení materiálu a vybavení
objednávok na rok 1998
4. Správa výpočtovej komisie
5. Informácia o príprave Celoštátnej výstavy poš
tových holubov 1998
6. Príprava zasadnutia Valného zhromaždenia SZ
CHPH
7. Disciplinárne konanie
8. Rôzne
9. Záver
Prrtomní: D. Dudzik, M. Blahovský, P. Chytil, O.
Šavara, O. Šimko, V. Šiška,
Neprítomní: S. Eliaš - ospravedlnený

Kbodu 2 - Správa opriebehu pretekovej se
zónv 1997

Rokovanie otvoril aviedol prezident SZ CHPH
Daniel Dudzik. Program rokovania bol jednomy
serne schválený.

Správu predniesoiO. Šavara, predseda prete
kovej komisie a konštatoval , že oproti predchá
dzajúcemu obdobiu sa situácia v zasielaní pot
rebných podkladov z OZ CHPH zlepšila. Pretrvá
vajú však niektoré nedostatky, ako napr.:
- nie sú zasielané protokoly o štarte
- pri potvrdzovaní štal1u nie vždy je dodržaný
pretekový poriadok
- pri zmene preteku, prípadne jeho nekonaní
nie sú hlásené zmeny

K bodu 1 - Informácia o činnosti sekretariá
tu a plnení úloh za uplVnu1é obdobie
Informácie predniesol V. Šiška a konštatoval ,
že i napriek zložitej situácii, sekretariát musel byť
presťahovaný adoposiar nebol definitívne umies
tnený, všetky stanovené úlohy sa plnia. Pošta
chodí na starú adresu , túto preberá p. Sýkora a

Prezídium SZ CHPH
1. berie na vedomie
- predloženú informáciu a konštatuje, že do
kumentácia bola precízne spracovaná
2. ukladá
aj Zabezpečiť spracovanie priebehu preteko
vej činnosti za rok 1997 a toto predložif na Val
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nom zhromaždení auverejnifv Informačnom spra
vodaji SZ CHPH
Termín: 30.11 .1997
bi Vykonať analýzu vypúšťacích miest jednot
livých OZ CHPH podl'a početnosti štartov, stano
vif vypúšfacie miesta, z ktorých si jednotlivé OZ
môžu vybrať a tieto zahrnul do plánu pretekov.
Návrh zoznamu vypúšťacích miest predložiť na
schválenie Valnému zhromaždeniu.
Termín: 28.2.1998
cl Spracovať návrh nového vzoru protokolu o
štarte
Termín: 31 .12.1997
dl Vyhodnotiť zistené nedostatky pretekovej
sezóny a na základe analýzy pred ložif návrh na
zmenu, resp. upresnenie Pretekového poriadku.
Termín: 31 .12.1997
el Zistené nedostatky prerokovaf na aktíve vý
cvikárov, resp. tajomníkov OZ CHPH
Termín: 30.3.1998

K bodu J - Informácia o zabezpečení mate
riálu a vybavovaní objednávok na rok 1998
Informáciu predniesol p. Sýkora, ktorý uvie
dol, že všetky OZ CHPH si materiál- obrúčky , pre
tekové gumičky a potrebné písomnosti objednali.
Objednávka obrúčok v počte 210 000 ks, prete
kových gumičiek v počte 700 000 ks bola zaslaná
firme HASPESLAGH. Gumičky miesto tajného čís
la budú mať označenie SK a sériu A, B...
Prezídium SZ CHPH
1. berie na vedomie
- informáciu o zabezpečení materiálu na
rok 1998
Kbodu 4 . Správa výpočtovej komisie
Správu predniesol M. Blahovský, predseda
výpočtovej komisie a konštatoval, že nie všetky
OZ majú zamel'ané súradnice, čo malo negatívny
dopad na centrálne spracovanie výsledkov národ
ných pretekov.
Prezídium SZ CHPH
1. berie na vedomie
. správu výpočtovej komisie s tým, že v dô
sledku nezodpovedného postupu niektorých OZ
CHPH nebol včas spracovaný výpočet súradníc,
preto národné preteky Schwerin a Kiel budú cen
trálne vyhodnotené podla dosiahnutých rýchlostí

10

2. ukladá
- M. Blahovskému a O. Šavarovi na zasadnutí
komisií vyhodnotiť výsledky konkurzu programu
na počítačové spracovanie výsledkov. Víťazný
program predložiť na schválenie VZ CHPH s tým,
že tento pre všetky OZ CHPH bude zakúpený cen
trálne. Výsledky sa začnú podl'a neho spracuvá
vaf počnúc pretekovou sezónou 1998.
Termín: 31.12.1997

Kbodu 5 - Informácia opríprave Celoštátnej
výstavy PH 199a
Informáciu predniesol M. Blahovský, predse
da OZ CHPH Spišská Nová Ves. Výstava sa bude
konať v dňoch 10.-11 .1.1998 v športovej hale v
Spišskej Novej Vsi. Príprava prebieha podl'a har
monogramu. Propozície boli spracované .
Prezídium SZ CHPH
1. berie na vedomie
. predloženú informáciu o zabezpečení Celo
štátnej výstavy PH
2. ukladá
- M. Blahovskému zabezpečiť doplnenie pro
pozícií pre vystavovanie jednotlivých OZ CHPH o
dalšieho holuba, ktorého možno doplnif do kto
rejkol'vek kategórie, OZ CHPH budú vystavovať
povinne:
- kategória ŠTANDARD - 1 H, 1 Ha
- kategória ŠPORT· I. skup .. 1 ks, II. skup. 
1 ks, III. skup. - 1 ks, IV. skup.. 1 ks
- VÝKON ZA ROK - 1 H, 1 Ha
- pre doplnenie ktorejkoľvek kategórie - 1 H
alebo 1 Ha
- MAJSTER OBLASTI - 2 ks
Do súfaže poradia OZ CHPH sa započíta cel
kom 9 holubov.
3. schvaluje
al posudzovatel'ov pre CV PH 1998
- M. Druska, P. Chytil, P Jakubčák, J. Kurek,
V. Šiška
- náhradníci: M. Juházy, O. Šavara
bi pozvanie dvoch zástupcov chovaterských
zväzov ako hostí z ČR, PLR MR, Rakúska
Úhrada nákladov, spojená s pobytom čle
nov Prezídia a delegáCií počas CV bude stano·
vená v zmluve medzi SZ CH PH a výstavným
výborom.

Kbodu 6- Organ i začné zabezp e čenie zasad
nutia Valného zhromaždenia SZ CHPH
Valné zhromaždenie SZ CHPH sa bude konať
podľa plánu 23.11.1997 v Košiciach. Priestor na
rokovanie, resp stravovanie zabezpečí prezident
SZ CHPH Daniel Dudzik.
Kbodu 7 - Disciplinárne konanie
Prezídium SZ CHPH ako disiplinárny orgán II.
stupňa prerokovalo odvolanie ZO CHPH Rajecké
Teplice proti rozhodnutiu OZ CHPH Žilina o ulo
žení disciplinárneho trestu z 21. 7. 1997.
Prezídium SZ CHPH
1. zamieta
- odvolanie ZO CHPH Rajecké Teplice ako ne
odôvodnené a plnom rozsahu potvrdzuje discip
linárny trest uložený OZ CHPH Žilina.
Kbodu 8 - Rôzne
Prezídium SZ CHPH
1. schvaJ'uje
al manipuláciu s finančnými prostriedkami

prostredníctvom bežného účtu pre D. Dudzika, P.
Chytila, V. Šišku a J. Sýkoru, ktorí budú maf pod
pisový vzor
bi vytlačenie 500 ks nových stanov, tlač za
bezpečí D. Dudzik s tým, že 3 ks výtlačkov A4
doručí V Šiškovi, ktorý zabezpečí ich registráciu
na MV SR
2. ukladá
al D. Dudzikovi, prezidentovi SZ CHPH, písom·
ne prevziať agendu a finančné prostriedky na úč
te od bývalého predsedu J. Kureka
Termín : 31.10.1997
bi P. Chytilovi aV. Šiškovi po vyhotovení ob
rúčiek apretekových gumičiek zabezpečit ich pre
pravu z Belgicka od firmy HASPESLAGH
Termín: 31 .12 .1997
cl V. Šiškovi a O. Šavarovi vypracovať návrh
novely Disciplinárneho poriadku SZ CHPH, po je
ho prerOkovaní v Prezídiu predložil' návrh na
schválenie Valnému zhromaždeniu SZ CHPH
Termín: 31 .12.1997
Po vyčerpaní programu rokovanie ukončil
prezident SZ CHPH Daniel Dudzik.

Zápisnica
zo zasadnutia pretekovej komisie SZ CHPH
Prítomní: Šavara Oldrich, Ing. Chytil Peter, Ing. Vidhold Miro slav, Petráni
Miroslav, Nižník Štefan
V zmysle predchádzajúcich nariadení SZ CHPH sa zišla dňa 14. novembra
1997 preteková kom isia k prekontrolovaniu dokumentácie, týkajúcej sa zora
denia chovatel'ov majstrovstiev Slovenska.
Komisia sa zamerala na tieto náležitosti pre zaradenie v jednotlivých kategóriach:
aj doručenie pretekových výsledkov OZ C HPH prípadne VS či ZO

bi kontrola spracovania tlačív chovate l'ov Ipotvrdeniel
cl zhodnosť protokolov o štarte s pretekovými plánmi OZ CH PH Isprávnosť použi
tých - predpísaných

pečiatok/ ,

dodržanie pretekových plánov

dl deklarovanie výcvikovýc h stredísk v jednotlivých OZ CHPH

Na základe týchto vykonaných preverovaní, preteková komisia zoradila chovate
!'ov v jednotlivých kategóriach.

Chovatelia , ktorí neboli zaradení do poradia nesplnili niektoré z kritérií, ktoré boli
považované za rozhodujúce, a to:
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1. nedoručené pretekové výsledky
2. nedeklarovannie výcvikových stredísk pred pretekmi
3. nedodržanie pretekových plánov, nenahlásenie zmien a termínov
4. nedodržanie propozícií MS
5. nedoručenie protokolov o štarte resp. neskoré doručenie
6. chýbajúce pečiatky a doklady u protokolov o štarte
7. použitie nedovolených kombinácií či spracovaní výsledkov
Preto, že komisia zistila vermi závažné nedostatky v dodržiavaní predpísaných
dohôd a nariadení v dosť verkom počte oblastných združení, hlavne v potvrdzovaní
dodaných tabuliek chovatel'ov, navrhujeme viacero opatrení, ktoré by zabránili mož
ným nežiaducím kalkuláciam, ako napr. :
- o hra n ičenie termínu pretekov pre použitie do MS
- zvážiť používanie koeficientov pre MS z pretekov, na ktorých sa zúčastňujú mla
dé holuby
- stanoviť a presne deklarovať subjekt pre použitie výsledkov v MS NS - OZ!, ktorý
treba uviesť na jednom liste pretekového plánu.
Účelom týchto návrhov má byť zjednodušenie zostavovania MS a práce rudí, pri
chádzajúcich s nim do kontaktu.
V záujme odstránenia možných ohováraní členov pretekovej komisie požadujeme
presné vymedzenie jej pravomocí.
Oldrich Šavara, predseda pretekovej komisie

SÚŤAŽE 1997· DOPLNENIE
Superholub 1997
Do red akcie sme dostali správnu pripomienku, že holub má započítaný prete k po
10.8.1997. Chybu sme urobili my, ked' sme holubovi z 15 tratí vyberali zaradenie do
kategórií.
V kategórii I. do 300 km sme omylom zaradili pretek Štúrovo 2, ktorý sa konal po
termíne súťaže, t. j. 17.8.1997. Holub v preteku získal 27 . cenu.
Správne sme mali vybrať pretek Štúrovo 1., ktorý holub letel 29.4.1997 a kde získal
20 . cen u z 684 nasadených holubov. Tým sa výsledok holuba mení o 0,083 . Pre
úplnosť, holub letel ešte jednu trať do 300 km a to Šahy - 26.4.1997, kde tiež získal
popredné umiestnenie.
Holub 94-02-4216 , ktorého majitermi sú Ing. Peter a Lukáš Chytilovci je jedno
zna č ným víťazom kategórie SUPERHOLU B 1997.

ESO SLOVENSKA 1997
Po uzávierke sme dostali výsledok holubice 95-18-2280 p. Petra Kaciana zo ZO
CH PH Trávnica , ktorej výsled ný koeficient je 596,996. V súťaži by sa bola umiestnila
v prvej desiatke.
Rovnako po uzávierke sme dostali výsledný koeficient holubice M+J Petrániho 95
09-3142, ktorý je 588 ,406 a bola by skončila do dvadsiateho miesta.

12

"MAJSTROVSTVO SLOVENSKA PH 1997
VŠETCI SME PREHRALI •.•
Slová, ktoré vyslovil na zasadnutí Valného zhromaždenia v Košiciach Ing. Ján Mokrý
po vypočutí správy predsedu pretekovej komisie SZ CHPH p. Oldricha Šavaru, hovoria za
všetko.
S hodnotením ťažko polemizovať ak je z vyhodnotenia MS - 1997 vyradených viac cho
vate/'ov, ako bolo zaradených do konečného poradia. To znamená, že na Slovenku si ZO,
OZ i chovatelia robia čo chcú a ako chcú , len nedodržujú stanovené kritéria. Ak to tak nie
je, potom práca funkcionárov na všetkých úrovniach, počnúc Valným zhromaždením a
končiac funkcionármi ZO CH PH je na vermi nízkej úrovni.
Pravda je niekde uprostred. Aby som to zdokumentoval, pokúsim sa využit vystúpenie
skúseného funkcionára p. Miroslava Petrániho, ktorý aj ako člen pretekovej komisie na
Valnom zhromaždení povedal, že pri rozhodnutí o vyradení tak verkého počtu chovate/'ov
je tak na polovicu za a na polovicu proti. Asi to tak nejak bude.
Verím a som presvedčený , že členovia pretekovej komisie k práci pristúpili vermi zod
povedne a posúdili dokumentáciu z pohľadu všetkých uznesení.
Namieste sú však otázky. Poznali funkcionári OZ CHPH a radoví chovatelia čo môžu a
ako majú postupovať pri vyhodnocovaní MS? Nedávali sme chovate/'om pokyny, ktoré
nepôsobili jednoznačne? Dostali všetky uznesenia?
Na všetky tieto a samozrejme na mnoho ďalších otázok, bude musieť dať odpoveď
zasadnutie ÚDR SZ CHPH, ktorá posúdi , či chovatelia, ktorí neboli zaradení do MS porušili
alebo neporušili zväzové uznesenia pre vyhodnotenie MS.
Po zasadnutí ÚDR bude prevdepodobne potrebné zvolať aj mimoriadne zasadnutie
Valného zhromaždenia , ak ÚDR SZ CHPH zistí aj formálne nedostatky v jeho práci.
Vzhl"adom na množstvo protestov od chovate/'ov i funkcionárov OZ QHPH som rozhodol,
že do rozhodnutia ÚDR SZ CHPH nemožno výsledky MS 1997 zverejňovať a poradie, ktoré
dostali členovia Valného zhromaždenia v Košiciach možno považovať iba za neoficiálne.
RNDr. Daniel DUdzik, prezident SZ CHPH

NÁRODNÉ PRETEKY 1998 - informácia
Na Národné preteky
okrem OZ Senica.

V

roku 1998 sa prihlásil i všetky OZ CHPH ,

Počty

prihlásených holubov:
EISENACH
12 311 holubov
SCHWE RIN I.
11 246 holubov
SCHWE RIN II. 10 434 holu bov
K organizovaniu pretekov bude spracovaná samostatná smern i
ca a harmonogram, ktorý bude prerokovaný na najbl ižšom zasad
nutí Prezídia SZ CHPH v Spišskej Novej Vsi.
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-Majstri obla,s tn'y ch:/idružení,
čomu vd'ačíteza sv;oj úspec~?
. ,-.

Majster OZ CHPH
Jozef PIETRJK

Topoľčany

- Chovám holuby v Bánovciach nad Bebravou a príčinu
kým v tom, že svojim holubom venujem dostatok času.

tohtoročného

úspechu vidím predovšet

Majster VS II. OZ CHPH Poprad
Jozef KRIŠANDA, nar. 13.8.1957, L. Novomeského 20, Sp. Belá
- Dôvody svojho úspechu vidím v dobrom zdravotnom stave holubov, v dobrom zdravom a vzduš
nom holubníku, v metóde pretekania /vdovstvo/ a vo velkej pomoci svojho syna Rastislava, -

Majster OZ Spišská Nová Ves
Jozef LESNICKÝ, nar. v Bugľovciach pri Spišskom Podhradí
- Za svoj tohtoročný úspech vďačím vynikajúcej rase holubov, ktoré chovám, tvrdému výberu
každého jedinca na základe pretekového koša, pravidelnej hygiene chovaterských zariadení, udržiava
niu dobrého zdravotného stavu holubov, svojej dôslednosti vo vedení chovu. Dôležitým faktorom bolo
aj porozumenie mojej rodiny pre vedenie chovu poštových holubov, najmä mojej manželky. ktorá mi
veľmi výdatným spôsobom pomohla vyvažovať dôsledky časového deficitu, vyplývajúceho z môjho
pracovného zaradenia,

Majster OZ CHPH Trenčín
Michal ATALOVIČ, nar. 16.6.1940, bytom Stromová 19, Nové Mes
to nNáhom
- K docieleniu mojich úspechov je veľa hodín práce, sú to stovky záznamov, rodokmeňov a preštu
dovanej literatúry, Dôležitým je posudenie holubov v ruke a hlavne ich pôvod , kmeň a výkonnosť, z
čoho čerpám novú inšpiráciu, ako založif nový, ešte úspešnejší a hlavne výkonnejší pár, Vel'ký dôraz
kladiem na hygienu a zdravotný stav holubov a ich Životosprávu.

Majster OZ Kysucké Nové Mesto a Žilina. mesto
Štefan PINČÁK, nar. 27.6.1950
- Za dosiahnutie úspešných výsledkov vd-ačím dobrej rase holubov a forme, ktorá bola úzko spo
jená so zdravotným stavom. V tejto vete je myšlienka, ktorá je zrelá na mnoho odborných článkov,
Nakolko príroda, teda aj holuby, majú vera tajomstiev a záleží na samotnom chovatel'ovi, aké má
schopnosti viesť svoj tým k najvyšším priečkam.
Nebudem vymenovávať predchádzajúce úspechy v súťažiach , ale môžem sa pochválif, že za po
sledné tri roky som vyhral 30 x I. cénu v OZ. Na mojom holubníku boli páry, ktoré mali dOhromady 20
x I cenu v OZ. Nuž a na záver, za 15 rokov tvrdého pretekania sedelo na sedačkách mojich holubníkov
toľko šampiónov, že ich súčet prvých cien prekročil číslo 100 v konkurencii od 250 do 7800 holubov.

Majstri OZ CHPH Terchová
Milan MARKUŠ, nar. 23.3.1958
Miroslav MARKUŠ, nar. 3.5.1961
- S holubmi sme prichádzali do styku už od skorého detstva. Do tajov holubiarstva nás zasväcoval
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náš otec, ktorý patril v šesťdesiatych rokoch medzi popredných chovateľov v žilinskom okrese.
Štafetu po ňom sme prebrali v roku 1976, kedy sme sa prihlásili do základnej organizácie,
Za tohtoročný úspech vďačíme najmä dôslednej príprave holubov na preteky, Hygiene na holubní
ku, prevencii a tiež dlhoročnej práci na zušľachťovaní holubov. Nie malou mierou k tomu prispel aj
novopostavený holubník, vďaka ktorému sme získali viac priestoru pre závodné holuby, Pri súfažných
letoch používame prirodzenú metódu,
Najviac nám však pomohli holuby na dlhé trate, ktoré dosiahli výborné umiestnenie pri pretekoch
z Nemecka.

Majster OZ CHPH Bratislava
Ladislav MADAJ, Kalinkovo

- Rok 1997 bol pre mňa najúspešnejším, nakorko som vyhral majstrovstvo OZ CHPH Bratislava
vďaka každodennej starostlivosti o holuby, dobrému zdravotnému stavu adobrým holubom, V mojom
holubníku prevažujú holuby od p, Jozefa Homolu z Trnávky z chovu p. Rašku, na dlhé trate od p,
Jamárika z Nového Mesta nNáhom, holuby Denys.

Majster OZ CHPH Banská Bystrica
Ing. Miroslav VIDHOLD, Ružová SSS, Dobrá Niva

_Za tohtoročný titul vdačím v prvom rade svojim holubom, potom svojmu druhému "ja", s ktorým
vymýšl'am, ako holuby urýchliť a nakoniec súperom, ktorí mi to dovolili. Táto jednoduchá veta skrýva
za sebou mnoho poctivej práce atiež hovorí to, že nie všetko lacné je tiež dobré. Tým chcem naznačif
aj to, že dobrý chovater ak vyčerpal možnosti svojich holubov, musí jednoznačne investovaf do kvalit
ného chovného materiálu , pretože ak tak neurobí, bude stáť na mieste a doslova "závidieť" tým, ktorí
pre svoj rast do kvality nel'utujú čas, p-eniaze, jednoducho povedané celého seba,

Majster VS Nitra II v OZ CHPH Nitra
Ing. Juraj KUREK, Ivánka. pri Nitre, Beňadikova 43

_ Súčasné moje holuby sú výsledkom dobrej chovateľskej a plemenárskej práce, založenej na
príbuzenskej plemenitbe, s prvkami osvieženia krvi holubov jansenskej línie, dovezených chovatel'mi
pp . Čutkayom aneb, Haškom z holubníka niekdajšieho dvojnásobného majstra Sloveanska Tibora
Tótha, Pri vytváraní vlastnej línie som využíval svoje pôvodne ivánske holuby, z ktorých pochádzal aj
môj Olympionik z Tókia, ktorý reprezentoval ČSR v kategórii výkon,
Nový káder v priebehu dvoch rokov som posilnil o holuby do chovateľa Ing . Holeca /v súčasnosti
najkvalitnejšie importované holuby/ zo SRN o jansenské holuby od chovateľov E, Faila a Vágnera, ako
aj od popredného belgického chovatel'a a obchodníka s s holubmi p- Venusa a holandských chovate
ľov Den Haana a Beni Ebersa, v súčasnosti najznámejšieho chovateľa moulemanských holubov,
Chovateľské výsledky sú odrazom dobrého zdravotného stavu mojich holubov, založeného na dobrej
preventívnej starostlivosti a prepracovaného zvero-zdravotného ochranného systému pred choroba
mi s vplyvom na formu a kondíciu holubov.
V chove používam prirodzenú závodnú metódu s využitím niektorých prvkov vdovskej a polovdov
skej metódy, s vytvorením optimálneho stavu - túžby po skorom návrate na holubník.

Majster OZ CHPH Žilina
Ing. František GAŠKO, Višňové 480

- Za dosiahnutie tohtoročných úspešných výsledkov vďačím viacerým okolnostiam. Najväčší po
diel má úspešný chov holubov, ktorý budujem už veľa rokov_ Krížením starých osvedčených žilin
ských holubov s holubmi najúspešnejších chovatel'ov som vypestoval veľmi rýchle a spol'ahlivé holu
by - pretekárov na všetky trate.
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Každoročne importujem viac holubov, ktoré skúšam zaradiť do chovu. V minulých rokoch , ale aj v
roku 1997 to boli holuby línie Meulemans.. V roku 1997 som importoval holuby od p. Hergotsa,
Lavera a Hermesa.
Takmer taký istý podiel na úspechoch má dlhoročná ciel'avedomá práca chovatera. Holubom venu
jem denne všetok vorný čas. Kombinácia vdovskej a prirodzenej metódy pretekania si vyžaduje denne
druhú pracovnú smenu .
Ďalšie okolnosti, k10ré ovplyvnili moje výnimočné výsledky v tomto roku boli: ideálny pretekový
plán OZ CHPH Žilina, perfek1ný zdravotný stav holubov, tvrdý tréning holubov, porozumenie a pomoc
členov mojej rodiny a množstvo iných maličkostí.

Majster OZ CHPH Liptovský Mikuláš
Ing. Ján RAK, Smrečany 182
- Odpoveď na otázku, čomu vďačím za tohtoročný úspešný výsledok je jednoduchá - doterajšej
práci s chovom. Na náhodný úspech veľmi neverím, šťastie je však potrebné, ale aj tomu treba napo
máhaf.
Základ úspechu všeobecne známy: dobré holuby, suchý, dobre vetraný holubník, zdravá kŕm na
zmes s nutnými vedľajšími produktami a výborný zdravotný stav holubov.
Naplnenie týchto podmienok vytvára štartovaciu čiaru pre všetkých chovateľov, k10rí by sa chceli
v pretekoch výraznejšie presadiť . Na poradie v cieli sa podpisuje ciel'avedomá poctivá práca chovatel'a
a chovatelský cit pre riešenie problémov, ktoré prináša preteková sezóna .
Základ môjho chovu tvoria staré línie holubov od chovaterov p. Frniaka a Kováča. Do týchto som
postupne od roku 1993 priniesol výborný chovný materiál od .pp. Pinčáka, Daníška, Strnada a líniu
janssenských holubov z teamu Olympia. Dnes krížence týchto holubov tvoria 75 % chovu a sú teda aj
základom tohtoročného úspechu. V súčasnej dobe doplňujem svoje chovné oddelenie o holuby Jan
sen x Horemans od p. Gvota zo Žiliny.
V premyslenom doplňovan í chovu a preverovaní nových krížení vidím možnosf ďalšieho napred o
vania . Takýto spôsob vedenia chovu je finančne náročný, ale netreba zabúdať, že najlepšie hOluby
dostanete od priatera ak nie zadarmo, tak aspoň za prijateľnú cenu.
Okŕmení holubov azdravotnej prevencii sa popísalo na stránkach časopisov hádam všetko. Rekla
mné katalógy nám ponúkajú nespočetné množstvo rôznych prípravkov, k10ré sú zaručene tie najdôle
žitejšie pre úspech. Dôležité je ale vytvoriť si systém kŕmenia holubov, podávania vitamínov a prípravy
pred nasadením jaj vzhfadom na dížku trate a tento systém nem eniť ani po nevydarených pretekoch.
V rokoch 1994,1995,1996 som pretekal systémom totálneho vdovstva. Pre nedostatok času so m
v roku 1997 prešiel na klasické vdovstvo. Je to časovo najnenáročnejší spôsob pretekania Vyžaduje
dodržiavanie určitého systému, ale nejaký striktne vytvorený harmonogram tréningov som nedodržia
vaL Za podstatný vplyv na výkon holuba považujem Jeho motiváciu.
Chov poštových holubov vypiňa takmer celý mÔJ vorný čas a bez pochopenia a pomoci v rodine to
nie je ani možné. Práve v čase , keď sa nedarí a nervozita prechádza aj do rodinného kruhu , pôsobí
rodina ako ukl'udňujú ci faktor. Nervózny chovater v holubníku a dobré výsledky sa nezlučujú

Majster OZ CHPH Bsrdejov
Štefan FII!.ARSKÝ, nar. 25. mája 1930, Stropkov, Zámocká 24
- Poštové hOluby chovám od svojej mladosti až doteraz, keď som na starobnom dôchodku. Od
založenia našej oblasti som získal 4-krát 1. miesto, 1-krát 2. miesto a 1-krát 3. miesto v oblastnom
majstrovstve.
Za dosiahnutie tohtoročných, ale aj predchádzajúcich výsledkov v pretekaní s poštovými holubmi
vďačím komplexu viacerých činiterov /chovný materiál, každodenná starostl ivo sť, zázemie.../.
Celý chov je založený na holuboch OLYMPIE, rodiny Machovcov. V prevažnej miere sa jedná o
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holuby línii Janssen, Delbar, Aarden a Stiechelbout. K velkým oporám holubníka patria traja bratia
dvoch olympijských víťazov.
Doplňovanie chovného materiálu vykonávam výlučne prostredníctvom Olympie , aj to sveJkou
opatrnosťou, aby to , čo sa budovalo dlhšiu dobu, nebolo znehodnotené za krátky čas .
Pri ošetrovaní holubov sú používané bežne dostupné veterinárne prípravky a krmivo, avšak toto
musí byf bezpodmienečne zdravé. V čase pretekov venujem holubom zvýšenú pozorno sf po stránke
materiálnej, ako aj po stránke časovej.
Čím ďalej tým lažšie je získal popredné umiestnenie, č i už v rámci ZO, OZ alebo republiky, nakolko
dochádza k väčšej vyrovnanosti chovov. Logicky, kto urobí nenej chýb, ten má väčšiu šancu na lep šie
umiestnenie. Snáď najväčšiu pozornosť venujem zostavovaniu párov a hlavne chovných.
Chovatelia sú poväčšine posudzovaní podla pretekových výsledkov, v k10rých sú uvedené body,
resp. koeficienty, ale nie sú tam uvedené podmienky, za ktorých došlo k k daným výsledkom. Niekedy
stačí malá zmena /napr. rodinné zázemie/ a prejaví sa to na celej chovaterskej práci . Poväčšine sa píše
o "majstroch" a bokom sú tí "menej úspešnr', ktorí však môžu mal väčšie holubiarske srdce.

Majster OZ CHPH Prievidza
Ing. Ján MOKRÝ, Kvetná 21, Prievidza
- Pretekám prirodzenou metódou, chovné holuby prak1icky nemám. V zime mám na holubníku
okolo 50 holubov, zväčša na dlhé trate. Holubník je na poschodí, dobre vetraný, s tromi oddeleniami.
V oddelení mláďat je 30 kusov z prvej a druhej liahne. Zúčastňujem sa všetkých pretekov mláďat,
organizovaných OZ . Podra mňa , 80 % výsledkov robia holuby, ale aj holubice sa vedia zavďačil.
Ročiakov nasadzujem 10 i viackrát na krátke a stredné trate. Ostatné letia všetko. Kŕmim 2x denne
vlastnou zmesou, neprekrmujem.
Za dosiahnuté výsledky vďačím dodržiavaniu hygieny a zdravotnej prevencii počas celého roka,
vzdušnému a nie preplnenému holubníku, pravidelným preletom , vhodné mu množstvu a zloženiu
krmiva a dobrej pohode v ZO i v rodine.

"

Majster OZ CHPH Rimavská Sobota
Gejza VINCZE, 40 rokov
- Moje úspešné výsledky sú dôsledkom toho, že som všetko robil tak, ako v predchádzajúcich
pretekových sezónac h a nerobil som žiadne drastické zmeny. Považujem za vermi dôležité, aby hOluby
prezimovali v čo najväč šom poriadku, teda zdravotný stav musí byt' stále kontrolovaný.
Nácviky na jar začínam robil tesne pred prvým pretekom, 12 až 15 dní. Týmto sa vyvarujem pre
chladnutiu holubov, čo môže mal trvalé následky na celú pretekovú sezónu. Počas pretekov robím
preventívne liečenie proti trichom oniáde a samozrejme podávam vitamíny.
Taký je vermi struč ný recept, s ktorým dosahujem už 10 rokov popredné umiestnenia v OZ CHPH
Rimavská Sobota.
Nie je umením písalo úspešnosti svojich ho lubov v pár riadkoch , ale umením je prekonal tie dlhé
neúspešné chovaterské roky, kým sa dostavia výsledky. Ja sa receptu úspešnosti učím už 30 rokova
ešte bezchybne pracoval neviem.

Majster OZ CHPH Michalovce
Ján BOJKO, nar. 30. 4 . 1954, Orgovánová 2176/1, Trebišov
- Chov poštových holubov je moje celoživotné hobby. Všetok svoj vorný čas venujem svojim zve
rencom . Môj chov je založený na rase Janssen, Meulemans, Van den 8rucke a Cobul. Kríženie týchto
holubov sa mi osvedčilo .
Odchov musí prejsť prísnym výberom v koši a potom v ruke. Vel'ký dôraz kladiem na ce lkový
dojem holuba.
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Moje holuby dostávajú to najlepšie krmivo, podla náročnosti preteku, ktoré doplňujem prírodnými
vitamínami. Vell<ý pozornosť venujem zdravotnému stavu. Nič nenechám na náhodu. Vel'kým záze
mím pre mňa je moja rodina.

Majster OZ CHPH Komárno
Anton ÓVáry, 40 ročný
- Mám osvedčený chov výborného chovu, hlavne od maďarských chovaterov. Základ tvoria línie
Janssen, Krijn van den Berg, Stiechelbaut a Leus. Tým mám vytvorené podmienky prakticky pre
všetky typy tratí.
V kvalitnom modernom holubníku úzkostlivo dbám o hygienu a kvalitu ovzdušia. Bezpodmienečne
dodržiavam zdravotné zásady a prevenciu proti chorobám.
Používam výlučne kvalitné krmivo čo najširšieho zloženia.
Tretí rok lietam vdovskou metódou. V tomto smere už mám vlastné skúsenosti a poznatky. Prie
bežne však sledujem všetky moderné trendy prípravy holubov špičkových chovaterov u nás i v zahra
ničí. Po sezóne robím prísny výber. Tvrdou selekciou zostanú na holubníku skutočne iba tie najlepšie.
Neuspokojujem sa s odchovom od chovných holubov, hoci je kvalitný, ale plánovite dopíňam svoje
chovné oddelenia o kvalitné jedince, u ktorých sa predpokladá, že mi ešte viac vylepšia potomstvo.
Do aktívnej práce s chovom sa zapája aj manželka a náš koníček nám obom zaberá podstatnú časť
volného času.

Majster OZ CHPH Sabinov
MVDr. I!.ubomír BODNÁR, 40·ročný, veterinárny lekár
- Prvé holuby som získal v roku 1971 od miestnych chovaterov a neskôr od p. Brunu z Českej
Hebovej a v roku 1991 prvé importované hOluby - Hermes IAarden - Janssen, Meulemans/. V posled
ných dvoch rokoch som chov rozšírilo holuby De Klak, Janssen-Eijerkamp, Desmet-Mathijs, Verstra
ete lz Belgicka!.
Za úspéchy vďačím kvalite svojich holubov, ich dobrému zdravotnému stavu a tvrdej práci v prí
prave na preteky.

Majster OZ CHPH Nové Zámky .
Pavol JURčíK, 43·ročný, súkromný podnikatel'
- Poštové holuby som začal chovať v rodnej dedine Nesvady, okres Komárno, kde sme spolu s
chovateľmi Štefanom Gálom, Júliusom Gálom, Takáčom, Dudákom, Pászlom aCsonkom založili miest
nu organizáciu CH PH Nesvady.
V roku 1975 sme kúpili prve konštatovacie hodiny od popredného moravského chovatela z VelkýCh
Opatovíc p. Pospíšila spolu s päťdesiatimi holubami. Tieto sme si rozdeli!i a začali krížiť s našimi
holubami. Boli to holuby pôvodu Dordin, Van Der Epst, Fabry a Stiechelbolt. Odchov týchto holubov
začal výborne lietať.
Po ukončení základnej vojenskej služby a presťahovaní sa do Hurbanova som kúpil ďalšie holuby
od chovatela Tibora Tótha Idvojnásobný majster Slovenska!, Gabriela Tótha, Štefana Pastorka a Ladi
slava Makhaliho. Krížením týchto holubov som sa v roku 1990 stal majstrom OZ.
Kvôli fažkej chorobe/priedušková astma! som musel v roku 1992 prestať s chovom poštových
holubov a holuby som rozpredal.
No láska k holubom i napriek odporúčaniu lekárov Iprestať s chovoml bola silnejšia a preto som v
roku 1994 navštívil s p. Pinčákom kolísku poštového holubiarstva Belgicko, kde som od chovatelov
Desmet - Mathysa a Van Hea importoval dva holuby. Boli to hOluby Desmet - Mathys Ilínia Klarenl a
Van Hee Ilínia Stiechelboltl.
Krížením s holubami od p. Makhaliho sa mi podarilo vyšľachtiť také jedince, ktoré sú schopné
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poraziť aj silnú konkurenciu chovatetelov novozámockej oblasti.

V budúcnosti by som velmi rád udržal medzi elitou v OZ a postupne sa zaradil medzi najlepších
na Slovensku.

chovateľov

Majster OZ CHPH Šurany
Ing. Alexander FIALA, nar. 6. 4.1960
- Myslím si, že ak človek chce byť úspešným chovatelom či už v chove alebo v pretekoch, musí mať
na to vhodné podmienky. Základnou takouto podmienkou je rodinné zázemie. Totiž len s pochopením
rodiny sa môžem venovať svojmu koníčku toľko, kolKO sa mu v skutočnosti venujem. V mojom prípa
de je to niekorko hodín denne.
Ďalšou podmienkou úspešnosti je chovný materiál. Ja mám šťastie, že som natrafil na niektoré
výnimočné chovné holuby. Zo základného chovného páru, holub IFábry x De Klakl, holubica IEpstl sa
zrodili holuby, ktoré od roku 1993 pravidelne obsadili na CV jedno z prvých troch miest. Vzácnosťou u
týchto holubov je výborná dedičnos!. Napr. holub 91-S-97910 - vnuk základného páru obsadil 3.
miesto kategórie Ona CV v Novom Meste nad Váhom, 1. miesto na CV v Žiline. Holub 95-S09-1523 
pravnuk základného páru je Esom Slovenska 1997.
Vymenovať všetko, čomu vďačím za dosiahnutie úspešných výsledkov by zabralo niekol'ko strán.
Takže, ked to zhrniem, ja som vďačný predovšetkým rodine a holubom, ktoré mi svojimi dobrými
doletmi robia radosť.

Majster OZ CHPH Martin
Milan POLÓNY, nar. 10. 11. 1955, Mošovce 370
- Poštové holuby chovám od 10 rokov avýraznejšie výsledky sa dostavili v posledným rokoch, keď
pretekám prirodzenou metódou.
Dosiahnuté chovatelské výsledky môžem pripísať nasledujúcim faktorom:
- dobrý zdravotný stav poštových holubov po celú pretekovú sezónu, ktorý zabezpeČUjem včasným
tlmením trichomonád a kokcídií, vakcináciou proti paramyxoviróze, mykoplazmóze, salmonelózel.
- kvalitné krmivo, pozostávajúce minimálne z 11 druhov semien, ktoré si sám miešam + vitamíny
- čistota holubníka, ktorý čistím denne a jeho dobré vetranie
- dokonalé poznanie jednotlivých pretekárov
- priaznivý vietor vo väčšine pretekov IObec Mošovce sa nachádza na južnom okraji OZ CH PH
Martin, preto nám vyhovuje severný, resp. severoZápadný vietor.!

Majster OZ CHPH Senica
Vladimír BEŇÁK, 10. 11. 1958, Brezová pod Bradlom
Tohtoročné úspešné chovatelské výsledky by so m zhrn ul do niekolkých bodov:

- úspešný výber chovného materiálu v roku 1989
- kvalitný odchov, prvé úspechyatitul majstra OZ v roku 1993
- v roku 1994 prech od na totálne vd ovstvo, zvýšeni e kva lity opatrovania po celý rok
- zdokonalovanie sa v problematike chovu poštových hol ubov formou časo p isov a návštev úspeš
ných chovatelov
- výber a up red no stňovanie jedincov, ktoré sú zdravé po celý rok a tým sformovanie týmu, ktorý
bol tak úspešný v se zóne 1997
Myslím si, že by nebolo spravodlivé, ke tJy som hodnotil, ČO som urob il pre holu by iba tento rok,
nako ľko úspechy sú výsledkom práce počas dlhšieho obdobia. Toto všetko by vša k ne bolo možné bez
pochopenia manželky a celej rodiny.
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IPRETEKOVA~SEZÓNA 1997 VO V:ÝSLE'DKOCH I
Oblastné združenie
CHPH ŽiLINA
Generálne majstrovstvo

8. Pucek D.
9. Gaspierik Peler
10. Duralny V

Majstrovstvo OZ CHPH - dlhé trate

I. Ing GAŠKO F.
6.128
2. Sudor Vladimir
5.889
1 Bucek Jozef
5.803
4. Valicek L.
5.599
5. Las V
5409
6. Briestensky F.
5.383
7. Mikus + Michalik
5.366
8. Komacka V+M
5.348
9 Placka Jozef
5.333
10. Moravcik J+L
5.262
11. Svenlek J+T
5.222
12. Ing Brzy Jozef
4.989
13. Duroska R.
4.859
14. Slaffen L.
4.826
15. Majslrik S+M
4.807
16. Pucek D.
4.656
17. Simko Jozef
4.597
18. Duris J
4.560
19. Michalec S
4.528
20. Danisek M . 4 . 4 3 1
21. Gaspierik Peler
4408
22. Kavecky Urban
4.130
21 Kuruc Dusan
4.112
24. Jancovic Pavol
4.092
25. Las F.
4034

1. Ing GASKO F.
2. Mikus + Michalik
3. Ing Moravcik J+L
4. Svenlek J+T
5. Placka Jozef
6. Bucek Jozef
7. Slaffen L.
8. Ing Brzy Jozef
9. Komacka V+M
10. Kahak Jan

1. Ing Gasko F.
2. Bucek Jozef
3. Sudor Vladimír
4. Valicek L.
5. Placka Jozef
6. Moravcik J+L
7. Mikus + Michalik
8. Brieslensky F.
9 Las V
10. Svenlek J+T

PNH
429
593
621
445
726
459
753
501
479
566

PUH
289
260
280
222
194
169
193
185
218
137

%U/N
67.37
43.84
4509
49.89
26.72
36.82
25.63
36.93
45.51
24.20

Mladé holuby
1. BACIK Jan
2. Ing Moravcik JtL
3. Placka Jozef
~. Hrinik FrantisektMtV
5. Ing. Brzy Jozef
6. Martonik Pavol
7. Malik J
8. Valicek P
9. Kovacik Anlon
10. Braz M.

2.862
2.856
2.841
2.823
2.817
2.805
2.784
2.718
2.679
2.664

2039
2.003
1.983
1.909
1.902
1.732
1.723
1.690
1.647
1.626

Oblastné združenie
, CHPH POV. BYSTRICA

Majstrovstvo OZ CHPH • stredné trate
1. Ing. GASKOF.
2 SUdOf Vlarlimí!
3. Bucek Juzef
4. Valicek L.
5. Danisek M.
6. Brleslensky F.
7. Duroska R.

1.537
1484
1.434
1.433
1.415
1.277
1.229
1.179
1.160
1099

Úspešnosf chovatel'ov za rok 1997

Majstrovstvo OZ CHPH • krátke trate
I. 8UCEK Jozef
2. Ing. Gasko F.
1 Sudor Vladimír
4. Valicek L.
5. Ing. Brzy Jozel
6. Las V
7. Majlanik R.
8. Kavetky Urban
9. Brieslensky F.
10, Kom3cka V+ivl

1.740
1.728
1.677

2085
1.950
1.860
1.833
1.830
1.827
1758

Generálne majstrovstvo
1. MICHALEK Juraj
2. lacko PtM
1 Ziacek Milan t Marian
4. Kostal Jaroslav st.
5. Belobrad Jozef
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SIopna
Belusa
Dubnica n/Váhom
Dubnica n!Váhom
Belusa

7.273,84
9.692,64
12.304, 13
14.776,30
15.511,64

6. Zulll Jaroslav
7. Sivak J
8. Remsif: Ladislav
9 Riecicky Pavol
10. Dubovský Jaroslav
n Zalko Lubos
12. Mulnanský Ján
13. Kovac Jaro
14. Novak Pavol
15. Zigo SttFr

~

Belusa
Belusa
Dubnica n/Váhom
Dubnica n/Váhom
Pov. Bystrica
Slopna
Slopna
Breznica
Belusa
Pov. Byslrica

Oblastné združenie
CHPH BARDEJOV

15.924,57
16.807,50
17.279,86
17.978,66
18.203,53
19006,71
19178,79
21041,96
21.427,45
21.589,20

Krátke trate
1. FILARSKÝ Štefan
2. Havrila Ján
3. Zakarovský František
4. Ing. Bašisla Vladislav
5. Krajňák Anton
6. Novický Jaroslav
7. Baška Richard
8. Slankovič František
9 Smalík Marlin
10. Klapáč JánDemjala

Oblastné združenie
CHPH PREŠOV

zo Prešov I.
Prešov I.
Prešov I.
Malý Šariš
Vell<ý Šariš
Velký šariš
Niž. Šebastová
Vu fký Šariš
Malý Šariš
Malý Šariš
VeJký šariš
Prešov I.
NIŽ. Šebastová
Prešov I.
Veľký Šariš
Prešov 2.
Prešov I.
Malý Šariš
Prešov 2.
Širolé
Velký Šariš
Malý Šariš
Malý Šariš
Prešov I.
Prešov 2.

1. FILARSKÝ Šlefan
2. Zakarovský Franlišek
3. Baška Richard
4. Benka Jaroslav
5. Ing. Eliáš Stanislav
6. Slankovič František
7. Ing. Kostar Milan
8. Bednár Jozef sl.
9 Novák Andrej
10. Novák Eduard

1050,503
4.872,445
6.124,689
6.126,065
6314,784
6.364,690
6.520,452
6.650,889
6.679,538
7.048,161
7.390,763
7.662,247
7.848,928
8.046,410
8047,181
8282,577
8.464,169
8.541,813
8.597076
8.830,382
9010,799
9160,202
9257,143
9292,700
9603,255

ZO Prešov 2
Široké
Prešov 1
Malý Šariš
Malý Šariš
Široké
Presov 1
Malý Šariš
Ve!\(ý Šariš
Niž. Šebastová

SIrapkov M.
Tulčrk
SIrapkov M.
Bardejov
Tulčík

Demjala
Giraltovce
BardejOV
Bardejov
Vranov nIT

176,508
299,702
583,452
1.115,586
1265,370
1318,990
1.345,856
1.481,289
1.485,091
1.648,489

Dlhé trate
1. FILARSKÝ Šlefan
2 Zakarovský František
3. Baška Richard
4. Novák Andrej
5. Smalik ivlarlin
6. Krajňák Anton
7. Ing. Kurilec Ivan
8. Ing. Eliáš Stanislav
9 Jurečko Franlišek
10. Havrila Ján

Stropkov M
Tulčík

SIrapkov M.
BardejOV
SIrapkov
Demjala
SvidnlK
Tulčlk

SIrapkov
Svidník

329,034
544,987
656,535
793,901
889,980
1014,068
1.139,028
1145,217
1154,241
1.439,477

Oblastné združenie
CHPH BANSKÁ BYSTRICA

Generálne majstrovstvo

Mladé holuby
1 IVANKO Jozel
2. Čech Stanislav
3. Tarbaj Joze!
4. Kro pút ll Bartolomej
5. MlšCfkJczel
6. Hrebei'lár Michal
7. Mucha Milan
8. Mafufa lubomír
9 Beňa Jozel
1OŇacha j Jozel

T u l čik

Bardejov
Bardejov
Svidnfk
SIrapkov M.

793,026
1.136,640
1290,124
1.566,442
1641,172
1.858,572
2061,577
2085,471
2263,087
2.281,085

Dlhé trate

Generálne majstrovstvo
1 NlžNíK Štelan
2. Michalfk Alex. st.
3. Jusko Anlon
4. Uličný Pavol
5. Beňa Jozef
6. Palša Viallim ír
7. r~achaj JOl cf
8. Šlerba Ján
9 KropúchBartolomej
10. Halčák Franlršek
11. Dittrich Marián
12. Sedlák Eugen
13. Brezina Marian
14. Mucha Milan
15. Pavlír, Štefan
16. Hanzély Pavol
17. Tarbaj Jozef
18. Miščík Jozef
19 Bačenko Marián
20. Vojtko MilantValeni
21. Č ec h Slanislav
22. Pavl /k Rudolf
23. Andraško Ján
24. MišCík Slanislav
25. Michalík Alex. ml.

Demjala
SIrapkov M.
Stropkov M.
Demjala
SIrapkov

1 Ing Miroslav VIDHOLD
2. Dobak I Mala
1 Pavel Oslrolucky
4. Milan Sedliak
5. Františaek Zachensky
6. Slefan Chrtiansky
7. Jan Fega
8. Anlon Lajtos
9 JtG Bagdal
10. Malalinec/Slehlik
11. Rojcek Jozef
12. Ondrej Dobrala

1.274,779
1318,994
1.648,329
1.774,778
1.803,985
1870,979
1.999,827
2023,992
2.052,255
2135,895
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4.256
3.282
1237
1205
2.858
2.826
2.823
2.503
2.313
2.280
2.254
2.231

13. Dusan Kanka
14 . Pavel Siena sl+ml
15. Ing . Viklor Zubaj
16. Jaroslav Figa
17. Ondrej Vigas
18. Vil iam Bzoch
19. MackoNaligurský
20. Zden o Tauchman

7. Halač Rudolf
8. Bi fik Pavol
9. Mlálko Júl ius
10. GagaraJaroslav
11 . Lysičan Jozef
12. Kiš~ Ladislav
13. Kolibka luboš
14. Slruhár Eduard
15. Gagara +Bafáž

2.222
2.167
2.122
2. 105
2036
1.893
1.783
1.765

Krátke trate - max. 1800 bodov
1. Ing . VIDHOLD Miroslav
2. Sedliak Milan
3. Oslrol ucky Pavel
4. MalaJDobak

5. SlehlikJMa lalinec
6. Zachensky Franlišek
7. Vigas Ondrej

8. Fega Ján
9. SIena Pave l sl. +ml
10. Fas ko Emil ml.

Krátke trate
1. STRUČKA P Sl.+ml.
2. Pietrik Jozef
3. Ovonč M+V
4. Gagara Jaroslav
5. Antal + Ponišliak
6. Barborka Jozef
7. Ha lač Rudolf
8. Kohut Mi lan
9 Macho Rudo lf
10. Gagara +Baláž

1.776
1.769
1.644
1.595
1.572
1.534
1.503
1.455
1.406
1402

1. PIETRIK Jozef
2. Dvonč M+V
3. StručkaP . st.+ml.
4. Kohút Milan
5. Anlal I Ponlštiak

2.800
2.621
2.459
2.374
2.144
2.1 11
2.071
1.992
1.811
1.801

4. OSlrolucky Pavel
S. Lajtos Anton
6. Sedl iak Milan
7. Fega Jan
8. Za chensky Franlisek
9. Fi ga Jaroslav
10. Bagda l J+G

6. Kolibka l uboš

Dlhé trate
1. PIETRIK Jozef
2. Ondrej Vladimir
3. Antal +Poništiak
4. Ovonč M+V
5. Šimko Dušan
6. Bilik PélVOI
7. Grznár Marián
8. Kohút Milan
9. Mlátko Július
10. Košla C+L

2.480
1.87 4
1.687
1.593
1478
1436
1.368
1.324
1180
1.112

Oblastné združenie
CHPH TOPOf.ČANY,

1.040
1.028
952
868

860
784
756
736
708
692

Oblastné združenie
CHPH NITRA.,; VS NITŔA

Generálne majstrovstvo
1. Pietrik Jozef
2.. Dvonč M+V
l Stručka P St.l ml.
4. Anlal + Poni~ liak
5. Barborka Jozef
6. Kohút Milan

4.875
4.797
4.788
4.349
4.343
4.145
'1. 081
4.035
3.991
3.956

7. Barborka Jozef
8 Halač Rudoll
9 Bilik Pavol
10. Lysieall Jozel

Dlhé trate • max. 2800 bodov
1. Ing VIDHOLD Miroslav
2. Chrliansky Stefan
l Iv1alajDobak

1504
1383
3.375
3.352
3.309
3. 135
3.091
3.065
3.040
3.039

Stredné trate

Stredné trate - max. 2800 bodov
1. Ing VIDHOLD Mi ro slav
2. Sedliak Milan
3. MalajDohak
4. Zacheflsky Frantisek
5. Oslrolucky Pavel
6. Fcga Jan
7. Lajtos Anlon
8. Chrtiansky Stefan
9. Figa Jaroslav
10. Bagdaf JrG

5.771
5.673
5.291
5.252
5.228
5. 191
5.157
5.122
4.955

Generálne majstrovstvo

6.943
6.775
6.452
6.441
5.895
5.801

1. Ing. DANiŠ Martin
2. Mrázik I·,M
3. TólhJozef
4. Holec Ludovíl
5. Kiko J+M+P
6. Hečko Marian
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5.432
5.030
4974
4.962
4.720
4.500

5. Vargi c Franlišaek
6. Urbančok Šlefan
7. Galicz Vojtech
8. Rási Arpád
9. Mede Zollán
10. Kiss Ladislav
11 . Csernok Ladislav
12. Štetanik Mikuláš
13. Koronczi Alexander
14. Vitalyos František
15. Urban čok Pavel
16. Németh Ondrej
17. Vargic Milan
18. Balogh Rudolf sl.
19. Kiss Štefan
20. Gašpar Juraj

4.406
4.148
3.896
3.882
1858
1786
3.460
3.436
3.318

7. Kerekeš Július
8. Ta sáry Pavol
9. Mi čiak Ján
10 . Táraš Miroslav
11 . Záb ušek Ján
12. Šimek Stanislav
13. Kelemen Milan

14. Kováč Viktor
15 . Horka Ján

Krátke trate
2.138
2.136
2.022
1.964
1.934

1. MRÁZIK I+M
2. Hečko Marian
l Kiko J+M+P
4. Tóth Jozel
5. Šimek Slanislav

Stredné trate
I. HOLECLudovil
2. Ing. Daniš Martin
3. Tóth Jozef
4. Kiko J, M·, P
5. Mičiak Ján

Krátke trate
3 158
2.756
2.558
2.302
2.182

1. VINCZE Géua
2. Urbančok Peter
3 Clene jozef
4. Kerekes Ladislav
5. Urbančok Pavel
6. Vargic František
7. Kiss Ladislav
8. Galicz Vojiech
9 Balogh Rudo ll sl.
10. Urbančok Štefan

Dlhé trate
1 MRÁZIK I+M
2 Luley Štefan
3. Ing. Daniš Marli n
4. Zorka Marian
5. Šarkézy Juraj

1.112
1028
820
760
640

5. MiSák + Paták
6. Bene Marián
7. Hečko Marián
8. Mrázik I+M
9. Sfovák Jozef

2.296
2.164
1.878
1.748
1.620
1.440
1.374
1.346
1.338

1.479
1.467
1.428
1.401
1.317
1.305
1.272
1. 269
1.182
1.134

Dlhé trate
1. VINCZE Géza
2. Vargic Franti šek
3. Mede Zollán

Oblastné združenie
CHPM RIMAVSKÁ SOBOTA

4. U r bančok Štefan

5. Kerekes Ladislav
6. Štefanik
7. Németh Ondrej
8. Rási Arpád
9. CzeneJozef
10. Urb ančok Peter

Generálne majstrovstvo
I. VIN CZEGeLa
2. Urbančo k Peler
3. Czene Jozef
4. Kerekes La(]js l~v

1.394
1.362
1.290
1.288
1.242
1222
1158
1150
1072
1.032

Stredné trate
1. CZENE Jozef
2 Urbančok Peter
3. GaliczVojtech
4. Vincze Géza
5. Koronczi Alexander
6. Rá si Arpád
7. Urbančok Štefan
8. Csernok Ladislav
9. Vargic František
10. Vargic Milan

Mladé holuby
1. CESNEK Ján
2 Šimek Stanislav
3. Tasáry Pavof
4. Kováč Viklor

1352
1342
3132
3.037
1 023
2.903
2.879
2.562
2.529
2.489
2.482
2.460
2.368
2.312
2.264
2.188

1810
3.521
3.489
1390

L
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1.240
1.208
1.196
1.156
1.112
1.104
1.076
1028
1.012
996

PREZíDIUM SZ CHPH

Člen prezídia veterinárny poradca:
MVDr. Ondrej Šimko, 01301 Teplička nad
Váhom 737, tel: 089/82 110

Prezident prezídia: RNDr. Daniel Du
dzik, Hlavná 1492, 058 01 Poprad - Mate·
jovce, tel: D - 092/3646 1 Z - 0968/523039

Člen prezídia, hospodárenie a rozpo
Ing. Peter Chytil, Lúčky 35,90851 Ho
líč, tel: D - 0801/2038 Z - 0801 /8 1181

čet:

Viceprezident, Sekretariát: Vladimír
Šiška, Rozvodná 1, 831 01 Bratislava, tel:
D - 07/373480 Z - 0703/724981

ÚSTREDNÁ
DOZORNÁ
RADA

Člen prezídia, predseda výyočtovej
komisie: Mg r. Milan Blahovský, Stú rova 2,
05304 Spišské Podhradie, tel: 0966/811673
Člen prezídia, predseda pretekovej ko
misie: Oldrich Šavara, J. Rašu 465, 900 86
Budmerice, tel: D - 0704/94488 Z - 0704/
945872
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Člen prezídia, predseda posudzova
terskej komisie: Ing. Stanislav Eliáš, 082
13 Tulčík 216, tel: 0911715605

Člen ÚDR: Vladimír T k á č, I. Krasku
23/5, 972 71 Nováky

Informačný

Predseda ÚDR: Dušan Rep č í k, 900
Kráľová pri Senci 222

Člen ÚDR: Dušan K a s a n, Kamenár
ska 10, 968 01 Nová Baňa

spravodaj SZ CHPH 1998

·Na základe rozh9.doutia Valného zhromaždenia SZ CHPH,
~toré sa· kbnalo 23. 11. -1997, bude Informačný spravodaj
POŠTOVÝ HOLUB vyChádzať ako dvojmeSačník, so štandard

ným 24-stránkovým rozsahom.
Cena spravodaja sa zníži .o 10.- Sk za 6 čísiel. Spravodaj
bude doručovaný poštou na adresu chovatera po zaplatení
150.- Sk na adresu redakcie.
Zabezpečením vydávania je poverený RNDt. Daniel Du
dzik. Prvé číslo vyjde koncom februára a bude venované
predovšetkým Celoštátnej výstave' PH V Spišskej Novej Vsi.

DOPORUČENIE: Valné zhromaždenie doporučuje odobe
spravodaj všetkým funkcionárom OZ a ZO CHPH, nakol'
ko v ňom budú publikované všetky dokumenty, obežníky,
doporučenia a uznesenia orgánov Zväzu.
rať
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ZO CHPH Tornara s hlbokým zármutkom oznamuje širokej chova
terskej verejnosti, že dňa 11. 9. 1997 nás náhle navždy opustil mladý
vášnivý chovateľ MAGICZ SZILÁRD vo veku 32 rokov.
Česť jeho pamiatke!
Prezídium SZ CHPH, OZ CHPH Poprad a Spišská Nová Ves, ZO
CHPH Poprad - Verká s hlbokým zármutkom oznamujú chovatel'skej
verejnosti, že dňa 8. 11. 1997 po fažkej chorobe opustil naše rady
LADISLAV GAEŇA , bývalý člen ÚV SZ CHPH, pretekovej komisie
Zväzu, dlhoročný funkcionár OZ CHPH Poprad a predovšetkým vý
borný chovater, priatel', kamarát, ktorý sa významnou mierou podieral
na rozvoji chovu poštových holubov pod Vysok~mi Tatrami.
Cesf Jeho pamiatke!
Spomienka po roku, I<edy opustil naše rady zakladajúci člen našej
ZO CHPH v Drienove J o z ef P O L Á K, ktorý začiatkom decem
bra 1996 pri tragickej nehode chcel pomôcť kam arátovi pri autohavá
rii a sám zahynul pod kolesami nabiehajúceho nákladného auta v
blízkosti našej obce.
Kto ste ho poznali , spomeň te si s nami
členovia ZO Drienov a výbor OZ Prešov

• OZ CHPH Banská Bystrica

ďakuje

za zabezpečenie štartu PH v roku 1997 pp. Petrovi Chytilovi z

Holíča , Juhásovi z Chebu, Ing. Švecovi z V. Meziríčí, Holubovi z Prahy a tiež oststným, ktorí prispeli k

zdarnému preibehu pretekovej sezóny v roku 1997.
• Redakcia dakuje žiakovi 7. ročníka ZŠ Marekovi Kaščákovi z Košíc za zaslanie návrhu znaku SZ
CHPH. Do novej chovateiskej sezóny prajeme jemu aj otcovi vela zdravia a chovate"ských úspechov.
* Pán Štefan Firarský z Bardejova praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok
1998 redakčnému kolektívu informačného spravodaja a všetkým chovatelom poštových holubov.
, Pán Géza Vincze praje príjemné prežitie vianočných sviatkov všetkým chovate"om poštových
holubov a dobré a úspešné dolety v novej pretekovej sezóne.
• Dňa 27 .12. 1997 od 12.00 19.00 v kultúrnom dome v Ivánke pri Nitre sa u sk u toč ní výber
poštovýc h holubov OZ CHPH Nitra na celoštátnu výstavu. Na výbere, okrem dobrej chovateľs kej
atmosféry sa uskuto č ní dražba holubov a predaj chovateľs kýc h a veterinárnych potrieb firmy Ver
sele -Iaga . Pharmagal a iné. Využite dlhé sviatkové obdobie na príjemné chovatel'ské podujatie.
Informácie podá Ing. Kurek na teL č. 087/504246. Všetkých záujemcov pozýva ZO CHPH Iván ka
pri Nitre.
' OZ CHPH Banská Bytrica oznamuje, že zaletené holuby s označením "19" hláste na adresu Pavel
Stena, O čová 81/2
* Firma liECENTPHARM spoL s r. o. ponúka lieky doplnky výživy, vitamíny a minerálne látky pre
zvieratá. Velka a maloobcllOd s veterinárnymi liečivami. Otvorené : po - pia 7.00 - 15.30 hod. Informá
cie: Pod Pärovc<1 lll i 178, 921 01 Piešťany, te/fax: 0838/25366
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• Odpredám 20 ročníkov časopisu Die
Brieftaube, zviazané po ročníkoch. Pre
dám chov poštových holubov - 25 párov
originálov dovezených z SRN, Belgicka a
ich odchovy. Holuby sú línie Delbar, Stichel
baut, Imbrecht a Fábry. Holuby sú zdravé
a preočkoval ich MVDr. o. Šimko. Pred
ám zároveň konštatovacie hodiny značky
Benzing - Quartz, používané 3 sezóny .
Chov predávam kvôli vysokému veku
a zlému zdravotnému stavu. Mož nosť ná
kupu aj jednotlivo. Adresa: František Kla
ník, 01361 Kotešová 207.
• Kúpim všetky čísla Informačného
spravodaja POŠTOVÝ HOLUB vydané do
roku 1996. Taktiež kúpim iné staršie vy
dania našich i za hra ničných časopisov o
poštových holuboch.
Adresa: Karol Janík, Krásna Hôrka Kramáre, H-30, R-4, 830 07 Bratislava,

tel. 07/372 434
• Zo zdravotných dôvodov predám 20
kusov poštových holubov pôvodu 8tichel
baut - Delbar, Konipius - Fabry. 8tichelba
ut od MVDr. Páleša - Csurma /Láb/. Ús
pechy: 2. miesto Superholubica 1993, 89
8-181656 1. miesto holub časopisu DO
LET 1994, 88-8-208672. 92-8-129 481 , 9x
umiestneny /3x KT, 5x8T, 1x DT/. 1. mies
to ZO Liptovský Mikuláš, 10. miesto OZ L.
Mikuláš 1991,3. miesto ZO L. Mikuláš, 15.
miesto OZ L. Mikuláš 1995, 3. miesto ZO
L. Mikuláš, 6. miesto OZ L. Mikuláš na OT,
4. miesto v % úspešnosti ZO L. Mikuláš
1997 Chov najradšej predám celý aj s in
ventárom /hodiny, elektrická liaheň/. Ce
na podl'a dohody. Ak sa predaj neusku
toční do marca 1998, beriem objednávky
na mláďatá /200 - 250.- 8k/ks/.
Adresa: Majerčiak Rudolf, Za mlynom
2,031 01 Liptovský Mikuláš. Tel.: po 15.00
hod. 0849/537 101

.. Anton Kocjan, Boškov 93, Potstát Boškov, Česko hlási 88-8-151 91 9 MK H,
97 -14-02080 8tr H
or František Ončá k, 029 51 Lokca 202
hradá majite ľ aholubice 97-22-4623, prí
padne žiada o zaslanie preukazu vlast
níctva.
.,. Rudolf Maj e rčiak, Za mlynom 2, 031
01 Li pto vs ký Mi kuláš hlási 93-RP04
47939 TK H, 96-PI-197709 H.
.. František Juhás, 09042 Radoma 4
hlási 97-22-7170 MP H, ktorého našiel na
poli zraneného d ravcom .
.. Walter Affenzeller, Grunbichl 77, A
4230 Pregarten, Rakúsko hlási 97-10-9181.
... Ing. Lutz Primes, Waldgasse 788,
A-720 1 Neudorfl , Rakú sko, tel. 02622/
79287 hl ási 97-10-2949.
... Jozef H o reč ný, 018 54 81ávnica 38,
tel/fax 0827/23749, doma 0827/93200 sa
chce skontaktovať s majiterom holuba 97

22-2723 .
... Ing. Ludovít Jakubec, Partizánska
64, 985 56 Tomášovce, tel 0863/71267
hlási vol'ne lietajúceho holuba 96-24 
3736.
.. Aleš Hak, 544 52 Bílé Poličany 71,
Č esko hlási 91-015-0774 , 92- 8-102535,
95-10-6110, 95-03-21 76,96- 14-02686 ,
96-01-0244. Zároveň žiada o zaslanie
rozdel'ovníkov krúžkov za roky 1989 
1997.
... Blažek a Muti, 58242 8edletín 31,
Če sko hlásia 97-03-1304 .
.. Jozef Jakubec, 023 34 Kysucký lies
kovec 137 hlási 97-14- 01 522 , 97-27
52 11, 97-26-5850, 91-8-258550- tohoroč
ný neskorý holub.
.. Lubomír Válek , 69632 Ždánice 304,
Česko hlási vol'ne lietajúcu holubicu 94
10-2336 .
... Erich Kiel, Nordstr.25, 53879 Eus
kirchen, tel. 02251-4539 hlási 94-24
0031 .
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Cez o/ianoce úsmev vyber
a rozdaj ho všetkJJm,
dávaj si naň dobrý pozor,
aby nebo{riedky.
Cez o/ianoce vyber fásku,
každému daj trochu,
nech nám nikdy nezovšednie,
ani v novom roku.

Spo /(oj né a radostné prežitie
nádhern!Jc/i via n očn!Jch sviat/(ov,
veľa

zdravia,

šťastia,

oso6ných

a pra covných úspechov vše t IQJm
c/iova t eľom

prajú

poštových ho {u 6ov

č{eno via

Prezídia SZ CJiPJi

a r ela/(čná rada i nformačného sp raVodaja

