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CENNíK PREPARÁTOV FIRMY KOLÓNIA 

balenie produkt cena balenie produkt cena 
30m GOLDEN DROF'S - kvapky na dezinfekdu nozdier a zcbakit 160.-Sk I ks CCXJNAK - v.Jkcina proti pa~,áze (pre 50 ks) 100.-Sk 

15 ml COLOMBINE EYE'NA1ER - kvapky do očí p~i1Iekci 155.-Sk l ks LA-s0TA -vakcila proli paraI~lÓZe (pre 1000 ks) 300,-SI< 

100m ANTI- UCE (Pan!,;Ene) prepallil proti \U'l<ajŠi111 parazitom 199.-Sk 300 g TEA -é.lj z V)\lra1)dl ieéivých tj':n 245,-Sk 

90ml TIlCO:<in sl1.Ip ·liek proti trichc::rnc:oáde 215.-SI< 3009 MOUlJING SEEDS-pripr.M:l< do éa,i.J nalepSie pi1:l'n. 229.- SI< 

lOOks TOCo~n pls - "M ,y proll ~e, kC:cCiOOzc 199.- Sk 250 ml BIO EXmACT -c",,",,",,", diús 215.-Sk 

50 ks TIí:o~n PIS - plJlky pro; 1" '11001"OOe, koCddOll.e 11O.-Sk 250 g COl I'lGEON SAĽr - čistič kru od loxm 135.-Sk 

12saé. FUROXlNE - lei< proli saIDJne(e a kO:X:Idáre 199.-SI< 750 g IDE/lI.. BAni SI\lTS -1Qpaoa scr. relaxuje say 159,-Sk 

6 sae. FUROXlNE - lei< proll salmonele a kocciclól.e 110.-5, 2.5 l<!! PROTEINOVE GfWlULKY - prid<Mi< do IM:éiSrlych pJOl 249,-5k 

l sae. ORNICURE -na IOCbu resp;l<1Cf1'ÍCh OCI>Oreri 37,- Sk 3 k!) 5UCCE5CORN - g,wuál scz_ 2oo.-Sk 

l sae. TRICHOPLUS -na liečbu lrichanooády · 37 .· SI< 3 k!) ENERGYCQRN -graruat na dopI"ffie lul<>! 200.- sk 

250g TRICHOPLUS -na lieCbu lrichcmooady 520.- SI< 2k!) CAROTCORN - fTJ1<o.ori granJal 150.-5k 

4011:j . TRICHOCURE -na Iieébu lrichanooády 265.- SI< 2 k!) HERBA CORN -~ grarújl 180,-5k 

15aČ . COXl PLUS - na IiefUJ kocci!.iózy 37.- 5k 25 k(j P1OD.AiNÁ 8El.OBA - Pr;iSOk L<lfÍlJj)ci smI tamK 85.- Sk 

1 sač . niERA PRIM - na IieCbu sailoonelázy 37.- SI< 2 1Q NEO GF4T - ŠPeClail; g<j 70,- Sk 

401tJl. AV1CftS - prali všetkým druľo'n če(\QI 265.-SI< 550g IDE/lI.. BLOCK - frir1Cfäy ~ lai!<o.'ej..;mene 70.- Sk 

1 sac. SUPEFMT - 10 dnlwwilfT'Ó'1OJ • 5 slep. P-WO.O 15,-5k 800g P1CKSTONE-l)eIy - n"""'ly~ poI<irEn!.J 70.- Sk 

60 ml GERM OIL-ED,A - pšenWý kliékolý eJei 179,-Sk 800g P1CK STONE - Čet'OrO)I - nDlfl<y ~ poL1reoo 70,-Sk 

100m COL MuItMtamin -\1t~~exz 12\11. 245.-5k 2.5kQ SéAWEED GAfT - rrOrSI<I\ mušle "",Ié s cbs<t'o'n jódu 110.- SI< 

100m POLWTTAMiN -0Cbre rUZPUSIné rnnctxMtami'ly 205.-5k 2.5kQ GF4Ts """,",,,m~ 70,-SI< 

250ml OMNIFORM -2IeP!;J.JJe SlJ a f)CIJOSl 289.- 5k lks SPRAY proll '<J'oJoWm Par.!ZiIOm 290.- 5k 

500 ml OMNIFORM - zlepiIJje SlJ a f)<HnSf 520,-5k lks NJlPÁ.JACKA - VYrObOI< z ~ tmOIY 130,-Sk 

250ml OROVTTAL -"" prirodzeru od<lOlOSf 289.-SI< 2 k!) TAlRAGrr -v-;roiJd< zKap,ršan pri Pre!r:M! 20,-Sk 

250m CARMINE - sr.b ý posilcNaé 420,' SI< 10ks vi>JCKA - VYrObOI< z UmeJCi tmaly 10.-SI< 

, sač . VITAMIX - zmes vrramínol aglukózy 30,- Sk lks A.cOL - na OOzi1lekciu \Ody 12,-SI< 

l OOks IDEAL PILL5 - na OOrianie a c:.I:na.ffie koodK:ie 159,- 5k l ks A-$AMPÓN na dei"IEl'ciu do ",:pera 13.-SI< 

500 ks IDEAL PILL5 - na oo"..... a c:tro:M!nie_ 550.-SI< l001islol RODOKMEN -w.zanývknrll<B 55,-SI< 

lOOks COL. SUPRA PILL5 - pooTil!júoc pilulky 189.-5k l ks Or....", raziti<O 120.- 5k 

75ks FASRYHO SUPER FOR~ PlLL5 -lKiriuj;J km1iclf 159.- 5k Iks TRODAT - raziti<O (moiný s,mtolI'<lkJba) 340.- Sk 

0,5kg VTTASEERYEAST - ,ilarrio;:M; """é kvaSI>ee 1I0.-SI< l OOks MENOVKY - podra ieliY1ia - tJci!jcká VYrOtra 330,-5k 

0,4 kg vrrAGLUK02A -ASPP - na dqJI"erie ef1Org'.e 120.- 5k lOOks ZNl'i::.KCNAC 20.-5k 

3009 GLUKOVTT -1<ooceni1t>r.>1á gilA<áza 100.-SI< I ks KRMin<O PRE VDOVCA l'.-SI< 

2409 FORTALYT- zabralIuje dehydralácii a smäó',osti 245,-SI< lks DIPLOM -farba, dva I)\)y - kaI1ón 1O.-Sk 

7009 FORTALYT- zabralIuje dehydrat;;ci a smäd\OSli 580.-5k Iks STS. BENZING f.mlJn<\ pl;ilno • EUEKTR JUNIOR 35.-SI< 

500 ni OEXTRQNIC - na zotavenie a energiu 520.-SI< lks PÁSKA BIELA - EUEKTR. STS, BENZING 15,-5k 

250 m BIOCHOL- chm pečen, podporuje rast peria 245.-5k l ks PÁSKA BIELA -BELGE JUNIOR. BEN2ING COMAnC 35,-5k 

30ml PUNCH - ur)d1faoc !ehf 265.- SI< l ks VIDEOKAZETA -3 Nmy r:1ai:>or.1ffi 7oo,-Sk 

Podrobnosti k preparátom nájdete v katalógu firmy KOLÓNIA 
Štefan Pinčák, Severná 31, Žilina, tel,: 089/347 79 
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SLOVO NA ÚVOD 

Vážení chovatelia, 
dovoľte mi , aby som Vás na prahu nového roka 1996 s rdečne pozdrav il a poprial Vám 

mnoho zdravia, šťastia a vera chovaterských úspechov. 
Slovenský zväz chovate!'ov poštových holubov vstúpil do roka , v závere ktorého sa usku

toční 4. zjazd nášho zväzu. Bude to tretie ponovembrové bilancovanie našej činnosti. Pred
zjazdové obdobie bude charakterizovať hlavne hodnotenie činnosti v nižších organizačných 
zložkách, a to v základných organizáciách a oblastných združeniach. 

Slovenský zväz CH PH je postavený na demokratických zásadách_ Súčasné zväzové nor
my umožňujú členom aktívne sa zapájať do výstavby zväzu , do prípravy dokumentov_Na 
druhej strane zaväzujú členov k dodržiavaniu stanov a ďalš ích zväzových noriem, ako sú 
pretekový, disciplinárny a výstavný poriadok a schválené súfažné podmienky. 
Súčasné stanovy sú založené na určitej vo!'nosti člena pri výbere základnej organizácie, a 

tým aj výbere vyššieho zoskupenia v pretekovej činnosti v oblastných združeniach, poprípa
de vo výcvikových strediskách. Pre objektívnejšie hodnotenie pretekovej činnosti v závislos
ti na územné a klimatické podmienky, je tu možnosť vytvárať pásma a vyhodnocovať prete
kové výsledky za účasti minimáine 25 chovatel'ov a 250 holubov. Týmto sa vytvárajú pod
mienky pre chovateľov uplatniť sa v objektívnych podmienkach a porovnať svoje výkony s 
inými chovatermi. Celý systém organizovania členskej základne je postavený na dobrovol'
nosti a na rešpektovaní zásady, že člen - chovate!' môže byť organ izovaný tam, kde ho aj 
ostatní členovia základnej organizácie prijmú za člena a chcú s ním vykonávať pretekovú 
činnost. 

Slovenský zväz CHPH je od januára 1996 plnohodnotný člen medzinárodnej chovaterskej 
organizácie FCI. To znamená, že všetky zväzové normy musia byt v súlade s kritériami a 
zásadami činnosti medzinárodne uznaného FCI. Len dodržiavaním medzinárodných pravi
diel pre pretekové a výstavné činnosti sa môže Slovensko zúčast /'l ovať medzinárodných 
podujatí. 

V poslednom období sa v dennom živote bežne stretávame s využívaním demokratických 
princípov, avšak mnohokrát bežnú discipl ínu v občianskom živote, v pracovnom procese, 
ale aj v našej záujmovej organ izácii zamieňame za demokraciu. Mnohokrát aj v našej orga
nizácii si mnohí chovatelia zam ieňajú dodržiavanie stanov, pretekového a disciplinárneho 
poriadku za právomoc svojského výkladu - demokraci u. 

Ak chceme, aby naša činnost bola čistá, aby naše súfaže boli regulárne, musíme všetci 
členovia a funkcionári zabezpečiť dodržiavanie zväzových noriem a propozicií súfaží. Člen 
chovateľ sa musí podriadi! roznodnutiam základnej organizácie, nižšie organizačné zložky 
sa musia podriadiť rozhodnutiam vyšších orgánov_ 

Len pri dodržaní týchto demokratických zásad sa môže naša činnosf stat zaujímavejšou, 
súťaže objektívnejšími a chovatelia môžu plne rozvinúf svoje chovaterské schopnosti a špor
ovú súťaživosť. 

Slovenský zväz , oblastné združenia a základné organizácie v roku 1996 čaká mnoho 
úloh, ktoré bude potrebné zabezpečit V prvom rade bude potrebné organ izačne , materiálne 
a finančne zabezpečit pretekovú činnost V predzjazdovom období prebehnú výročné člen
ské schôdze v základných organizáciách a konferencie v oblastných združeniach _Na nich 
sa bude bilancovať doterajšia činnost a vyplynú nové podnety k činnosti , návrhy na zmeny a 
doplnky stanov a ostatných zväzových noriem. K tomuto významnému celozväzovému bi
lancovaniu bude potrebné vyb raf schopných a oddaných funkcionárov na všetkých organi
začných stupr"ioch , ktorí zabezpečia zlepšenie činnost i a vytvoria lepŠIe podmienky na cho
vatel'ské vyžitie. 

Ing. Juraj K u r e k 
predseda SZ CHPH 
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vatel'ské vyžitie. 

Ing. Juraj K u r e k 
predseda SZ CHPH 



--------

:J.(oo/01{Oč9(ý o/I9{$ 

'Rok ~a rokol'l'l rýchlo uteká, je tu 110lXí holubiiHska se:«ónu. 
rlovfÍ s~ól1a hohlbiarskeho ó'iitia, čo taká nás, aká ~as novina 

Holubial'sky !''port je náročný, 
niekedy 1uírotl1ý aj nad ľudské sily. 
l-[olab je synlbolom lásky, pohody, mi 
aj "q;, milí priatelia, budte tolerantní, 

@l1oootelia vsetci s láskou, úctou, pOťO~u111ení111, 


priloi-te ruky k spoločnému dielu 

CI úspech docielený, nech odmení tu Vašu holubiarsku vieru! 


(]Jo l'Iové~1O roku 1996 lRájolnné poro~U1'nel1ie , 


veľa úspechov v chowteTstve, 

~[astia a hlavm; ;;;:.dravia 

v.šetkýwl chowteľ0111 praje 


Dobromila Atalovičová 

Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov Bra t i s I a v a 
V Bratislave, dňa 29. januára 1996 

za 1. miesto 50 % t. j. 2.500.- Sk 

OBE Ž NíK číslo 1/96 2. miesto 30 % t. j. 1.500.- Sk 


3. miesto 20 % t. j. 1.000.- Sk pre kaž
Ústredný výbor Slovenského zväzu chova

dú kategóriu. teľov poštových holubov pre usmernenie čin
4. V roku 1996 sa uskuto1':nia majstrovstvá 

nosti organizačných zložiek zväzu vydáva 
sveta holubov, ro1':ník 1996 vo Švaj1':iarsku. 

tento obežník: Slovensko dodáva do kelekcie 25 holubov s 
1. Žiadosť o usporiadanie 4. Slovenskej 

predpokladaným termínom odvozu do Švaj
výstavy poštových holubov treba doručiť na 

čiarska 10.- 15. apríla 1996. 
sekretariát zväzu v termíne do 15. marca 

Záujemci o majstra sa môžu prihlásiť pí
1996. Vzhľadom na pôvodné vyhlásenie ohľa

somne na sekretariát SZ CHPH, Medená 16, 
dom karanténnych opatrení, je predpoklad, že 

811 02 Bratislava do 20. 2. 1996. 
výstavu bude treba uskuto1':nif už v mesiaci 

5. Pretek Oostende 1996 sa bude konaf za 
december 1996. tých istých podmienok ako v roku 1995. Zme

2. Bola schválená zmena podmienok maj
na bude iba v 1':ase vypustenia holubov a to v 

strovstiev Slovenska v kategórii "B" - stred
1':ase od 9,00 hod. do 12,00 hod. v mieste štar

né trate. D1'žka trate sa znižuje z pôvodných 
tu. Pretek sa však uskuto1':níiba v tom prípa

1500 km na 1400 km. Ostatné podmienky MS 
de, ak bude dostatočný po1':et záväzne pri

zostávajú nezmenené. hlásených holubov Inajmenej 1.000 holubovi
3. Majstrovstvá Slovenska pre rok 1966 

. pretek bude organizovaný podľa priložených 
budú ocenené z rozpo1':tu zväzu pre každú 

podmienok.súťažnú kategóriu 5.000.- Sk t. j . cel kom Ing. Kurek Juraj
20.000.- Sk. Ocenenie bude rozdelené násle predseda SZ CHPH 
dovne: 

2 

3. SLOVENSKÁ VÝSTAVA PH VO VÝSLEDKOCH . 

(Žilina, 12. - 14. január 1996) 

PORADIE OZ CHPH NA CELOSLOVENSKEJ VÝSTAVE 
Body Priemer Body Priemer 

1. OZ ŠURANY 130 21 ,666 13 OZ KOŠICE 87 14,500 
2. OZ LllINA 127 21,166 15. OZ MARTIN 83 13,833 
3. OZ POPRAD 119 19,833 15. OZ NOVÉ ZAMKY 83 13,833 
4. OZ TRNAVA 112 18,666 17. OZ BARDEJOV 81 13,500 
5. OZ BRATI5LAVA 104 17,333 18. OZ TOPOlČANY 77 12,833 
5. OZ SP. NOVÁ VES 104 17,333 19. OZ MICHALOVCE 75 12,500 
7. OZ BANSKÁ BY5TRICA 103 17,166 20 OZ PRIEVIDZA 65 10,833 
8. OZ LIPTOVSKÝ MIKUlÁŠ 99 16,500 21 OZ KOMÁRNO 64 10,666 
9 OZ TRENčfN 94 15,666 22. OZ TERCHOVÁ 57 9,500 
9. OZ NITRA 94 15,666 23. OZ LEVICE 56 9,333 

11. OZ POVAŽSKÁ BYSTRICA 91 15,166 24 OZ PREŠOV 54 9,000 
12. OZ SENICA 90 15,000 25. OZ RIMAVSKÁ SOBOTA 44 7,333 
13 OZ ČADCA 87 14,500 26 OZ KYS. NOVt MESTO 43 7,166 

27. OZ RULOMBEROK 42 7,000 

.PORADIE sÚfAžNjCH HOLUBOV VJEDNOTLJVÝCH KATEGÓRIÁCH 
(Výsledkové listiny sme zostavi li priraďovacou a vylučovacou metódou podra katalógu z výstavy, preto 
sa môžu vyskytnúť drobné nepresnosti v zaradení holubov do kategórií.) 

š POR TI. š POR Tli. 
Meno chovatera Čfslo holuba Koef. Body Meno cll ovatera Čfslo holuba Koelicient Body 

1. HUDÁK +LACKOVIČ 9G-CS-352233 H 18,350 27 1. JANČOViČ Pavol 92-S-552211 H 28,045 27 
2 LiStiak Milan 91-S-71988 H 99,701 26 2 Hanuliak FrantiSek 92-5-59765 H 47,116 26 
3. Fiala Alexander Ing. 92-S-1 51663 H 105,240 25 3. GuniS M+L 92-S-162610 H 57,150 25 
4. KaSčák František 91-S-172801 H 130.909 24 4. Vantroba Martin 92-CU-24667 H 69,809 24 
5. Bojko Ján 93-S24-4046 H 131.500 23 5. Smlyanyi Tibor 92-S-122720 H 77,560 23 
6. Sudor Vladimfr 91-S-201122 H 132,543 22 6. Horváth ludovrr 93-55-2755 H 98,960 22 
7. Blahovský Milan 92-S-186716 H 143,725 21 7. Szalai Viliam 92-S-18748 H 107,260 21 
8. Balogh FrantiSek 91-S-15402 Ha 180,840 20 8. Kromka Ján 91-S-74485 H 109,679 20 
9. Holec UP MUDr. 94-510-646 H 197,584 19 9. Michalek Juraj 91-S-177626 Ha 115,480 19 

10.Kacian Peter 92-S-150167 H 277,600 18 10. Šimek Stanislav 90-S-183058 H 121 ,457 18 
11 . Chytil L+P Ing. 92-S-114085 Ha 31 3,520 17 11. Madaj Marek 93-51-2958 H 132,190 17 
12. Machnic - 51abey 92-S-34013 H 327,911 16 12. PerdekMilan Ing. 92-5-128506 H 134,905 16 

15 .13. Guzik FJllntiSek 92-5-43222 H 342,941 15 13. Benák Vladimír 92-S-11 6202 H 152,950 
14. Manduch - Kolárik 93-511-3529 H 346,534 14 14.Gvoth Ondrej 93-57-1396 H 193,540 14 
15. Kotvan Vladimír 92-S-78796 H 351,185 13 15. Bulko Jozel 91-5-52229 H 193.610 13 
16. Balogh Rudoll st. 91-S-89038 H 370.945 12 16. Vidhold MiL Ing. 92-S-33109 H 194,840 12 
17 Juraček Jozel 91-5-50866 H 394,381 11 17. Kováč MikuláS 91 -S-107012 Ha 200,160 11 
18. Ogary Ivan 92-S-130140 H 396,421 10 18. MikoláSJiIf Ing. 91-S-164322 H 201,116 10 
19.Mokrý Ján 92-S-81023 H 443.750 9 19. Šeno Ladislav 91 -S-176050 H 238,159 9 
20. Turcer Jozef 93-517-533 H 451 ,980 8 20.Trúchly Milan 93-S15-1599 H 269.250 8 
21. JurikoviC Štelan 90-S-151008 H 485,400 7 21. 5mltek Dušan 92-S-139563 H 317,970 7 
22.Michalekjuraj 92-S-109514 H 593,107 6 22. MataS Michal 93-S26-4220 Ha 326,114 6 
23. Holderik Ondrej 93-S7-35 Ha 662,220 5 23 JuhasJozel 93-S-25222 H 342,610 5 
24.Šimko Ondrej MVDr. 92-S-50607 Ha 712,640 4 24. Kacian Peler 93-5-18228 W 372,200 4 
25. Balceriak Emil 93-520-8511 H 761,790 3 25. Vincze Géza 93-S21-5014 H 448,090 3 
26. Juhas Jozel 92-S-195483 H 768,680 2 26.Titko Jozef 93-S27-505 H 554,240 2 
27. Baricik Milan 94-S15-79 H 769,000 1 27. DurajJaroslav 90-S-174435 H 568,415 l 

• pravdepod Obnenesprávne uvedené číslo holuba 

3 
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• pravdepod Obnenesprávne uvedené číslo holuba 

3 



š POR T III. 

Meno ch ovatefa Císto hotuba Koeficient Body 

1 KĎNfG Peter 90-S-178549 H 87,848 27 

2 Babečka Vendelin 91-S-214003 H 129,462 26 

3 Kasak Kam i I 90-S-83702 H 192,893 25 

4. Hofderik Ondrej 92-S-90026 H 214,260 24 
5. Ambrozay Peter 89-S-3274 H 218,579 23 
6. Sedfak Eugen 91 -S-28121 H 222,611 22 

7 CiZnar Pavol . 90-S-157634 H 254,360 21 

8 Hlavata Jaroslav 90-S-109174 Ha 257,331 20 

9 Vldhold Mfr fng . 91-S-134277 H 262,990 19 


10. Makhali Imrich 90-S-202848 H 266,300 18 
11 . LukuvkaLtL 91-S-99517 H 274,690 17 
12. Urbančok Štefan 88-$-31133 Ha 279,783 16 
13. Michalek Juraj 90-S-13004 H 287,150 15 
14. KašMk František 89-S-198111 H 319,736 14 
15.Petrovský Michal 89-$-25885 H 364,554 13 
16 KalaninJozef 91-S-220668 Ha 369,150 12 
17 Kacian Alex. st. 88-S-166211 Ha 393,170 11 
18.Hanuliak František 92-CS4-1 36 H 398,815 10 
19. Ni~ník Štelan 90-S-129055 H 408,900 9 
20. Ciernava Róbert 90-S-33457 H 414,650 8 
21. Kupčo Jozel 90-S-99053 H 448,670 7 
22. Polaček Viliam 89-S-116446 H 470,336 6 
23 FiafaAlex.lng. 91-$-97940 Ha 522,270 5 
24. Malik Ladislav 90-S-171511 H 578,140 4 
25, Vojtek Jozef 90-S-45325 H 641,174 3 

• OZ Toporčanya Prievidza túto kategóriu neobsadili 

š POR T IV. 

Meno cllOvatefa Císlo holuba 
l. FIALA Afex. Ing. 91-S-97910 H 
2. Jančovič Pavol 89-S-152185 H 
3 Bulko Jozef 92-12-17972 H 
4. Blahovský Milan 91-S-87751 H 
5. Krumpal Jan 91-S-61066 H 
6 Pučik Mrulin 89-S-93919 Ha 
7. Majerčlk Stefan 92-S-209142 H 
8. Mesarčrk Jaroslav 92-$-95706 H 
9 Bojko Jan 92-S-76323 H 

10. Medvecký Ján 91-S-205916 H 
11. TurM Rudoll 91-S-136798 H 
12. Gunls M+L 90-S-73027 H 
13. Vidhold Mir. Ing. 92-$-33126 H 
14. Lence František 92-S-20812 Ha 
15.KašMk František 90-S-219408 H 
16. Kasan Jozef 92-S-149436 H 
17 Csernok Ladislav 90-$-23389 H 
18. Smitek Dušan 89-S-183980 H 
19. Griza Tibor Ing. 88-$-77147 H 
20. Šimko Ondrej MVDr91-S-180063 H 
21 .Barák Jaroslav 90-S-155611 H 
22.MikulfK Milan 91-S-136431 Ha 
23 Potocký Mlc.lal 92-S-150242 H 
24.Babej Juraj 93-526-5076 H 
25 Benák Vladimír 91-S-106137 H 
26. Holderik Ondrej 93-S7-27 Ha 
27. MichatekJuraj 92-$-109521 H 

Koeficient ~ody 
28,136 27 

133,193 26 
175,467 25 
191 ,635 24 
205,090 23 
205,370 22 
206,775 21 
210.401 20 
216,180 19 
235,681 18 
242,173 17 
255,010 16 
259,330 15 
265,050 14 
277,698 13 
284,949 12 
286,880 11 
296,760 10 
305,070 9 
323.710 8 
354,620 7 
364,190 6 
379 .440 5 
391 ,473 4 
455,240 3 
577,810 2 
617,800 l 

* Vyhlásenie výsledkov a preberanie ocenení na Celoštátnej výstave v Žiline. 
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ŠTANDARD H 

1 DUDZIK Daniel RNDr 90-S-46395 
2. Kuska Vladimir 91-S-37424 
3. Petrani Miroslav 92-S-154640 
4. Tur~a Rudoll 88-S-164056 
5. Michalek Juraj 92-S-109522 
6. Došek ludov~ 86-S-22202 
7. Uličný PaVOl 92-S-2OO221 
8. Jelik František 92-S-169424 
9. Kamenský Pavet 90-$-18062 

10 Štefančlk Štelan 90-S-132556 
11. Iskra Jan 91-S-206505 
12. Gorazdaš ludov~ 90-S-206107 
13. Simko Franti~ek 91-S-224210 
14.Mikula Peter 92-S-45484 
15. Bakyta Ivan 82-S-117035• 
16. Mokrý Jan Ing 92-S-85046 
17. Bru~a Jozef 90-S-32690 
18. KunštárVladimfr 88-S-216203 
19. Pernička Tibor 88-S-42326 
20. Buček Jozel 88-S-138501 

, 21. Matyaš František 93-S24-2 
22.Ciganak Miroslav 93-S20-4OO3 
23. Liso~ Štefan 89-S-32467 
24. Balogh T+A 91-S-10180 
25. Hajko Franti ~ek Ing 90-S-230362 
26. Tavačiak Vladimfr 92-S-57957 
27. Vlncze Géza 93-S21-5019 

• otázna je správnosf roku rodovej obrÚČky 

93,500 27 
93,083 26 
93,000 25 
92.750 24 
92,583 23 
92,583 22 
92,333 21 
92,333 20 
92,333 19 
92,250 18 
92,167 17 
92,167 16 
92,083 15 
92,000 14 
92,000 13 
91,583 12 
91,833 11 
91,750 10 
91,667 9 
91,583 8 
91 ,SOO 7 
91 ,SOO 6 
91,500 5 
91,250 4 
91 ,250 3 
90,917 2 
90,833 l 

71<Pán Kúska, dobre ste to posúdili? 

5 

ŠT AN DA R D Ha 
1 SADLÁK Vendelín 91-S-67311 93,250 27 
2 Špindor V+V 91-S-43694 93,000 26 
3 Sarkozi Juraj 92-S-10602 92,750 25 
4 Stolárik František 92-CS9-12842 92,250 24 
5. Dudzik Daniel RNDr 90-S-41731 91,917 23 
6. Figa Ján 89-S-107010 91,91722 
7. Vybíral Štefan 89-$-11257 91,833 21 
8. Matyas FrantiSek 92-S-72824 91,750 20 
9 Sventek J+T 91-S-182712 91,750 19 

10 Maraš Michal 90-S-134474 91.750 18 
11. Petrovský Michal 89-S-25891 91.750 17 
f2. Došek ludovlt 94-02-2904 91,667 16 
13 Kacian Alex. st. 92-S-150136 91,667 15 
14.HlavalaJaroslav 87-S-89422 91,667 14 
150vončM+V 92-S-156315 91,583 13 
16 Perdek Milan 92-S-128536 91,583 12 
17 Miklanek Jaroslav 92-S-85046 91,583 11 
18 Katrenčin Jozef 92-$-46833 91,583 10 
19. KupCoJozef 90-S-99081 91,500 9 
20. Uličný Pavol 92-S-200238 91 ,333 8 
21. Šimko Ondrej MVDr 92-S-58005 91 ,333 7 
22. BotysFranllšek 
23.LuleyŠtelan 

92-$-18226 
91-S-4509 

91,333 
91,333 
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24. Marcin Michal 92-S-7779 91,167 4 
25. RadosiczkyTibor 91 -S-151205 91,000 3 
26.LejoffeJozel 92-S-166383 90,833 2 
27 Babik Ladislav 92-$-190982 90,250 1 
• Mlmosúfal Pastorek +Luhový OZ P. Bystrica 91-S-7621 93,417 
•• Na trerom mieste móZe byt aj holubica J Pileka 91-S-95876, 
nakofKo zkatalógu nie je jasné,ktora holubiC<l bola súratn~ . 



š POR T III. 

Meno ch ovatefa Císto hotuba Koeficient Body 

1 KĎNfG Peter 90-S-178549 H 87,848 27 

2 Babečka Vendelin 91-S-214003 H 129,462 26 

3 Kasak Kam i I 90-S-83702 H 192,893 25 

4. Hofderik Ondrej 92-S-90026 H 214,260 24 
5. Ambrozay Peter 89-S-3274 H 218,579 23 
6. Sedfak Eugen 91 -S-28121 H 222,611 22 

7 CiZnar Pavol . 90-S-157634 H 254,360 21 

8 Hlavata Jaroslav 90-S-109174 Ha 257,331 20 

9 Vldhold Mfr fng . 91-S-134277 H 262,990 19 


10. Makhali Imrich 90-S-202848 H 266,300 18 
11 . LukuvkaLtL 91-S-99517 H 274,690 17 
12. Urbančok Štefan 88-$-31133 Ha 279,783 16 
13. Michalek Juraj 90-S-13004 H 287,150 15 
14. KašMk František 89-S-198111 H 319,736 14 
15.Petrovský Michal 89-$-25885 H 364,554 13 
16 KalaninJozef 91-S-220668 Ha 369,150 12 
17 Kacian Alex. st. 88-S-166211 Ha 393,170 11 
18.Hanuliak František 92-CS4-1 36 H 398,815 10 
19. Ni~ník Štelan 90-S-129055 H 408,900 9 
20. Ciernava Róbert 90-S-33457 H 414,650 8 
21. Kupčo Jozel 90-S-99053 H 448,670 7 
22. Polaček Viliam 89-S-116446 H 470,336 6 
23 FiafaAlex.lng. 91-$-97940 Ha 522,270 5 
24. Malik Ladislav 90-S-171511 H 578,140 4 
25, Vojtek Jozef 90-S-45325 H 641,174 3 

• OZ Toporčanya Prievidza túto kategóriu neobsadili 

š POR T IV. 

Meno cllOvatefa Císlo holuba 
l. FIALA Afex. Ing. 91-S-97910 H 
2. Jančovič Pavol 89-S-152185 H 
3 Bulko Jozef 92-12-17972 H 
4. Blahovský Milan 91-S-87751 H 
5. Krumpal Jan 91-S-61066 H 
6 Pučik Mrulin 89-S-93919 Ha 
7. Majerčlk Stefan 92-S-209142 H 
8. Mesarčrk Jaroslav 92-$-95706 H 
9 Bojko Jan 92-S-76323 H 

10. Medvecký Ján 91-S-205916 H 
11. TurM Rudoll 91-S-136798 H 
12. Gunls M+L 90-S-73027 H 
13. Vidhold Mir. Ing. 92-$-33126 H 
14. Lence František 92-S-20812 Ha 
15.KašMk František 90-S-219408 H 
16. Kasan Jozef 92-S-149436 H 
17 Csernok Ladislav 90-$-23389 H 
18. Smitek Dušan 89-S-183980 H 
19. Griza Tibor Ing. 88-$-77147 H 
20. Šimko Ondrej MVDr91-S-180063 H 
21 .Barák Jaroslav 90-S-155611 H 
22.MikulfK Milan 91-S-136431 Ha 
23 Potocký Mlc.lal 92-S-150242 H 
24.Babej Juraj 93-526-5076 H 
25 Benák Vladimír 91-S-106137 H 
26. Holderik Ondrej 93-S7-27 Ha 
27. MichatekJuraj 92-$-109521 H 

Koeficient ~ody 
28,136 27 

133,193 26 
175,467 25 
191 ,635 24 
205,090 23 
205,370 22 
206,775 21 
210.401 20 
216,180 19 
235,681 18 
242,173 17 
255,010 16 
259,330 15 
265,050 14 
277,698 13 
284,949 12 
286,880 11 
296,760 10 
305,070 9 
323.710 8 
354,620 7 
364,190 6 
379 .440 5 
391 ,473 4 
455,240 3 
577,810 2 
617,800 l 

* Vyhlásenie výsledkov a preberanie ocenení na Celoštátnej výstave v Žiline. 
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ŠTANDARD H 

1 DUDZIK Daniel RNDr 90-S-46395 
2. Kuska Vladimir 91-S-37424 
3. Petrani Miroslav 92-S-154640 
4. Tur~a Rudoll 88-S-164056 
5. Michalek Juraj 92-S-109522 
6. Došek ludov~ 86-S-22202 
7. Uličný PaVOl 92-S-2OO221 
8. Jelik František 92-S-169424 
9. Kamenský Pavet 90-$-18062 

10 Štefančlk Štelan 90-S-132556 
11. Iskra Jan 91-S-206505 
12. Gorazdaš ludov~ 90-S-206107 
13. Simko Franti~ek 91-S-224210 
14.Mikula Peter 92-S-45484 
15. Bakyta Ivan 82-S-117035• 
16. Mokrý Jan Ing 92-S-85046 
17. Bru~a Jozef 90-S-32690 
18. KunštárVladimfr 88-S-216203 
19. Pernička Tibor 88-S-42326 
20. Buček Jozel 88-S-138501 

, 21. Matyaš František 93-S24-2 
22.Ciganak Miroslav 93-S20-4OO3 
23. Liso~ Štefan 89-S-32467 
24. Balogh T+A 91-S-10180 
25. Hajko Franti ~ek Ing 90-S-230362 
26. Tavačiak Vladimfr 92-S-57957 
27. Vlncze Géza 93-S21-5019 

• otázna je správnosf roku rodovej obrÚČky 

93,500 27 
93,083 26 
93,000 25 
92.750 24 
92,583 23 
92,583 22 
92,333 21 
92,333 20 
92,333 19 
92,250 18 
92,167 17 
92,167 16 
92,083 15 
92,000 14 
92,000 13 
91,583 12 
91,833 11 
91,750 10 
91,667 9 
91,583 8 
91 ,SOO 7 
91 ,SOO 6 
91,500 5 
91,250 4 
91 ,250 3 
90,917 2 
90,833 l 

71<Pán Kúska, dobre ste to posúdili? 

5 

ŠT AN DA R D Ha 
1 SADLÁK Vendelín 91-S-67311 93,250 27 
2 Špindor V+V 91-S-43694 93,000 26 
3 Sarkozi Juraj 92-S-10602 92,750 25 
4 Stolárik František 92-CS9-12842 92,250 24 
5. Dudzik Daniel RNDr 90-S-41731 91,917 23 
6. Figa Ján 89-S-107010 91,91722 
7. Vybíral Štefan 89-$-11257 91,833 21 
8. Matyas FrantiSek 92-S-72824 91,750 20 
9 Sventek J+T 91-S-182712 91,750 19 

10 Maraš Michal 90-S-134474 91.750 18 
11. Petrovský Michal 89-S-25891 91.750 17 
f2. Došek ludovlt 94-02-2904 91,667 16 
13 Kacian Alex. st. 92-S-150136 91,667 15 
14.HlavalaJaroslav 87-S-89422 91,667 14 
150vončM+V 92-S-156315 91,583 13 
16 Perdek Milan 92-S-128536 91,583 12 
17 Miklanek Jaroslav 92-S-85046 91,583 11 
18 Katrenčin Jozef 92-$-46833 91,583 10 
19. KupCoJozef 90-S-99081 91,500 9 
20. Uličný Pavol 92-S-200238 91 ,333 8 
21. Šimko Ondrej MVDr 92-S-58005 91 ,333 7 
22. BotysFranllšek 
23.LuleyŠtelan 

92-$-18226 
91-S-4509 

91,333 
91,333 
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24. Marcin Michal 92-S-7779 91,167 4 
25. RadosiczkyTibor 91 -S-151205 91,000 3 
26.LejoffeJozel 92-S-166383 90,833 2 
27 Babik Ladislav 92-$-190982 90,250 1 
• Mlmosúfal Pastorek +Luhový OZ P. Bystrica 91-S-7621 93,417 
•• Na trerom mieste móZe byt aj holubica J Pileka 91-S-95876, 
nakofKo zkatalógu nie je jasné,ktora holubiC<l bola súratn~ . 



oVÝSTAVE PO VÝSTAVE 

Prešli už dva mesiace od konania 3. sloven

skej výstavy poštových holubov. Do redakcie sme 
dostali niekorko reakcií na jej priebeh . Zo všet
kých listov cíti! snahu, poukazujúc na klady a 
nedostatky, pomôcf k vylepšeniu organizácie ta
kýchto celoslovenských chovaterských podujatí. 

Na ilustráciu, citujeme z troch listov, účastn í
kov tohtoročnej výstavy. 

Pán Štefan Plnčák, hlavný organizátor vý
stavy, vyslovuje poďakovanie: 

"" .firma Kolónia ďakuje všetkým, ktorfpomá
hali pri organizácii a realizácii 3. slovenskej vý
stavy PH v žilinskej športovej hale a zvlášf spon
zorom výstavy: Slovenskej poisfovni a. s. tilina 
ajej riaditelovi Ing. Gaškovi, Pneucentru Mrázik 
tilina, firme TEMA FILA, Jánovi Marušákovi za 
reštauračné služby, výpočtovému stredisku p. 
Bučka a jeho pracovnej skupine, firme Aqua 
Exotic p. Štefana Nižmka za sponzorovanie spo
ločenského večera a chovateľom OZ Prešov 
pp.Kmecovi a Slaninkovi za dar. 

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí nám 
vyslovili slová uznania priamo na výstave. vý
stavu v tiline kladne hodnotili aj zahraničné de
legácie z Maďarska, Rakúska a Polska. 

" . Snažili sme sa , aby výstavu v tiline na
vštívt1i aj rodinní príslušníci zúčastnených cho
vate/'ov. Za týmto účelom bol vstup pre mládež 
do 15 rokov, ženy a vojakov zdarma. 

." Už dnes máme atraktívny projekt na orga
nizovanie 4. slovenskej výstavy PH, ktorá bude 
akousi generálkou pred olympiádou vo Švajčiar
sku. Radi by sme umožnili voľný vstup všetkým 
chovate/'om nad 65 rokov. Dôležité však je, aby 
sme už teraz vedeli, či naša firma bude túto vý
stavu poriada( 

Sme si vedomí aj chýb a nedostatkov, ktoré 
sprevádzali výstavu. Do budúcna však dobre 
mienené rady a pripomienky chovaterov a náv
števmkov budeme sa snažiťakceptovaf a reali
zovať. 

Ing. Milan Ivan z Prievidze želá všetkým 
úspešnú chovnú a pretekovú sezónu 1996 
na margo výstavy pripája svoj postreh : 

"". poddojmom celoštátnej výstavy poštových 

holubov vyjadrujem presvedčenie, že športová 
hala v tiline je v rámci Slovenska najvhodnej
šfm miestom pre podujatia tohto charakteru. 
Poskytuje ideálne priestorové, klimatické a sve
telné podmienky, v ktorých prehliadka vystave
ných holubov je príjemnou relaxáciou nielen pre 
nás, zapálených chovate/'ov, ale zanechala 
priaznivú odozvu aj u rodinných príslušníkov, 
ktoríju spolu so mnou navštívili." 

S osobnými dojmami a kritickými pos
trehml k výstave sa chce podellf p. Franti
šek Navrátil zo Serede. Z listu vyberáme : 

" ... po vzájomnej dohode s priatel'mi, sme si 
skoro ráno privstali a vyrazili na celoštátnu vý
stavu s elánom a vytýčeným programom - po
zrie!holuby a víťazov výstavy, nákup chovater
s kých potrieb, a samozrejme, stretnúf sa po ro
ku s priatel'mi... 

.. , Cestou v aute sme spomínali na celoštátne 
výstavy, ktorých sme sa zúčastnili asi 30-krát. 
Na tie najlepšie sa vždy s radosťou spomfna 
prešovská, nitrianska, popradská v roku 1974. 
Tá posledne menovaná bola síce na malom vý
stavnom priestore, ale bola super. S katalógom, 
ktorý pripravili organizátori spomínanej výstavy, 
som sa ešte na celoštátnych výstavach nestre
tol. 

Cesta ubiehala rýchlo a pred tilinou si kolega 
vodič povzdychol a zavtip ko val: "Ej hory rodné, 
Jánošfkove, ešte nás tu ozbijajú!" V samotnom 
meste sme trochu stratili orientáciu, ako naše 
holuby pri pretekoch. Po opýtaní sme nabrali 
správny smer a nepotrebovali sme žiadne šípky 
ani pútače, označujúce výstavu. Túžobne hľa
daná výstava sa konala v tých istých priesto
roch ako pred tromi rokmi - a tá bola na úrovni. 

Po zaparkovaní nás čakal rad na vstupenky 
Čože, len jedna pokladňa ? My to ale vydržíme! 
Vzome sme sa postavili do radu. Pri okienku 
pokladne som podával priateľovi20. - Sk so slo
vami: "Kúp mi vstupenku." Hneď som dostal 
odpoveď: "Čo ti kúpim, akú vstupenku? Iba ak 
katalóg." Zbystril som zrak a naozaj. Na okien
ku cena 20. - Sk, ale za katalóg z výstavy maj
strov OZ v Ružomberku. Otvoril som teda zno
vu peňaženku so slovami: "Jánoš,k bohatým bral 
a chudobným dával. A tu je to opačne?"Dostal 
som odpoveď: "Veď je demokracia a každý si 
môže robiť, čo uzná za vhodné." Za odovzdanú 
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stovku som dostal vstupenku a výstavný kata
lóg, ktorý obsahoval citlivo a jemne pripravený 
úvod so všetkými uvítacími poctami a samozrej
me reklamu firmy Versele-Laga. Potešil som sa, 
že dobre nakúpim preparáty Na druhej stránke 
katalógu program výstavy a ďalšia reklama cho
vateľa zo tiliny Ej, tf tilinčania sa činia. V ná
rodnom katalógu sa reklamujú. Však sa to aj 
patrí, nie je katalóg ako katalóg. 

... Pôvodne som chcel íst na výstavu s S-člen
nou rodinou. Za 500.- Sk by som sa stal majite
ľom 5 katalógov, a to povinne. Nuž, čo sa dá 
robit. Náklady pre chovatela holubov sú raz ta
ké, spojené s prehliadkou tých najlepších holu
bov, ktoré sedeli na ušpinených, nevymenenýcll 
papieroch. Holúbkovia naši milí, úspešne lietaj
te a hlavne, vydržte tu na výstave. 

V súlade s vytýčeným programom sme sa 
presunuli do predajného priestoru. "Kdeže sú 
stánky? Veď tie tu zvykli byť', pýtam sa. Predaj
né stánky? Prežitok. Stačína podlahu položí( kar
tón s tovarom a ľudia kupujte. Biznis je biznis. 
Predávajúce firmy, keď ich tak môžem nazvaf, 
sortimentom tovaru vzbudzovali dojem ako pred 
skrachovanfm. Prečo nebola pozvaná Bioveta? 

Vážení chovatelia, berme to ako ponaučenie 
do budúcnosti. Na úrovni tejto celoštátnej výsta
vy má nemalý podiel aj výbor SZ CHPH . 

Pýtam sa, prečo výbor nepreveril výstavné 
podmienky a neurčil žiadateľovi - organizátorovi 
niektoré dôležité body. 

Spolu so svojimi priate/'mi sme smutní a zne
chutenípredčasne odchádzali z celoštátnej vý
stavy. Boli sme rozhodnutf. že viac na výstavu 
chodiťnebudeme. 

Verfm, že je to len momentálne rozhodnutie, 
lebo čas rýchlo uteká a my počas roka svoje 
rozhodnutie zmeníme. 

A čo naše stretnutia s chovate/'mi, na ktoré 
sme sa tak tešili? 

Hlavne kvôli nim pôjdeme na celoštátnu vý
stavu aj31-krát. To by sme neboli Slováci a cho
vatelia poštových holubov. 

Vážení organizátori celoštátnej výstavy, ne
majte mi za zlé tieto riadky kritiky. Kritlka je ako 
korenie do budúcej Vašej práce. Viem, že zor
ganizovaf a pripravit výstavu dá dosť práce a 
námahy. Dobrovoľne ste sa na to podujali pod 
hlavičkou súkromnej firmy, a práve o to by to 
malo by!zaujímavejšie. 
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OHLASY • NÁZORY • NÁVRHY 
Chovám štandardné holuby, 

ale... 
Bývam v Rimavskej Sobote, kde dnes pretekaf so štan

dardnými hoJubmi nemá žiadny význam Vroku 1978 som 
nakúpil holuby od p. Chytila a p Vojtešku Verkým kumštom 
bolo odchovať 91 ,5 bodové mláďatá, ale po piatich rokoch 
sa mi to podarilo. Trikrát za sebou somvyhral výstavu mlá
ďat Mnohé holuby, ktoré somodchoval. dokázali ako ročné 
absolvovať sedem pretekov Zvládli aj 500 kilometrové trate. 
ale sumiestnením to bolo horšie. 

Keď sa zdvihol limit pre šatdardné holuby z2.000 km na 
3.000 km, šance týchto holubov ešte viac poklesli Avšak 
ani tieto skutočnos li ma nemôžu odradit od chovu štandard
ných holubov. 

Neraz ma aj milo prekvapia svojou sporahlivosrou. Často 
si kladiem otázku. ktorý holub je lepši. Ten, klorý vyhrá je
den-dva preteky apotom sa stratí alebo ten, ktorý vtažkých 
podmienkach priletí zdesiatich pretekov. 

Podľa môjho názoru by percento umiestnopvaných ho
lubov bolo potrebné upravif /novelizovat/ podfa dížky trate 
následovne: 

do 300 km vyhodnotir 20 % 
do 400 km vyhodnotiť 30 % 
do 500 km vyhodnotiť 40 % 
do 700 km vyhodnotiť 45 % 

nad 700 km vyhodnotit 50 % 
Ak budeme hodnotiť holuby iba koeficientom, môže sa 

nám staf, že zlikvidUjeme pomalšie,ale často spofahlivejšie 
rasy holubov. 

Vštandarde by somnavrhoval vytvoriť druhú skupinu, 



oVÝSTAVE PO VÝSTAVE 

Prešli už dva mesiace od konania 3. sloven

skej výstavy poštových holubov. Do redakcie sme 
dostali niekorko reakcií na jej priebeh . Zo všet
kých listov cíti! snahu, poukazujúc na klady a 
nedostatky, pomôcf k vylepšeniu organizácie ta
kýchto celoslovenských chovaterských podujatí. 

Na ilustráciu, citujeme z troch listov, účastn í
kov tohtoročnej výstavy. 

Pán Štefan Plnčák, hlavný organizátor vý
stavy, vyslovuje poďakovanie: 

"" .firma Kolónia ďakuje všetkým, ktorfpomá
hali pri organizácii a realizácii 3. slovenskej vý
stavy PH v žilinskej športovej hale a zvlášf spon
zorom výstavy: Slovenskej poisfovni a. s. tilina 
ajej riaditelovi Ing. Gaškovi, Pneucentru Mrázik 
tilina, firme TEMA FILA, Jánovi Marušákovi za 
reštauračné služby, výpočtovému stredisku p. 
Bučka a jeho pracovnej skupine, firme Aqua 
Exotic p. Štefana Nižmka za sponzorovanie spo
ločenského večera a chovateľom OZ Prešov 
pp.Kmecovi a Slaninkovi za dar. 

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí nám 
vyslovili slová uznania priamo na výstave. vý
stavu v tiline kladne hodnotili aj zahraničné de
legácie z Maďarska, Rakúska a Polska. 

" . Snažili sme sa , aby výstavu v tiline na
vštívt1i aj rodinní príslušníci zúčastnených cho
vate/'ov. Za týmto účelom bol vstup pre mládež 
do 15 rokov, ženy a vojakov zdarma. 

." Už dnes máme atraktívny projekt na orga
nizovanie 4. slovenskej výstavy PH, ktorá bude 
akousi generálkou pred olympiádou vo Švajčiar
sku. Radi by sme umožnili voľný vstup všetkým 
chovate/'om nad 65 rokov. Dôležité však je, aby 
sme už teraz vedeli, či naša firma bude túto vý
stavu poriada( 

Sme si vedomí aj chýb a nedostatkov, ktoré 
sprevádzali výstavu. Do budúcna však dobre 
mienené rady a pripomienky chovaterov a náv
števmkov budeme sa snažiťakceptovaf a reali
zovať. 

Ing. Milan Ivan z Prievidze želá všetkým 
úspešnú chovnú a pretekovú sezónu 1996 
na margo výstavy pripája svoj postreh : 

"". poddojmom celoštátnej výstavy poštových 

holubov vyjadrujem presvedčenie, že športová 
hala v tiline je v rámci Slovenska najvhodnej
šfm miestom pre podujatia tohto charakteru. 
Poskytuje ideálne priestorové, klimatické a sve
telné podmienky, v ktorých prehliadka vystave
ných holubov je príjemnou relaxáciou nielen pre 
nás, zapálených chovate/'ov, ale zanechala 
priaznivú odozvu aj u rodinných príslušníkov, 
ktoríju spolu so mnou navštívili." 

S osobnými dojmami a kritickými pos
trehml k výstave sa chce podellf p. Franti
šek Navrátil zo Serede. Z listu vyberáme : 

" ... po vzájomnej dohode s priatel'mi, sme si 
skoro ráno privstali a vyrazili na celoštátnu vý
stavu s elánom a vytýčeným programom - po
zrie!holuby a víťazov výstavy, nákup chovater
s kých potrieb, a samozrejme, stretnúf sa po ro
ku s priatel'mi... 

.. , Cestou v aute sme spomínali na celoštátne 
výstavy, ktorých sme sa zúčastnili asi 30-krát. 
Na tie najlepšie sa vždy s radosťou spomfna 
prešovská, nitrianska, popradská v roku 1974. 
Tá posledne menovaná bola síce na malom vý
stavnom priestore, ale bola super. S katalógom, 
ktorý pripravili organizátori spomínanej výstavy, 
som sa ešte na celoštátnych výstavach nestre
tol. 

Cesta ubiehala rýchlo a pred tilinou si kolega 
vodič povzdychol a zavtip ko val: "Ej hory rodné, 
Jánošfkove, ešte nás tu ozbijajú!" V samotnom 
meste sme trochu stratili orientáciu, ako naše 
holuby pri pretekoch. Po opýtaní sme nabrali 
správny smer a nepotrebovali sme žiadne šípky 
ani pútače, označujúce výstavu. Túžobne hľa
daná výstava sa konala v tých istých priesto
roch ako pred tromi rokmi - a tá bola na úrovni. 

Po zaparkovaní nás čakal rad na vstupenky 
Čože, len jedna pokladňa ? My to ale vydržíme! 
Vzome sme sa postavili do radu. Pri okienku 
pokladne som podával priateľovi20. - Sk so slo
vami: "Kúp mi vstupenku." Hneď som dostal 
odpoveď: "Čo ti kúpim, akú vstupenku? Iba ak 
katalóg." Zbystril som zrak a naozaj. Na okien
ku cena 20. - Sk, ale za katalóg z výstavy maj
strov OZ v Ružomberku. Otvoril som teda zno
vu peňaženku so slovami: "Jánoš,k bohatým bral 
a chudobným dával. A tu je to opačne?"Dostal 
som odpoveď: "Veď je demokracia a každý si 
môže robiť, čo uzná za vhodné." Za odovzdanú 
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stovku som dostal vstupenku a výstavný kata
lóg, ktorý obsahoval citlivo a jemne pripravený 
úvod so všetkými uvítacími poctami a samozrej
me reklamu firmy Versele-Laga. Potešil som sa, 
že dobre nakúpim preparáty Na druhej stránke 
katalógu program výstavy a ďalšia reklama cho
vateľa zo tiliny Ej, tf tilinčania sa činia. V ná
rodnom katalógu sa reklamujú. Však sa to aj 
patrí, nie je katalóg ako katalóg. 

... Pôvodne som chcel íst na výstavu s S-člen
nou rodinou. Za 500.- Sk by som sa stal majite
ľom 5 katalógov, a to povinne. Nuž, čo sa dá 
robit. Náklady pre chovatela holubov sú raz ta
ké, spojené s prehliadkou tých najlepších holu
bov, ktoré sedeli na ušpinených, nevymenenýcll 
papieroch. Holúbkovia naši milí, úspešne lietaj
te a hlavne, vydržte tu na výstave. 

V súlade s vytýčeným programom sme sa 
presunuli do predajného priestoru. "Kdeže sú 
stánky? Veď tie tu zvykli byť', pýtam sa. Predaj
né stánky? Prežitok. Stačína podlahu položí( kar
tón s tovarom a ľudia kupujte. Biznis je biznis. 
Predávajúce firmy, keď ich tak môžem nazvaf, 
sortimentom tovaru vzbudzovali dojem ako pred 
skrachovanfm. Prečo nebola pozvaná Bioveta? 

Vážení chovatelia, berme to ako ponaučenie 
do budúcnosti. Na úrovni tejto celoštátnej výsta
vy má nemalý podiel aj výbor SZ CHPH . 

Pýtam sa, prečo výbor nepreveril výstavné 
podmienky a neurčil žiadateľovi - organizátorovi 
niektoré dôležité body. 

Spolu so svojimi priate/'mi sme smutní a zne
chutenípredčasne odchádzali z celoštátnej vý
stavy. Boli sme rozhodnutf. že viac na výstavu 
chodiťnebudeme. 

Verfm, že je to len momentálne rozhodnutie, 
lebo čas rýchlo uteká a my počas roka svoje 
rozhodnutie zmeníme. 

A čo naše stretnutia s chovate/'mi, na ktoré 
sme sa tak tešili? 

Hlavne kvôli nim pôjdeme na celoštátnu vý
stavu aj31-krát. To by sme neboli Slováci a cho
vatelia poštových holubov. 

Vážení organizátori celoštátnej výstavy, ne
majte mi za zlé tieto riadky kritiky. Kritlka je ako 
korenie do budúcej Vašej práce. Viem, že zor
ganizovaf a pripravit výstavu dá dosť práce a 
námahy. Dobrovoľne ste sa na to podujali pod 
hlavičkou súkromnej firmy, a práve o to by to 
malo by!zaujímavejšie. 
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OHLASY • NÁZORY • NÁVRHY 
Chovám štandardné holuby, 

ale... 
Bývam v Rimavskej Sobote, kde dnes pretekaf so štan

dardnými hoJubmi nemá žiadny význam Vroku 1978 som 
nakúpil holuby od p. Chytila a p Vojtešku Verkým kumštom 
bolo odchovať 91 ,5 bodové mláďatá, ale po piatich rokoch 
sa mi to podarilo. Trikrát za sebou somvyhral výstavu mlá
ďat Mnohé holuby, ktoré somodchoval. dokázali ako ročné 
absolvovať sedem pretekov Zvládli aj 500 kilometrové trate. 
ale sumiestnením to bolo horšie. 

Keď sa zdvihol limit pre šatdardné holuby z2.000 km na 
3.000 km, šance týchto holubov ešte viac poklesli Avšak 
ani tieto skutočnos li ma nemôžu odradit od chovu štandard
ných holubov. 

Neraz ma aj milo prekvapia svojou sporahlivosrou. Často 
si kladiem otázku. ktorý holub je lepši. Ten, klorý vyhrá je
den-dva preteky apotom sa stratí alebo ten, ktorý vtažkých 
podmienkach priletí zdesiatich pretekov. 

Podľa môjho názoru by percento umiestnopvaných ho
lubov bolo potrebné upravif /novelizovat/ podfa dížky trate 
následovne: 

do 300 km vyhodnotir 20 % 
do 400 km vyhodnotiť 30 % 
do 500 km vyhodnotiť 40 % 
do 700 km vyhodnotiť 45 % 

nad 700 km vyhodnotit 50 % 
Ak budeme hodnotiť holuby iba koeficientom, môže sa 

nám staf, že zlikvidUjeme pomalšie,ale často spofahlivejšie 
rasy holubov. 

Vštandarde by somnavrhoval vytvoriť druhú skupinu, 



kde by holub musel za 2 roky absolvovať 5.000 km, ale ne
musel by umiest~ovafv20 %, poprípade preletief20 prete
kov bez podmienky umiestnenia. . 

Chovám poštové holuby 25 rokov, ale nie je mi jasné, 
ktorý holub je lepšr. Ten, čo dosiahne vefkú rýchlosf za pek- ' 
ného počasia alebo ten, čo priletí bezpečne domov za ka~dé
ho počasia. Čo mysme, vážení chovatelia,sú naše kritéria ria 
hodnotenie kvality poštových holubov objektívne? Ja sqm 
si vytvoril vlastné aaj keď nezodpovedajú momeniálne vše
obecne uznávaným pravidlám, som snimi spokojný. 

Dušan Magic, Rimavská Sobota 

Zaletené holuby likvidovať? 
Som chovateľ poštových holubov a bývam na južnej 

Morave asi 20 km od slovenských hraníc. Nakoľko cez náš 
kraj vedú trasy mnohých pretekov, poriadaných slovenský
mi chovateľskými organizáciami,mávam na holubníku kal
dú chvíľu niekoľko zaletených slovenských holubov. 

Pred rozdelením nášho bývalého spoločného štátu stým 
neboli žiadne problémy. Teraz však vznikli (ažkosti nielen s 
posielaním prostredníctvom po~ty, ale aj sprevozom holu
bov cez hranice. Chovateľ si musí zaobstaraťvývozné povo
lenie, veterinárne potvrdenie azaplatiť colné poplatky. 

Za týchto zložitých adrahých podmienok slovenskí cho
vatelia strácajú záujem oziskanie svo~ch holubov späť. Rad
~ej holuba oželejú atomu, kto ho hlási, posielajú kartu. 

V čísle 12/95 časopisu Letu zdar som nechal uverejnil 
čísla ôsmich zaletených slovenských holubov, ktoré sa na
chádzajú um~a . Dvaja majitelia mi Už kartu poslali adá sa 
očakávaf, že ďalší sa buď vôbec neozvú al.ebo mi tiež pOŠlú 
kartu. Mystím si, že ťažko si niekto svojho holuba u m~a 
vyzdvihne. Ačastokrát sú to kvalitné holuby. 

Pýtam sa, čo mám snimi robir. Často ich tu mávam hneď 
niekoľko ačasom sa môže star, že ich budem mar viac ako 
svojich vlastných . Prosím preto slovenských chovateľov o 
vyslovenie svojho názoru na tento problém prostredníctvom 
tohto spravodaja alebo časopisu Letu zdar. 

Kvyriešeniu tohto problému je nutné zodpovedaf na na
sledujúce otázky: Čo máme roM so zaletenými slovenskými 
holubmi?,.Má vôbec cenu ich hlásir. Majú slovenskí chova
telia záujem ovrátenie zaletených holubov? Pozná niekto jed
noduchší spôsob, ako dostaľ tieto holuby cez hranicu? Má
me sa one staratalebo ich likvidovar. 

Veľmi dobre viem, že by ich bola škoda, ale ešte aj mo 
mentálne mám tieto slovenské holuby: 95-S02-2049, 95
S06-4994, 95-S08-3319,95-S09-4946, 95-S1O-4163, 95
24-0309. 

Je dosť možné, že medzi tými Io holubmi sa um~a nájde 
taký, ktorého majiteľ nulne potrebuje abude rád, že sa na
šiel. 

Snaďkaždému znás sa stalo, že sa mu zpreteku nevrátil 
nejaký holub abol by strašne rád, keby našiel cestu domov 
Pomôžeme im vtom? 

Stanislav Hnilica, Kyjov 
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výsledkY chovaterskej 
sez6ny 1995 V OZ.ePH 

Považská Bystrica 
. -'-

Generálne majstrovstvo 

1. Michalík +MikuS 5406 11Zigo S+ 4141 
2. MucMlekJuraj 5323 12. Bedn~ r l<ldislav 4077 
3. lacko P+M 5208 13. KoSr<!1 Jaro st 3883 
4. MajstríkSteian 5104 14. Ko~CJ+M 3783 
5 Vavrík Anton 4919 15. Kvasnica Milan 3597 
6 Nov~k Pavel 4913 16. ŽiaM M+M 3452 
7. lbfn JarOslav 4761 17. Fedora lubomír 3435 
8. Popelka+ Vanko 4329 18. MojtoMilan 3010 
9. Siv~kJozef 4323 19. Ladecký +Ghano 2976 


10 RemSík Ladislav 4310 20. Forg~CJozel 2769 

Do súraLe za zapoCflalo 16 pretekov na tratiach 


od 150 do 850 km. 


Majstrovstvo OZ • ročník 95 
1. Michalík +MikuS 1170 
2. Nov~k Pavel 1146 
3. Briestenský Fr. 1140 
4. lacko P+M 1104 
5. lbfn Jaroslav 1053 
6. Brzý Jozef ' 915 
7. Liaček M+M 837 
8. Vavrík Anton 813 
9. Antol Peter 738 

10. Masl~k Pavol 73 

Majstrovstvo VS . 1 
1. Michalík +MikuS 5534 
2. Mich~lekJuraj 5390 
3. Majstrík Stefan 5271 
4. Nov~k Pavel 4959 
5. ligo S+F 4224 

6 Fedora lubomír 3813 

7. Ladecký +Ghano 3150 
8. Ciernik Ladislav 2699 
9. Majtán J~n 2326 

10. Grko~ Pavol st 2314 

Majstrovstvo VS - 2 
1. lacko P+M 5172 
2. Vavrík Anton 4397 
3. lbfn JarOslav 4665 
4. Popelka +Vanko 4264 
5. Remšík Ladislav 4236 
6. Siv~ k Jozef 4066 
7. Bedn~r Ladislav 3845 
8. Ko~CJ+M 3682 
9. KoS(~1 Jaro st 3682 

10. Kvasnica Milan 3441 

PREDSTAVUJEME VICEMAJSTROV SLOVENSKA 

Peter a I!.udovít HOLECOVCI 
Symbióza bratrancov alebo praktické

ho lekára a podnikatel'a, Chovu poštových 
holubov sa venujú od detstva, Pretekaf 
začali so štandardnými holubami, ktoré 
získali od p. Chytila a p. Lesu, Výkony 
týchto holubov ich neuspokojovali. Kvôli 
zaneprázdneniu k výrazným zmenám v 
chove nedochádzalo. Až začiatkom de
väfdesiatych rokov sa začínajú zaujímaf 
o moderné rýchle línie športových holu
bov., Na holubník prichádzajú holuby, ktoré 
doniesli od p. Michala Ataloviča, p, Pavla 
Ju rčíka a Arpiho Rašiho z Tornale, v ý
sledky sa dostavili hneď v jeseni 1993, 
keď tieto prinesené holuby vylietali 10, 
miesto v rámci OZ pretekov mladých ho
lubov, Po 116. mieste v majstrovstve OZ 
starých holubov, rok 1994 a 1995 sú už 
rokmi víťaznými. 

Vymenili súfažné družstvo, zlepšili pod
mienky, starostlivosf, podarilo sa im udr
ža! dobrý zdravotný stava úspechy sa 
dostavili . 

Moderné holubníky majú postavené vo 
fi rme STAVEX, ktorej je Ludovít spoluma
jitel'om, 

V spodnej časti holubníka, ktorá má šír
ku 11 m, sa pretekalo do konca minulo
ročnej sezóny, Je vybudovaný na prete
kanie totálnym vdovstvom, Jedno odde
lenie je určené mláďatám /viď obr.!. V hor
nej nadstavbe, ktorá bola vybudovaná na 
konci sezóny 1995, sú umiestnené ročné 
holuby v štyroch oddeleniach. 

Všetko je skonštruované tak, aby holu
by mali dostatok miesta a vzduchu, V hor
ných oddeleniach sú vybudované posúv
ne stropy, kvôl i regulácii teploty. Bu.:Jniky 
v oddeleniach starších holubov sú vyba
vené posuvný mi roštami. Počas preteko
vej sezóny čist i a holubníky denne. 

Od roku 1993 výrazne posilnili svoj chov 
holubami importovanými z Belgicka a Ho
landska Iviď Letu Zdar 2/1996/, 
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Ako sme už spomenuli, využívajú pre
dovšetkým systém totálneho vdovstva, 
ktorý im umožňuje využívaf potenciál ho
lubíc, Uvažujú aj o iných metódach a nie 
je vylúčené, že už v tejto sezóne využijú 
aj prirodzenú metódu pri pretekoch na dl
hé trate, 
Veľký dôraz kladú na udržiavanie dob

rého zdravotného stavu, Pravidelne vak
cinujú a preliečujú proti paramyxoviróze, 
trichonomiáze a kokcidióze, Krmivo pou
žívajú 100 % čisté a zloženie prispôsobu
jú dľžke trate, 

V tejto sezóne sa dvojica rozde"uje. Pe
ter so staršími holubami bude súfažif v 
ZO Nitra a Ludovít s ročiakmi v ZO Ivan
ka pri Nitre. Veria, že sa im podarí znížif 
počet chovaných holubov a budú mat 
šfastnejšiu ruku pri výbere družstva do 
sútaže OZ, nakorko na preteky na krát
kych a stredných tratiach nasadzujú až 
80 holubov, 

Do novej sezóny im prajeme vera špor
tových úspechov a v olympijskej sezóne 
dochovať šampióna, ktorý by nás repre
zentoval. R. Komár /krátenél 

* Pohľad do oddelenia mladých holu
bov. * Vicemajstri Slovenska sú zobrazení 
na obálke dnešného čísla spravodaja , 

http:holubmi?,.M�


kde by holub musel za 2 roky absolvovať 5.000 km, ale ne
musel by umiest~ovafv20 %, poprípade preletief20 prete
kov bez podmienky umiestnenia. . 

Chovám poštové holuby 25 rokov, ale nie je mi jasné, 
ktorý holub je lepšr. Ten, čo dosiahne vefkú rýchlosf za pek- ' 
ného počasia alebo ten, čo priletí bezpečne domov za ka~dé
ho počasia. Čo mysme, vážení chovatelia,sú naše kritéria ria 
hodnotenie kvality poštových holubov objektívne? Ja sqm 
si vytvoril vlastné aaj keď nezodpovedajú momeniálne vše
obecne uznávaným pravidlám, som snimi spokojný. 

Dušan Magic, Rimavská Sobota 

Zaletené holuby likvidovať? 
Som chovateľ poštových holubov a bývam na južnej 

Morave asi 20 km od slovenských hraníc. Nakoľko cez náš 
kraj vedú trasy mnohých pretekov, poriadaných slovenský
mi chovateľskými organizáciami,mávam na holubníku kal
dú chvíľu niekoľko zaletených slovenských holubov. 

Pred rozdelením nášho bývalého spoločného štátu stým 
neboli žiadne problémy. Teraz však vznikli (ažkosti nielen s 
posielaním prostredníctvom po~ty, ale aj sprevozom holu
bov cez hranice. Chovateľ si musí zaobstaraťvývozné povo
lenie, veterinárne potvrdenie azaplatiť colné poplatky. 

Za týchto zložitých adrahých podmienok slovenskí cho
vatelia strácajú záujem oziskanie svo~ch holubov späť. Rad
~ej holuba oželejú atomu, kto ho hlási, posielajú kartu. 

V čísle 12/95 časopisu Letu zdar som nechal uverejnil 
čísla ôsmich zaletených slovenských holubov, ktoré sa na
chádzajú um~a . Dvaja majitelia mi Už kartu poslali adá sa 
očakávaf, že ďalší sa buď vôbec neozvú al.ebo mi tiež pOŠlú 
kartu. Mystím si, že ťažko si niekto svojho holuba u m~a 
vyzdvihne. Ačastokrát sú to kvalitné holuby. 

Pýtam sa, čo mám snimi robir. Často ich tu mávam hneď 
niekoľko ačasom sa môže star, že ich budem mar viac ako 
svojich vlastných . Prosím preto slovenských chovateľov o 
vyslovenie svojho názoru na tento problém prostredníctvom 
tohto spravodaja alebo časopisu Letu zdar. 

Kvyriešeniu tohto problému je nutné zodpovedaf na na
sledujúce otázky: Čo máme roM so zaletenými slovenskými 
holubmi?,.Má vôbec cenu ich hlásir. Majú slovenskí chova
telia záujem ovrátenie zaletených holubov? Pozná niekto jed
noduchší spôsob, ako dostaľ tieto holuby cez hranicu? Má
me sa one staratalebo ich likvidovar. 

Veľmi dobre viem, že by ich bola škoda, ale ešte aj mo 
mentálne mám tieto slovenské holuby: 95-S02-2049, 95
S06-4994, 95-S08-3319,95-S09-4946, 95-S1O-4163, 95
24-0309. 

Je dosť možné, že medzi tými Io holubmi sa um~a nájde 
taký, ktorého majiteľ nulne potrebuje abude rád, že sa na
šiel. 

Snaďkaždému znás sa stalo, že sa mu zpreteku nevrátil 
nejaký holub abol by strašne rád, keby našiel cestu domov 
Pomôžeme im vtom? 

Stanislav Hnilica, Kyjov 
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výsledkY chovaterskej 
sez6ny 1995 V OZ.ePH 

Považská Bystrica 
. -'-

Generálne majstrovstvo 

1. Michalík +MikuS 5406 11Zigo S+ 4141 
2. MucMlekJuraj 5323 12. Bedn~ r l<ldislav 4077 
3. lacko P+M 5208 13. KoSr<!1 Jaro st 3883 
4. MajstríkSteian 5104 14. Ko~CJ+M 3783 
5 Vavrík Anton 4919 15. Kvasnica Milan 3597 
6 Nov~k Pavel 4913 16. ŽiaM M+M 3452 
7. lbfn JarOslav 4761 17. Fedora lubomír 3435 
8. Popelka+ Vanko 4329 18. MojtoMilan 3010 
9. Siv~kJozef 4323 19. Ladecký +Ghano 2976 


10 RemSík Ladislav 4310 20. Forg~CJozel 2769 

Do súraLe za zapoCflalo 16 pretekov na tratiach 


od 150 do 850 km. 


Majstrovstvo OZ • ročník 95 
1. Michalík +MikuS 1170 
2. Nov~k Pavel 1146 
3. Briestenský Fr. 1140 
4. lacko P+M 1104 
5. lbfn Jaroslav 1053 
6. Brzý Jozef ' 915 
7. Liaček M+M 837 
8. Vavrík Anton 813 
9. Antol Peter 738 

10. Masl~k Pavol 73 

Majstrovstvo VS . 1 
1. Michalík +MikuS 5534 
2. Mich~lekJuraj 5390 
3. Majstrík Stefan 5271 
4. Nov~k Pavel 4959 
5. ligo S+F 4224 

6 Fedora lubomír 3813 

7. Ladecký +Ghano 3150 
8. Ciernik Ladislav 2699 
9. Majtán J~n 2326 

10. Grko~ Pavol st 2314 

Majstrovstvo VS - 2 
1. lacko P+M 5172 
2. Vavrík Anton 4397 
3. lbfn JarOslav 4665 
4. Popelka +Vanko 4264 
5. Remšík Ladislav 4236 
6. Siv~ k Jozef 4066 
7. Bedn~r Ladislav 3845 
8. Ko~CJ+M 3682 
9. KoS(~1 Jaro st 3682 

10. Kvasnica Milan 3441 

PREDSTAVUJEME VICEMAJSTROV SLOVENSKA 

Peter a I!.udovít HOLECOVCI 
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Ako sme už spomenuli, využívajú pre
dovšetkým systém totálneho vdovstva, 
ktorý im umožňuje využívaf potenciál ho
lubíc, Uvažujú aj o iných metódach a nie 
je vylúčené, že už v tejto sezóne využijú 
aj prirodzenú metódu pri pretekoch na dl
hé trate, 
Veľký dôraz kladú na udržiavanie dob

rého zdravotného stavu, Pravidelne vak
cinujú a preliečujú proti paramyxoviróze, 
trichonomiáze a kokcidióze, Krmivo pou
žívajú 100 % čisté a zloženie prispôsobu
jú dľžke trate, 

V tejto sezóne sa dvojica rozde"uje. Pe
ter so staršími holubami bude súfažif v 
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zentoval. R. Komár /krátenél 

* Pohľad do oddelenia mladých holu
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na obálke dnešného čísla spravodaja , 
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Vítazná holubica 91 -S-1 92510 pochádza po dlhotraťovom páre -otec Tk, 
víťaz preteku Koblenz a matka Aarden dala viacero víťazov . 
Víťazom srdečne blahoželám a prajem mnoho športových úspechov v roku 1996 

Karol Hôcher, BánôváTretí ročn ík sútaže SUPER HOLUBICA je za nami. Opäť nám priniesol 
drámu na národných pretekoch. Kritickým bol pretek dňa 24. júna 1995, kedy 
väčšina OZ letela národný pretek a percentá trval i skoro týždeň . Ďal šia skutoč
nosť, ktorá potvrdzuje ve),kú náročnosf tejto sútaže je ten fakt, že zo 127 
prihlásených holubíc iba se d emsplnilo podmienky súfaže. 

Poradie chovatef'ov a dosiahnuté výsledky : 

1. Štefan PINČÁK Ži lina 91 -S-192510 63,07 600.- Sk 

I 

Umiestnenie 

36 . 
5. 
8. 
8. 

-

Pretek 

Chomutov 
Dessau 
Aschafenburg 
Koblenz 

Vzdialenosť 

406,56 km 
544,70 km 
696,00 km 
811 ,40 km 

Počet nasadených 

2.327 ks 
1.200 ks 

474 ks 
301 ks 

2. I + T SVENTEK Žilina 90-S-881 16 180,82 500.- Sk 

Umiestnenie Pretek Vzdialenosť Počet nasadených 

27. Dessau 553,30 km 1.011 ks 
52. Dessau 553,30 km 486 ks 
16. Aschafenburg 702,00 km 378 ks 
2. Koblenz 818,60 km 417 ks 

3. Jil'í SVOBODA Liberec 91-35-2008 229,80 400.- Sk 

Umiestnenie Pretek Vzdialenost Počet nasadených 

3. Oostende 860,90 km 297 ks 
20. Haag 765,60 km 275 ks 
47. Mastricht 600,90 km 372 ks 
11 . Koblenz 543,40 km 533 ks 

4. Mir. Cigaňák Ružomberok 91-S-208144 233,52 350.- Sk 
5. Ing. Ján Rak L. Mikuláš 88-S-208753 274,64 300.- Sk 
6. Jii'í Svoboda Liberec 92-6-6711 388,90 240.- Sk 
7. Jar. Kohout Chomutov 91-33-1303 458,35 150.- Sk 
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*~ Na holubmku up. Meulemansa v Belgickom Arendonku s dcérou p. Meuleman
sa Lindou. (1995) 

Pán Meulemans hovorí: Štefan má najlepšiu krv z našich holubov, včítane zo ... 
400-ky a slávnej SISSY od J. HOUBENA. 

Stretnutie majstrov 1996 

Najbližšie stretnutie majstrov bude opäť 


v Ružomberku v dňoch 9. - 10. novembra 1996, 

kde sa uskutoční aj vyh odnotenie súťaže 


SUPER HOLUBICA 1996. 

Usporiadateľ p. Jozef Kupčo. 
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I SÚŤAŽE-PONUKY " l 
Propozície Slovenského maratón preteku Oostende 


USPORIADATEI: : 

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 


TERMíN : 4 .• 5. júl 1996 

Vypustenie holubov sa uskutoční dňa 4. júla 

1996 v čase od 9.00 hod. až 12.00 hod. pod
ľa počasia. V prípade zlého počasia sa usku
toční štart o deň neskoršie. 

PRIHLAšKY : 
Prihlásif sa môže každý člen SZCHPH, kto

rý prostredníctvom základnej organizácie a 
oblastného združenia CHPH zaplatí účastníc
ky poplatok vo výške 50.- Sk za jeden kus na 
účet Slovenského zväzu chovateľov pošto
vých holubov, číslo účtu 67533-012/1200 a o 
tomto zašle avízo na sekretariát zväzu do 10. 
mája 1996. 

PODMIENKY: 
aj Na cel ú organizáciu preteku sa vzťahuje 

ÚV SZ CHPH schválený Pretekový poria
dok a tieto propozície. 

bI Nasadzovanie holubov sa uskutočňuje v 
nasadzovacom stredisku pod!'a určenia prí
slušného OZ za podmienky splnenia 25 
chovateľov lúčastníkovlv jednom nasadzo
vacom stredisku. V prípade, že celá oblasť 
nezabezpečuje tieto podmienky. potom sa 
nasadzovanie sústredí do jedneho miesta 
za prítomnosti najmenej 7 chovatel"ov I 
účastníkovI. 

cl Na pretek sa použijú výlučne gumičky. 
Konštatovať sa môže do hodín len samo
statne s vylúčením iných pretekov. 

dl Chovateľ musí do 30 minút nahlásiť prílet 
prvého holuba funkcionárom OZ, ktorých 
vopred určia OZ CHPH. Funkcionár OZ na
hlási prvého holuba z OZ do jednej hodiny 
na číslo telefónu 087 64246. Hlásiť sa bu

de člslo holuba, deň , hodina a minúta prí
letu a čas hlásenia. V prípade že nebudú 
nahlásené prvé holuby, či už OZ resp. z 
OZ na ústredie, holuby budú vyradené z 
ocenenia. O nahlasovaní prvých holubov, 
každé OZ vypracuje protokol, ktorý zašle 
s kontrolnými listami k výpočtu . 

el Do vyhodnotenia preteku sa zaratávajú len 
tie holuby, ktoré majú vypočítané vzdiale
nosti z preteku do miesta príletu podl'a sú
radníc. 

fI Pásky z hodín a ostatné náležitosti z prete
ku sa zasielajú podl'a zvyklostí funkcioná
rom OZ, ktorí zabezpečia prvotnú kontrolu 
týchto podkladov. OZ CHPH zašle z prete
ku originály kontrolných listov s vyznače
nými príletmi a vyplnenými vzdialenosťami 
do 7 dní od uko nčenia preteku na 
adresu:lng. KUREK Juraj, Beňadi kova 43, 
951 12 Ivanka pri Nitre. Ing. Kurek zabez
pečí spracovanie a výsledkovú listinu za 
všetky holuby nasadené na pretek do 3 týž
dňov po jeho ukončení. 

OCENENIE PRETEKU : 
Na ocenenie preteku sa použijú všetky vy

braté prostriedky, od ktorých sa odpočítajú 

náklady na dopravu, spracovanie a vydanie 
výsledkovej listiny. Ostatné prostriedky sa 
použijú na ocenenie podl'a kl'úča s 50.- Sk 
stúpaním od 300. - Sk. Napr. : posledný oce
nený holub - 300.- Sk, predposledný 350.- Sk 
atď. až do vyčerpania prostriedkov. 

Prostriedk)1 získané od sponzorov sa pou
žijú na ďalšie ocenenie najlepších holubov 
podl'a rozhodnutia riadiacej komisie. 
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Každý chovate!', ktorý získa ocenenie zo 
všetkých športových súfažf nad 10.000.- Sk 
je povinný v zmysle zákona 286/92 Zb. pa
ragr. 4, pís.f priznať ich v daňovom priznaní 
za rok 1996. 

ZBER HOLUBOV: 
RozpiS zberu holubov oznámi OZ CHPH 

Nitra ako prepravca, podl'a prihlásených 
účastnfkov do 25. júna 1996. Povinnost pri 
staviť auto na pretek do jedného miesta v OZ 
je pri nasadení aspoň 150 holubov. V inom 
prípade môže prepravca z l účif viac OZ na 
jedno miesto. Pri zbere každé OZ odovzdá 
prepravcovi platné veterinárne povolenie k 
preteku. 

VÝSLEDKOV A LISTINA: 
Zo všetkých nasadených holubov sa vy

hotoví výsledková listina 20 % víťazov pri 
dodržaní všetkých podmienok preteku. Ne
dodržanie podmienok znamená vyradenie z 
preteku. 

Druhú časf výsledkovej listiny bude tvorif 

prehrad chovatel'ov - sponzorov s krátkou 
charakteristikou predmetu ich činnosti. 

Napríklad: • Milan ŠTEFAN, Novozámoc
ká 204, Nitra, t.t. 238563 

- zabezpečuje prepravu tovaru 
- vykonáva stavebné práce 
s pa n z o ruj e p r e t e k 10.000.- Sk 
~František PIiTER, Pezinská 6, Bratislava 
- odpredá po celý rok mláďatá poštových 

holubov poniach, ktoré dosiahli vynikajúce 
výsledky 

s p o n z o r uj e pr e t e k 1.000.- Sk 

Do sponzorstva sa môžu chovatel ia a iní 
prihlásiť do 30. júna 1996 zaslaním prihlášky 
s poukázaním prostriedkov na účet Sloven
ského zväzu CHPH č. účtu 67533-012/0200. 
Zväz zabezpeč í vydanie potvrdenia. 

zAVEREČNÉ USTANOVENIE: 
Propozície bol i prerokované ÚV SZCHPH 

dňa 12. 1. 1996. Organizovanie preteku za
bezpečuje sekretariát zväzu a komisia vzler 
žení : Ing. Kurek, RN Dr. Dudzlk, p. Atalovič. 

PRIHLÁŠKA 
k sponzorovaniu Slovenského maratón preteku z Ooslende !Belgicko! 


poriadaného Slovenským zväzom chovatel'ov poštových holubov v dňoch 4. - 5.7.1996 

ffslo účtu: 67533-012/0200 KS 0308, VS 1000 


Pr/hlasujem sa k sponzorovaniu preteku Oostende 

NázovImeno : 

Adresa: .. ........ ........... ........ .. .......... ........ ....... . 


Bankové spojenie : 

Poukazujem čiastku: .. .......... ..................... ........... . 


Darujem do preteku cenu /popis, kde ju treba vyzdvihnúf a pod.!: 

Chcem, aby vo výsledkovej listine ste uviedli tento text reklamnej činnosti : 

V dňa 

podpis 
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bezpečuje sekretariát zväzu a komisia vzler 
žení : Ing. Kurek, RN Dr. Dudzlk, p. Atalovič. 

PRIHLÁŠKA 
k sponzorovaniu Slovenského maratón preteku z Ooslende !Belgicko! 


poriadaného Slovenským zväzom chovatel'ov poštových holubov v dňoch 4. - 5.7.1996 

ffslo účtu: 67533-012/0200 KS 0308, VS 1000 


Pr/hlasujem sa k sponzorovaniu preteku Oostende 

NázovImeno : 

Adresa: .. ........ ........... ........ .. .......... ........ ....... . 


Bankové spojenie : 

Poukazujem čiastku: .. .......... ..................... ........... . 


Darujem do preteku cenu /popis, kde ju treba vyzdvihnúf a pod.!: 

Chcem, aby vo výsledkovej listine ste uviedli tento text reklamnej činnosti : 

V dňa 

podpis 
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SUPER DRUŽSTVO 1996 
2. ročník súfaže o najkvalitnejšie desafClenné družstvo 

poštových holubov na Slovensku 

Propozície s útaž e 

1. Do sútaže sa môže prihlásif každý člen SZ CHPH so svojimi desiatimi holubami. Súfažné 
družstvo nemôže byf zostavené z holubov viacerých chovateľov . 

2. Prihlášku je potrebné zaslaf do 15. apríla 1996, ktorej musia byf uvedené následovné 
údaje : meno a priezvisko chovateľa, presná adresa holubníka, čísla rodových obruči ek a :;
pohlavie. 

,11 
3. Do uvedeného termínu je potrebné zaplatif súťažný poplatok 50.- Sk. 

i , 

4. Do vyhodnotenia sa súťažnému družstvu započítava 50 najlepších koeficientov, získa
ných holubami družstva, pričom 10 koeficientov musí byt z pretekov nad 500 km. 

5. Ocenenie: - vítaz získa cenu v hodnote 50 % súfažného vkladu 
- družstvo na 2. mieste získa cen u v hodnote 30 % poplatku 
- družstvo na 3. mieste získa cenu v hodnote 20 % poplatku 

6. Prihlášky a súfažný poplatok zasielajte na adresu : 
• RNDr. Dudzik Daniel, Hlavná 1432, 05951 Poprad - Matejovce 

PRIHLÁŠKA 
do súťaže SUPER DRUŽSTVO 1996 

. ~ . 

Meno chovateľa : 

Adresa chovateľa 

Adresa holubníka: 

Súťažné družstvo : 	 1/ ........ ..... .......... . 6/ ........................ . 


2/ .................. ..... . 7/ 


3/ 8/ ........................ . 


4/ ................ ... ..... 9/ 


5/ 10/ 


podpis chovateľa ________ ____ _ 

14 

ŠiESTY ZÁJAZD SFIRMOU KOLÓNIA 

PO TRASE * NEMECKO * BELGICKO * HOLANDSKO 


Firma Kolónia Vás pozýva na 5-dňový tematický zájazd spojený s návštevou úspešných 
holubárov v Nemecku, Belgicku, Holandsku a možnosťou nákupu chovateľských potrieb u 
pani Haspeslagh v LichteNelde v termíne 14.- 18. augusta 1996. Program zájazdu' 

1. DEŇ - odchod zo Žiliny z parkoviska pri autobusovom nástupišti pri ľudovej jedálni 
Jovos. Smer cesty - Česká republika /motorest Rohlenka, Praha - hl. nádražie, Rozvadov/, 
Nemecko, Belgicko, Holandsko. 

2. DEŇ - návšteva Ernsta Nebela a Jeho holubníkov v Obernburgu. Pán Nebel získal 2. 
cenu na svetO\'om šampionáte stredných tratí 1995. Poznáme ho aj ako autora odborných a 
pekne ilustrovaných kníh ako Elita a nový belgickí šampióni, Šampióni 1., II . Z Nemecka sa 
presunieme do belgickej provincie Limburg k svetovému šampiónovi z roku 1993 p.Jos Tho
né, veľmi úspešného na najdlhších tratiach z Barceióny. Budete mať možnosf vidieť holuby 
Stradivarus, Milton, Wilbert. Cesta bude pokračovať do Brabantska k Jo Herbotsovi, ktorý s 
úspechom chová holuby Stočes. Nocl'ah je zabezpečený v moteli F1. 

3. DEŇ - návšteva firmy Versele Laga, kde je pripravená prednáška reportéra Geryho, 
prehliadka laboratórií a ostatných priestorov. Poobede návšteva p. Haspeslagh a jej obcho
du s chovateľskými potrebar ,i . 

4. DEŇ · skoro ráno odchod cez Antverpy, Utrecht, Emmen na sever Holandska k sveto
vým šampiónom z roku 1994 C. a G. Koopman , úspešnými na tratiach od 100 do 800 km 
prevážne s holubmi Van Loon /Janssen/. Po návšteve odchod domov cez Nemecko a Českú 
republiku. 

5. DEŇ - príchod domov v podvečerných hodinách 

UPOZORNENIE: Ubytovanie je zabezpečené v 3-postel'ových izbách motela Formula 1. 
Možnosť ubytovania v 2-postel'ových izbách pri doplatku 400.- Sk . 

Zájazd sa u loční a program dodrží len v tom prípade, ak počet záujemcov 
dosiahne 30 o~ 

Cena zájazd u 4.500.- Sk, pre českých záujemcov 4.100.- Kč. V cene zájazdu je doprava 
autobusom Karosa s videom , chladničkou, 2-krát ubyto\ .3nie, základné poistné, sprievodca 
a tlmočník , darček pre jedného z účastníkov . 

V prípade Vášho záujmu pošlite: - poštovou poukážkou 4.500.- Sk 
- meno, priezvisko, dátum nar. , 

byd ;isko, číslo pasu, Č. tel. 
na adresu: Štefan Pinčák , Severná 31 , 010 01 Žilina najneskôr do 30. mája 1996. 
Záujemcom v dostatočnom predstihu zašleme program zájazdu s presnym časovým plá

nom. 
Prosíme záujemcov z Českej republiky, aby sa pred odchodom dali poistif v Českej 

poisťovni. 

Prosíme záujemcov o tento zájazd, aby neváhali a už dnes telefonovali na Č. t. 089/34779, 
vzhl'adom na vel'ký záujem o tento zájazd medzi chovatel'mi Čiech a Moravy. 

Tešíme sa na spolučnú cestu za najlepšími holubármi! 
Firma KOLÓNIA 
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SUPERPRESTIGE 1996 
.súfaž mladých 

poštových holubov 
z rozhodnuti~0tOIU ožCHPH Tmava a TAPS 

Budmerice vyhlasujeme novú sútaž mladých poš
tových holubov pod názvom Superpresbge 96, kto
rá má za úlohu' 
- rozširovat priatel'stvá medzi chovatel'mi poštových 

holubov 
- poskytnút možnosti pretekat so svojimi poštovými 

holubmi nad rámec vlastného OZ CHPH v inom 
prostredí a za účasti širšej chovaterskej verejnosti 
o ocenenie 

- pretekať sa bude z adoptívnych holubníkov, roz
miestnených v Oblastnom združení CHPH Tma
va lna týchto budú usadené holubyl 

- prihlásif sa môžu chovatelia nielen zo Slovenska, 
ale aj zo zahraničia, ktorí chcú zmeral silu svojich 
mlád'at s väčšou konkurenciou. 

PODMIENKY : 
- prihlásiť sa je potrebné do 30.4.1996 na adresu 
TAPS Budmerice, UL J. Rášu Č. 465, PSČ 90086 

-pcplatok je 200.- Sk za jedno mláďa , počet je I'ubo
volný, celá suma ide na ocenenia 

- tým, že chovatel' prihlási svoje holuby do súťaže a 
odovzdá ich na adoptívny holubník, stávajú sa 
majetkom vlastníka adoptívneho holubníka /pripad
ná výmena je možná osobnou dohodou vlastníka 
adoptívneho holubníka s prilosovaným chovatel'om. 

- sútaž pczostáva zo štyroch pretekov v rámci OZ 
CHPHTmava: 
1O. 8. 1996 - Vel'ké Mezinčí, 
17. 8. 1996 - Humpolec, 
24. 8. 1996 - Kladno, 
30. 8. 1996 - Cheb, 

-v každom preteku je ocenených prvých 10 dolete
ných mladých holubov a toto ocenenie dostane 
pôvodný majitel' mladých holubov 

- mladé holuby budú nasadené pcd menom pôvod
ného aadoptívneho holubníka 

- adoptívne holubníky sú holubníkmi popredných a 
serióznych chovatelov OZ CHPH Tmava, ktorých 
výber zabezpečuje garant sútaže TAPS Budmeri
ce a ten už má skúsenosti s organizovaním po. 
dobných pcdujatí 

- prípadný záujemca si môže pcdrobné informácie a 
propczície vyžiadať od garanta súťaže na adrese 
TAPS Budmerice At texte/, pripadne na Č. teL 07041 
94352, 0704/94488. 

p. Šavara 

. @~@I:fifu® w@D@m]rru&l[ffi) 

SAI.MONEI.ÓZA 

.$i1lmonelóza je bakteriálne ochorenie, 
pomenované po rode baktérií, ktorý ho spô
sobuje. Patrí medzi zoozóny, t. j. ochorenie 
prenosné zo zvierat na rudí. Sérotyp S. typhi 
murium zaujíma desafročia medzi salmone
lami prvé miesto čo do počtu ochorení zvie
rat. 

U holubov sa ochorenie prejavuje zhorše
ným liahnutím. Postihnuté kusy postávajú so 
sklonenou hlavou, neprijímajú krmivo, ale 
často pijú. Krídla majú zvesené, perie neup
ravené, okolie kloaky znečistené zeleným tru
som. Časté sú opuchnutia kíbov končatín a 
krívanie. Ojedinele dochádza k oslepnutiu. 
Úhyn pozorujeme behom 2 až 3 dni 

Možnou prevenciou vzniku ochorenia je 
použitie vakcíny SALGEJ} z Biovety Ivanovi
ce. Obsahuje živú kultúru oslabeného kme
ňa Salm. Typhi murium. Slúži na imunizáciu 
chovu proti ochoreniu na salmonelózu. 

Vakcinujú sa holúbätá v 3. týždni života 1 
kvapkou do zobáku a za 7 dnísa revakcinujú 
opäť 1 kvapkou. Dospelým jedincom sa apli

I ~ '"kujú 3 kvapky 1-krát ročne pred sezónou. 50 
dávko!/é balenie vakcíny sa rozpusti v 5 ml 
Riedidla A alebo pitnej vody bez chlóru. 

Imunita vzniká za 3 až 5 dnípo prvej vak ... 
cinácii. Vakcina sa musi skladovať pri 2 - 8" 
C, v suchu a tme. 

Ďalším prípra vkom na prevenciu, ale aj lieč
bu tohto ochorenia je BAKTERIOFAG STM 
sol. Účinnou látkou sú v ňom aktívne fagové 
častice, schopné aktívne pohlcovaf baktérie 
salmonel. Podáva sa hromadne, neriedený v 
pitnej vode, a to 100 ml prípra vku na 1 I vody, 
čo je dávka na 100 holubov. Preventivne sa 
aplikuje dva dni, liečebne tri dni. Liečba je 
možná v l'ubovol'nom období roka. 

Pri použiti oboch týchto liečiv sa nesmú 
súčasne podá va ť antibiotiká. 
MVDr. JUROV/Č, Medín s. r. o., 913 04 
Kostolná Záriečie 149, Č. t fax : 0831/99312 

Plán preventfvnych opatrení 
v chove holubov 

JANUÁR 
* pravidelná hygiena holubníkov, výstavy, racio
nálna výživa . 

Prípravky : 

- na tlmenie kokcidiózy a salmonelózy - Cholesol 

do vody 


FEBRUÁR 
* rozdelenie holubov podra pohlavia, dezinfekcia 
holubníkov, preliečenie trichomonázy 
Prrpravkv : 
- na dezinfekciu - Jodonal, Incidurvet, Chloramín 
- proti parazftom v prostredí - Neocidol, Arpalit 
- proti parázitom na holuboch - Arpalit spray 1%, 
Bio-Kill 
- proti trichomonádam - Ivazol, Ronidazol, Tri
chobion, Entizol, Avimetronid /všetky podávame 
po tri dni! 

MAREC 
* párovanie, znáška, preliečenie salmonelózy a 
kokcidiózy 
Prípravky : 
- holubiciam na podporu znášky - Kolumbin, Ka
mivisf, Holubík 
- proti salmonelóze - Bakteriofág jednorázovo + 
Salgen vakcínovať 
- proti kokcidioze - KloZanit IESB 3/, Sulfakom
bin, Sulfadimidin '. 
- vitamínové prípravky - vitamín C, vitamrn Bkom
plex, Aguavit, Bellavet G, Combinaly 

APRIL 
'0 liahnutie, cvičné lety, začiatok pretekárskej se
zóny, vakcinácia proti salmonelóze a pseudo
moru. 
Prípravky : 
- na vakcináciu holubät trefom týždni - Salgen proti 
salmonelóze po 14 dňoch aplikovať Avipest proti 
pseudomoru - po štyroch týždňoch od aplikácie 
Avipestu mláďatám, celý chov imunizovať proti 
pseudomoru Colinakom alebo Avipestom 

MÁJ 
• preteky, chov 

Prípravky : 

- vitamínové prrpravky - vitamín C; vitamín Bkom

plex, Aguavit, Auripul, Holubík, Kolumbin, Kami
vist, Bellavet G . 

- na tlmenie kokcidiózy a salmonelózy - Cholesol 


JÚN 
* preteky 
Prípravky: ako máj 

JÚL 
* preteky 
Prípravky: ako máj + vakcunácia mláďat Dvodif
terinom 

AUGUST 
* koniec pretekárskej sezóny, dezinfekcia holub
níkov po sezóne, odchov poslednej liahne 
Prípravky : 
- proti pseudomoru - Colinak mladým holubom 
- Vitamíny, minerálie 

SEPTEMBER 
* preteky mladých holubov, výborne kŕmiť na pre

perovanie 

Prípravky : 

- proti vtáčím kiahňam - Dvodifterin celý chov 

OKT6BER 
* preteky mladých holubov, cvičné lety, tlmenie 
kokcidiózy 
Prípravky : 
- Vitamíny, minerály: Holubík, Kamivist, KoIum
bin 
- na tlmenie kokcidiózy a salmonelózy - Cholesol 
ddo vody 

NOVEMBER 
* hygiena a dezinfekcia holubníkov, preliečenie 
trichomonázy, salmonelózy 
Prípravky : 
- na dezinfekciu holubníkov - Jodonal, Incidur vet, 
Chloramín, Lúh sodný, vypálenie plameňom 
- proti trichomonáze - Ivazol, Ronidazol, Tricho
bion, Entizol, Avimetronid po tri dni 
- proti salmonelóze - Bakteriofág jednorázovo 

DECEMBER 
* výstavy, výber chovnýCh holubov na budúcu 
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pôvodný majitel' mladých holubov 

- mladé holuby budú nasadené pcd menom pôvod
ného aadoptívneho holubníka 

- adoptívne holubníky sú holubníkmi popredných a 
serióznych chovatelov OZ CHPH Tmava, ktorých 
výber zabezpečuje garant sútaže TAPS Budmeri
ce a ten už má skúsenosti s organizovaním po. 
dobných pcdujatí 

- prípadný záujemca si môže pcdrobné informácie a 
propczície vyžiadať od garanta súťaže na adrese 
TAPS Budmerice At texte/, pripadne na Č. teL 07041 
94352, 0704/94488. 

p. Šavara 
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SAI.MONEI.ÓZA 

.$i1lmonelóza je bakteriálne ochorenie, 
pomenované po rode baktérií, ktorý ho spô
sobuje. Patrí medzi zoozóny, t. j. ochorenie 
prenosné zo zvierat na rudí. Sérotyp S. typhi 
murium zaujíma desafročia medzi salmone
lami prvé miesto čo do počtu ochorení zvie
rat. 

U holubov sa ochorenie prejavuje zhorše
ným liahnutím. Postihnuté kusy postávajú so 
sklonenou hlavou, neprijímajú krmivo, ale 
často pijú. Krídla majú zvesené, perie neup
ravené, okolie kloaky znečistené zeleným tru
som. Časté sú opuchnutia kíbov končatín a 
krívanie. Ojedinele dochádza k oslepnutiu. 
Úhyn pozorujeme behom 2 až 3 dni 

Možnou prevenciou vzniku ochorenia je 
použitie vakcíny SALGEJ} z Biovety Ivanovi
ce. Obsahuje živú kultúru oslabeného kme
ňa Salm. Typhi murium. Slúži na imunizáciu 
chovu proti ochoreniu na salmonelózu. 

Vakcinujú sa holúbätá v 3. týždni života 1 
kvapkou do zobáku a za 7 dnísa revakcinujú 
opäť 1 kvapkou. Dospelým jedincom sa apli

I ~ '"kujú 3 kvapky 1-krát ročne pred sezónou. 50 
dávko!/é balenie vakcíny sa rozpusti v 5 ml 
Riedidla A alebo pitnej vody bez chlóru. 

Imunita vzniká za 3 až 5 dnípo prvej vak ... 
cinácii. Vakcina sa musi skladovať pri 2 - 8" 
C, v suchu a tme. 

Ďalším prípra vkom na prevenciu, ale aj lieč
bu tohto ochorenia je BAKTERIOFAG STM 
sol. Účinnou látkou sú v ňom aktívne fagové 
častice, schopné aktívne pohlcovaf baktérie 
salmonel. Podáva sa hromadne, neriedený v 
pitnej vode, a to 100 ml prípra vku na 1 I vody, 
čo je dávka na 100 holubov. Preventivne sa 
aplikuje dva dni, liečebne tri dni. Liečba je 
možná v l'ubovol'nom období roka. 

Pri použiti oboch týchto liečiv sa nesmú 
súčasne podá va ť antibiotiká. 
MVDr. JUROV/Č, Medín s. r. o., 913 04 
Kostolná Záriečie 149, Č. t fax : 0831/99312 

Plán preventfvnych opatrení 
v chove holubov 

JANUÁR 
* pravidelná hygiena holubníkov, výstavy, racio
nálna výživa . 

Prípravky : 

- na tlmenie kokcidiózy a salmonelózy - Cholesol 

do vody 


FEBRUÁR 
* rozdelenie holubov podra pohlavia, dezinfekcia 
holubníkov, preliečenie trichomonázy 
Prrpravkv : 
- na dezinfekciu - Jodonal, Incidurvet, Chloramín 
- proti parazftom v prostredí - Neocidol, Arpalit 
- proti parázitom na holuboch - Arpalit spray 1%, 
Bio-Kill 
- proti trichomonádam - Ivazol, Ronidazol, Tri
chobion, Entizol, Avimetronid /všetky podávame 
po tri dni! 

MAREC 
* párovanie, znáška, preliečenie salmonelózy a 
kokcidiózy 
Prípravky : 
- holubiciam na podporu znášky - Kolumbin, Ka
mivisf, Holubík 
- proti salmonelóze - Bakteriofág jednorázovo + 
Salgen vakcínovať 
- proti kokcidioze - KloZanit IESB 3/, Sulfakom
bin, Sulfadimidin '. 
- vitamínové prípravky - vitamín C, vitamrn Bkom
plex, Aguavit, Bellavet G, Combinaly 

APRIL 
'0 liahnutie, cvičné lety, začiatok pretekárskej se
zóny, vakcinácia proti salmonelóze a pseudo
moru. 
Prípravky : 
- na vakcináciu holubät trefom týždni - Salgen proti 
salmonelóze po 14 dňoch aplikovať Avipest proti 
pseudomoru - po štyroch týždňoch od aplikácie 
Avipestu mláďatám, celý chov imunizovať proti 
pseudomoru Colinakom alebo Avipestom 

MÁJ 
• preteky, chov 

Prípravky : 

- vitamínové prrpravky - vitamín C; vitamín Bkom

plex, Aguavit, Auripul, Holubík, Kolumbin, Kami
vist, Bellavet G . 

- na tlmenie kokcidiózy a salmonelózy - Cholesol 


JÚN 
* preteky 
Prípravky: ako máj 

JÚL 
* preteky 
Prípravky: ako máj + vakcunácia mláďat Dvodif
terinom 

AUGUST 
* koniec pretekárskej sezóny, dezinfekcia holub
níkov po sezóne, odchov poslednej liahne 
Prípravky : 
- proti pseudomoru - Colinak mladým holubom 
- Vitamíny, minerálie 

SEPTEMBER 
* preteky mladých holubov, výborne kŕmiť na pre

perovanie 

Prípravky : 

- proti vtáčím kiahňam - Dvodifterin celý chov 

OKT6BER 
* preteky mladých holubov, cvičné lety, tlmenie 
kokcidiózy 
Prípravky : 
- Vitamíny, minerály: Holubík, Kamivist, KoIum
bin 
- na tlmenie kokcidiózy a salmonelózy - Cholesol 
ddo vody 

NOVEMBER 
* hygiena a dezinfekcia holubníkov, preliečenie 
trichomonázy, salmonelózy 
Prípravky : 
- na dezinfekciu holubníkov - Jodonal, Incidur vet, 
Chloramín, Lúh sodný, vypálenie plameňom 
- proti trichomonáze - Ivazol, Ronidazol, Tricho
bion, Entizol, Avimetronid po tri dni 
- proti salmonelóze - Bakteriofág jednorázovo 

DECEMBER 
* výstavy, výber chovnýCh holubov na budúcu 
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sezónu, vyšetrenie trusu na prítomnosť parazi
. tov, liečiť až po dopŕchnutí letiek 
PrípravkY : 
- na prevenciu kokcidiózy a salmonelózy - ChoIe
soi 
Podľa výsledku vyšetrenia, ďalej aplikovať na 

liečbu kokcidiózy - Klozanit, ESB 3, Sulfakombin, 
Sulfadimidin, na liečbu endoparazitóz /škrkavky, 
kapilárie/- Aldifal Ibi, Bioverm, začať vakcináciu 
proti mykoplazmóze. Vakcinu treba aplikovať na 
1. deň, revakcinovať 7. deň a druhýkrát revakci
novať na 28. deň od začiatku vakcinácie. 

Medzi jednotlivými prfpravkami treba nechávať 
týždňovú prestávku a dodržať poradie. 

Poznámky : 
1. Tento plán preventrvnych opatrení si nečiní 
nárok stať sa univerzálnym návodom, ide o lO

všeobecňujúci a zjednodušujúci postup. 
2. V prípade výskytu závažnejších ochorení je 
potrebná porada s veterinárnym lekárom a ap
likácia ÚČinných medikamentov. 

MVDr. Raclavský 
MVDr. Jurovif 

I.CHOVATEI:SKÉ MINIMUM Z"GENETIKY I 

Dostali sme na zverejnenie články z oblasti 

genetiky a viacerí z vás nás požiadali aj o publi
káciu odborných článkov. Z tohto dôvodu v kaž
dom tohioročnom čísle LNerejníme článok veno
vaný genetike. V záujme zachovania postupnos
ti , začneme základmi genetiky - jej základnými 
pojmami a zákonmi. 

Genetika - veda, skúmajúca dve základné 
vlastnosti živých organizmov - dedičnost a pre
menlivosť. 

Dedičnosf - schopnost organizmov plodi! se
be podobných potomkov, l. j. uchovávať si zde
dený súbor informácií o znakoch a vlastnostiach 
a tento súbor odovzdaťnasledujúcim generáciam. 

-schopnost organizmov reagova! rovnako ako 
ich rodičia v rovnakých podmienkach. 

Premenlivosť -schopnosť vytváraťodchylky od 
pôvodného znenia genetickej informácie. 

POZNÁMKA: často sa stretávame v praxi s 
tým,že chovatelia zabúdajú práve na druhú časf 
pojmu genetika -na premenlivost. častopo kúpe 
kvalitného materiálu /neraz i drahého! sú skla
maní z neúspechu. Zabúdajú práve na premenli
vost, na podmienky, ktoré holubom vytvorili. Tu 
je potrebné mať na pamäti : rovnako reagovať v 
rovnakých podmienkach. Nestačínakúpif holu
by, ale je potrebné osvojif si aj metódy práce s 
nimi, ich požiadavky a nároky. 

~ /gény/ - faktory, usmemujúce vznik zna
kov a vlastností. /rodičia neodovzdávajú hotové 
znaky a vlastnosti , ale len dispozície/o 

Znaky -vonkajšie rozdielnosti medzi organiz-

I,. 
mami. Sú podmienené génmi vel'kého účinku / 
majorgénmV.Založené sú jednoducho a možno 
ich fažko ovplyvnifIfarba peria!. 

Vlastnosti - vnútorné odlišnosti /odolnosf, vy
trvalost, rannosťa podJ. Označujeme ich tiež ako 
kvalitatívne znaky. Majú zložité založenie a sú 
podmienené vel1<ým počtom génov malého účin
ku,ktoré nazývame polygény. 

Genotvp - súbor všetkých génov, vlôh, infor
mácií, ktoré dostal potomok od obidvoch rodičov. 

FenQhill- súbor určitých znakov a vlastností, 
ktoré sa na základe genotypu a prostredia u je
dinca vytvorili. 

Gény /alely/ - sa označujú písmenami : - domi
nantný gén /prevládajúci/ označuje sa vel1<ým _Ju 

písmenom 
- recesívny gén /ustupujúcil označuje sa ma

lým písmenom. 
Homozvgot r pre daný znak alebo vlastnosf 

dostal od rodičov rovnakú informáciu /dominan
tnú alebo recesívnu! napr. AA,aa 

Heterozvgot . pre daný znak alebo vlastnosť 
dostal od rod i čov rozdielnu informáciu, napr. Na 

Intermedialita /neúplná dominancia!- fenotyp 
heterozygota sa odlišuje od fenotypu dominant
ného jedinca /dominantný gén nedokáže úplne 
potlačif recesívny gén!. 

Napn'klad: 
A· informácia !vloha! pre červenú farbu kvetu 
a - informácia /vloha! pre bielu farbu kvetu 
genotyp Na - pri úplnej dominancii má kvet 

červenú farbu 
genotyp Aa pri neúplnej dominancii má kvet 

ružovú farbu 
Hybri dizačné metódy 

- metódy kríženia umožl'lujú v mnohých gene
ráciach, vznikajúcich pohlavnou cestou, zisťo
vaťzákonistosti dedenia a prejavov vlôh. 

- kríženie sa v zápise označuje písmenom " x " 
- rodičovský pár sa označuje po I'avej strane 

zápisu písmenom " P " /parents = rod i čia! 
- na prvom mieste schémy kríženia sa LNádza 

samičie pohlavie 
- potomstvo dvoch odlišných rodičov nazýva

me knzence alebo hybridy a po I'avej strane zápi
su ich označujeme písmenom" F " /fiiii = deti/. 
Index sa použije na označenie poradia hybridnej 
generácie napr. F, - prvá filiálna generácia 

Gamety - pohlavné bunky, vznikajúce v pro
cese gametogenézy /redukčného delenia! a ob
sahujú vždy polovičný /haploidný/ početvlôh dos
pelého jedinca. Nesú vždy jednu informáciu pre 
vznik daného znaku alebo vlastnosti. 

* Johann Gregor Mendel 

ZÁKLADNÉ ZÁKONY DEDiČNOSTI 
lpodla svojho objavitela Mendelove zákonyl 

1. Mendelov zákon /tiež zákon uniformity 
hybridovl 

• Všetky jedince F, generácie, získanej kríže
ním dvoch homozygotných jedincov sú genoty
povo a fenotypovo rovnaké l uniformné/. * 

Rodičovské jedince P AA x aa 
Gamety A,A a,a 

F, [§J 

POZNÁMKA: tento zákon je nám v chovateľ
skej praxi dobre známy pri kríženíjedincov dvoch 

čistých línií /línia vzniká vnútorným krížením - im
bridingoml. Pre vyrCMlané /uniformné/ potomstvo 
s heteróznym efektom sú preto rodičovské jedin
ce čistých línií vysoko cenené. Jedince z takto 
vedeného chovu môžu by! po nákupe zárukou 
zvýšenia kvality. 

2. Mendelov zákon /tiež zákon štepenia! 
* Vpotomstve hybridov nie je jednotnosf, ale 

objavujú sa tu dominantné a recesívne znaky, a 
to v určitých číselných pomeroch. * 

/ Tento zákon sa dotýka napnklad knzeniaje
dincov F, generácie. / 

F, generácia Aa x Aa 
Gamety A,a A,a 

Podľa zásady, že každá gameta z množiny 
samičích gamiet sa môže stretnú! s každou ga
metou z množiny samčích gamiet, môžeme zá· 
kon schématicky zapísaftzv. kombinačným men
delovým štvorcom: 

F2 Gamety A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Za predpokladu, že oplodnenia sa zúčast
nia obidva typy gamét obidvoch heterozygotných 
rodičov, je pravdepodobné, že v F

2 
generácii 

vznikne: 
25 % homozygotov dominantných AA 
50 % heterozygotov Aa 
25 % heterozygotov recesívnych aa 
Genotypysa štepia v d1arakteristickorn pome-

re 1 : 2 : 1. 

POZNÁMKA: Chovatelia často nechcú zo
bra! do úvahy, že dva vynikajúce heterozygotné 
jedince nám dajú potomkov,ktorých genotypy sa 
navzájom výrazne odlišujú. Po zaradení do cho
vu nám jeden súrodenec môže a druhý nemusí 
prinášaf očakávaný efekt. 

Pokračovanie v nasledujúcom osle. 

Pripravil: RNDr. Dudzik Daniel 
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sezónu, vyšetrenie trusu na prítomnosť parazi
. tov, liečiť až po dopŕchnutí letiek 
PrípravkY : 
- na prevenciu kokcidiózy a salmonelózy - ChoIe
soi 
Podľa výsledku vyšetrenia, ďalej aplikovať na 

liečbu kokcidiózy - Klozanit, ESB 3, Sulfakombin, 
Sulfadimidin, na liečbu endoparazitóz /škrkavky, 
kapilárie/- Aldifal Ibi, Bioverm, začať vakcináciu 
proti mykoplazmóze. Vakcinu treba aplikovať na 
1. deň, revakcinovať 7. deň a druhýkrát revakci
novať na 28. deň od začiatku vakcinácie. 

Medzi jednotlivými prfpravkami treba nechávať 
týždňovú prestávku a dodržať poradie. 

Poznámky : 
1. Tento plán preventrvnych opatrení si nečiní 
nárok stať sa univerzálnym návodom, ide o lO

všeobecňujúci a zjednodušujúci postup. 
2. V prípade výskytu závažnejších ochorení je 
potrebná porada s veterinárnym lekárom a ap
likácia ÚČinných medikamentov. 

MVDr. Raclavský 
MVDr. Jurovif 

I.CHOVATEI:SKÉ MINIMUM Z"GENETIKY I 

Dostali sme na zverejnenie články z oblasti 

genetiky a viacerí z vás nás požiadali aj o publi
káciu odborných článkov. Z tohto dôvodu v kaž
dom tohioročnom čísle LNerejníme článok veno
vaný genetike. V záujme zachovania postupnos
ti , začneme základmi genetiky - jej základnými 
pojmami a zákonmi. 

Genetika - veda, skúmajúca dve základné 
vlastnosti živých organizmov - dedičnost a pre
menlivosť. 

Dedičnosf - schopnost organizmov plodi! se
be podobných potomkov, l. j. uchovávať si zde
dený súbor informácií o znakoch a vlastnostiach 
a tento súbor odovzdaťnasledujúcim generáciam. 

-schopnost organizmov reagova! rovnako ako 
ich rodičia v rovnakých podmienkach. 

Premenlivosť -schopnosť vytváraťodchylky od 
pôvodného znenia genetickej informácie. 

POZNÁMKA: často sa stretávame v praxi s 
tým,že chovatelia zabúdajú práve na druhú časf 
pojmu genetika -na premenlivost. častopo kúpe 
kvalitného materiálu /neraz i drahého! sú skla
maní z neúspechu. Zabúdajú práve na premenli
vost, na podmienky, ktoré holubom vytvorili. Tu 
je potrebné mať na pamäti : rovnako reagovať v 
rovnakých podmienkach. Nestačínakúpif holu
by, ale je potrebné osvojif si aj metódy práce s 
nimi, ich požiadavky a nároky. 

~ /gény/ - faktory, usmemujúce vznik zna
kov a vlastností. /rodičia neodovzdávajú hotové 
znaky a vlastnosti , ale len dispozície/o 

Znaky -vonkajšie rozdielnosti medzi organiz-

I,. 
mami. Sú podmienené génmi vel'kého účinku / 
majorgénmV.Založené sú jednoducho a možno 
ich fažko ovplyvnifIfarba peria!. 

Vlastnosti - vnútorné odlišnosti /odolnosf, vy
trvalost, rannosťa podJ. Označujeme ich tiež ako 
kvalitatívne znaky. Majú zložité založenie a sú 
podmienené vel1<ým počtom génov malého účin
ku,ktoré nazývame polygény. 

Genotvp - súbor všetkých génov, vlôh, infor
mácií, ktoré dostal potomok od obidvoch rodičov. 

FenQhill- súbor určitých znakov a vlastností, 
ktoré sa na základe genotypu a prostredia u je
dinca vytvorili. 

Gény /alely/ - sa označujú písmenami : - domi
nantný gén /prevládajúci/ označuje sa vel1<ým _Ju 

písmenom 
- recesívny gén /ustupujúcil označuje sa ma

lým písmenom. 
Homozvgot r pre daný znak alebo vlastnosf 

dostal od rodičov rovnakú informáciu /dominan
tnú alebo recesívnu! napr. AA,aa 

Heterozvgot . pre daný znak alebo vlastnosť 
dostal od rod i čov rozdielnu informáciu, napr. Na 

Intermedialita /neúplná dominancia!- fenotyp 
heterozygota sa odlišuje od fenotypu dominant
ného jedinca /dominantný gén nedokáže úplne 
potlačif recesívny gén!. 

Napn'klad: 
A· informácia !vloha! pre červenú farbu kvetu 
a - informácia /vloha! pre bielu farbu kvetu 
genotyp Na - pri úplnej dominancii má kvet 

červenú farbu 
genotyp Aa pri neúplnej dominancii má kvet 

ružovú farbu 
Hybri dizačné metódy 

- metódy kríženia umožl'lujú v mnohých gene
ráciach, vznikajúcich pohlavnou cestou, zisťo
vaťzákonistosti dedenia a prejavov vlôh. 

- kríženie sa v zápise označuje písmenom " x " 
- rodičovský pár sa označuje po I'avej strane 

zápisu písmenom " P " /parents = rod i čia! 
- na prvom mieste schémy kríženia sa LNádza 

samičie pohlavie 
- potomstvo dvoch odlišných rodičov nazýva

me knzence alebo hybridy a po I'avej strane zápi
su ich označujeme písmenom" F " /fiiii = deti/. 
Index sa použije na označenie poradia hybridnej 
generácie napr. F, - prvá filiálna generácia 

Gamety - pohlavné bunky, vznikajúce v pro
cese gametogenézy /redukčného delenia! a ob
sahujú vždy polovičný /haploidný/ početvlôh dos
pelého jedinca. Nesú vždy jednu informáciu pre 
vznik daného znaku alebo vlastnosti. 

* Johann Gregor Mendel 

ZÁKLADNÉ ZÁKONY DEDiČNOSTI 
lpodla svojho objavitela Mendelove zákonyl 

1. Mendelov zákon /tiež zákon uniformity 
hybridovl 

• Všetky jedince F, generácie, získanej kríže
ním dvoch homozygotných jedincov sú genoty
povo a fenotypovo rovnaké l uniformné/. * 

Rodičovské jedince P AA x aa 
Gamety A,A a,a 

F, [§J 

POZNÁMKA: tento zákon je nám v chovateľ
skej praxi dobre známy pri kríženíjedincov dvoch 

čistých línií /línia vzniká vnútorným krížením - im
bridingoml. Pre vyrCMlané /uniformné/ potomstvo 
s heteróznym efektom sú preto rodičovské jedin
ce čistých línií vysoko cenené. Jedince z takto 
vedeného chovu môžu by! po nákupe zárukou 
zvýšenia kvality. 

2. Mendelov zákon /tiež zákon štepenia! 
* Vpotomstve hybridov nie je jednotnosf, ale 

objavujú sa tu dominantné a recesívne znaky, a 
to v určitých číselných pomeroch. * 

/ Tento zákon sa dotýka napnklad knzeniaje
dincov F, generácie. / 

F, generácia Aa x Aa 
Gamety A,a A,a 

Podľa zásady, že každá gameta z množiny 
samičích gamiet sa môže stretnú! s každou ga
metou z množiny samčích gamiet, môžeme zá· 
kon schématicky zapísaftzv. kombinačným men
delovým štvorcom: 

F2 Gamety A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Za predpokladu, že oplodnenia sa zúčast
nia obidva typy gamét obidvoch heterozygotných 
rodičov, je pravdepodobné, že v F

2 
generácii 

vznikne: 
25 % homozygotov dominantných AA 
50 % heterozygotov Aa 
25 % heterozygotov recesívnych aa 
Genotypysa štepia v d1arakteristickorn pome-

re 1 : 2 : 1. 

POZNÁMKA: Chovatelia často nechcú zo
bra! do úvahy, že dva vynikajúce heterozygotné 
jedince nám dajú potomkov,ktorých genotypy sa 
navzájom výrazne odlišujú. Po zaradení do cho
vu nám jeden súrodenec môže a druhý nemusí 
prinášaf očakávaný efekt. 

Pokračovanie v nasledujúcom osle. 

Pripravil: RNDr. Dudzik Daniel 
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NA ÚVOD SEZÓNY 

Predchádzajme problémom 

Váženi priatelia, väčš ina z nás túžobne očakáva 
novú chovateľskú apretekovú sezónu. Každý verí, že 
sa naplnia jeho plány i očakávania úspechu v prete
koch, že výsledky svojej chovateľskej'práce, starost
livosti, zimnej a jarnej prípravy holubov, sa pretavia 
do úspechu našich pretekárov. 

Neraz sa stretávame aj s tým, že celoročné úsilie, 
čestná apoctivá práca chovatefa sú zmarené /nieke
dy až po sezóne/ administratívnymi nedostatkami, 
nedodržaním vopred stanovených termínov alebo 
ustanovení pretekového poriadku. Chovatef má ná
sledne pocit krivdy /neraz oprávnený/oOrganizátor a 
usporiadatef súfaže je zas v neprijemnej situácii, že 
musí rozhodnúť v duchu pravidiel a podvedome si 
myslí, že ten chovater ani za to nemôže. 

Chcem preto vyzvať všetkých kolegov funkcioná
rov OZ, ale predovšetkým výcvikárov OZ aj ZO, aby si 
podrobne preštudovali podmienky MS a pretekový 
poriadok so všetkými jeho doplnkami a podrobne 
všetko prebrali na schôdzach ZO CHPH. 

Vážení kolegovia výcvikári, budle nekompromisní 
počas sezóny. Upozornite chovatefa ihneď na každý 
nedostatok, ak zistite nesúlad s pretekovým poriad
kom. Neschovávajme sa za priatefstvo. Nemôže sa 
predsa stať , aby po skončení sezóny mal chovatef 
pať alebo viac rovnakých nedostatkov v pretekovej 
dokumentácii. Ak by bol upozornený alebo vyradený 
z jedného preteku, určite v nasledujúcom by bolo 
všetko vporiadkuJMy,chovatelia, sme už raztakí, že 
aj keby sme zabudli na pracovné povinnosti či rodi
nu, na pretek musí byť všetko v najlepšom poriad
kuj 

To by mohla byť najschodnejšia cesta k tomu, aby 
sme predišli väčšine problémov a sťažnosti. ktoré 
musel rieš if ÚV SZCHPH. Vzťahy medzi chovatefmi a 
orgánmi OZ azväzu by boli jasnejšie. 

Na druhej strane tým. že každý chovater v každej 
ZO bude ovlád ať pretekový poriadok. na základe kto
rého dokáže vyhodnotif pásku po otvorení konštato
vacich hodín ,atd. ,predideme možným nedovoleným 
man ipuláclam. 

Nie polemika. ale vyjadrenie 
Nievšetky príspevky, važenf chovate lia, ktoré sme 

dosiali. môleme uverejn i!. Bráni nám v tom obme
dz.ený rozsah tollto spravodaja. Chceme však aspoň 
stručne reagova! na niektoré znich. 

Od MUDr. Františka Vys loužita sme dostali list s 
príspevkom na uverejnenie /odoslaný 16,1 . 1996/. 
ktorý sme si však mohli prečfIat už v časopise Letu 

Zdar č. 2/1996.Ako funkcionár výboru OZ mu dávam 
za pravdu. pokiar ide o problematiku zaletených 
holubov.Aj mne chovatelia hlásia množstvo zalete
ných holubov aja informujem funkcionáíOv ZO. A čo 
sa stáva? Majitelia o holuby nemajú záujem anepo
važujú za potrebné ani od písa!. 

Dávam preto na zváženie predsedom OZ CHPH, 
ktorí sa zídu koncom marca na rozšírenom zasadnu
tí ÚV SZCHPH, prijať uznesenie k tejto problematike. 
Mohlo by sa niesť vtakom duchu. že ak chovatef ozná
mi zaleteného slovenského holuba v informačnom 
spravodaji Poštový holub a majiter sa do mesiaca 
neprihlási, môže s ním naložif podfa vlastného uvá
ženia. S Českým zväzom CHPH navrhujem urobiť 
podobnú dohodu. čím by sa predišlo súčasným prob
lémom pri vracaní holubov. ako ich uvádza vo svo
jom liste p. Hnilica zKyjova, zktorého citujeme v dneš
nom čísle. 

Informačný spravodaj Poštový holub sa orientuje 
na regionálnu problematiku. Ztohto dôvodu nemô
žeme uverejnif ani príspevok p. Majerčiaka na tému 
"Čo mi kazí radosf pri chove poštových holubov", 
ktorý pôvod ne zaslal do časopisu Letu Zdar akr itizu
je v ňom vyhodnotenie súťaže, organizovanej českým 
časopisom Dolet. Na návrh MUDr. Františka Vyslou
žila. vytvoriť jeden spoločný časopis pre česl0jch a 
slovenských chovateľov a rozdeliť si zisky, odpove
dáme citáciou z l. čísla Informačného spravodaja 
roku 1995 : "Úloha vydávať časopis - spravodaj, je 
zakotvená v uznesení IV. zjazdu Slovenského zväzu 
chovateľov poštových holubov... Spravodajom ne
chceme konkurovať českým časopisom, ktoré mno
hi z Vás odoberajú, nakolko budeme poskytovať vý
lučne regionálne informácie .. , Budeme sa snažif, aby 
v spravodaji vychádzali všetky dokumenty, smernice 
auznesenia, schválené ÚV SZ CH PH." 

Konštatujeme. že informačn é spravodaje vydáva
jú aj iné národné zväzy. okrem iného aj Ceský zväz 
CHPH. Myslíme si. že odborné časopisy, vydávané p. 
Kasalom ap. Matuškovou majú iné poslan ie. ako in
formačné spravodaje národných zväzov, OZ a pod. 
Pri utváraní dobrých vzfahov pÔjde len o to, aby si 
navzájom nezamieňali úlo hy aposlanie. 

Pokiar ide o zisky, tak tieto nás netrápia. Naopak 
nás teši Informácia z 2, č ísla časopis u Letu zdar. že 
počet odberaterov zo Slovenska stúpol o20 %. Cho
vatelía poštových holubov na Slovensku tým získajú 
iste viac odborných info rmácií, čo samozrejme pri
speje k Ich odbo rnému rastu. tím viac info rmácií 
chovaterzíska, tým jeto pre neho, ako aj pre náš šport, 
lepšie. RNDr. Dudzik Daniel 

CHRENO Oliver..,,~S"PO"'R-:T H .OS'S'-v.
~la..Una Benku 26 

N. V. HASPESLAGH S.A 917 OO T R N A V A 
SLOVENSKOHó1m.fridJ e. tel 0805/501 805 

PONUKOVÝ LIST+CENNíK 
130 ml CESNAK-OLEJ na krmivo, mnohostranne útinný 85,- Sk 
130ml SÓJOVÝ OLEJ energetikum pre holuby 50,- Sk 
2 kg GRIT ŠPORT HOBBY špeciálny grit pre holuby 47,- Sk 
1,5 kg ČERVENÝ KÁMEŇ prídavok do gritu. obsahuje minerály 36.- Sk 
500 9 KAMIVIST kľuvací kameň s minerálmi a stopovými prvkami 42.- Sk 
1 kg GRAVIMIN minerály, stopové prvky podporujúce rast 85.- Sk 
50ml BRILLlANT šamp6n do kúpel'a 60.- Sk 
50tbl ALLlCOR cesnakové tabletky do vody 55,- Sk 
525 ml BIOLIT TP preparát proti vonkajším parazitom 90,- Sk 
525 ml BIOLIT TP náhradná náplň 75,- Sk 
1 ks GUMOVACf STROJČEK strojček na gumičkovanie holubov 720.- Sk 
1 ks PAPIEROVÁ PÁSKA do hodín Stb, Elektročas, Benzing 30,- Sk 
1 ks RODOKMEŇ formát A4 2,50 Sk 
1 ks RODOKMEŇ formát AS 2,- Sk 
1 ks FAREBNÝ DIPLOM s holubom, farebný kartón 7,50 Sk 
1 ks DIPLOM S FAR. HOLUBOM farebný holub 12,- Sk 
1 ks ODZNAK HOLUB zlatý letiaci holub 36.- Sk 

VAzy A POHÁRE cenové relácie a sortiment podl'a fotografie 
100 ml G ERVIT-W špičkový produkt, 18 vitamínov 230.- Sk 
25 9 MULTIVITAMiN T 13 vysokokoncentrovaný vit. prášok 110,- Sk 
100ml KAPUViT-B koncentrát vit. + pečeňový výťažok 300,- Sk 
100ml SPU RIVIT pre rýchle zotavenie a TOP formu 150,- Sk 
50ml APARASIT preparát proti vonkajším parazitom 195,- Sk 
30tbl NIDRANI X tabletky proti otravám z poľa a hnačke 100,- Sk 
100ml GERKABLAU dezinfekcia vody zabraňujúca infekcii 140,- Sk 
lOg K + K EIVEISS bielkovinový prášok po fažkom lete 45,- Sk 
150 9 RENNFIT elektrolit a energetikum. znižuje smädivosf 200,- Sk 
25 g GAMBAKOKZID liek proti,kokcidióze, trichomonady 110,- Sk 
25 9 NIFURAMYCfN liek mnohostranne účinný - S, K, R, D 180,- Sk 
30 g SCHLEIMPULVER proti onemocneniu Coryzou 210,- Sk 
15 ml SHNUPFENOL nosné kvapky proti nádche 200,- Sk 
50ml AVIMYCfN plná ochrana proti nádche, prírodný produkt 270,- Sk 
100 ml AVIMYCfN plná ochrana proti nádche. prírodný prOdukt 480,- Sk 

.~ - 4g RONIDAZOL Bt liek proti trichomonáde a hexamitóze 41.- Sk 
25 9 GAMBAZ fN liek proti nádche, suchej nádche, Mycoplasmoze 190,- Sk 
60tbl GAMBAZfN tabletky ako predošlé pre individ. liečbu 354,- Sk 
25 9 HESSE-MYCfN 50 liek proti C orýze, hrtanovej nádche, Ornit6ze 160,- Sk 
30 ml PRIMEVIEW kvapky proti infekcii dýchacích ciest 290,- Sk 
100 ks TAUBENGLUCK posilňovacie tabletky pre formu holubov 130,- Sk 
500 ks TAUBENGLUCK posilňovacie tabletky pre formu holubov 565,- Sk 
1 !<S VYHRIEVACIA PODLOŽKA pod napájačky v zime proti zamfzaniu - 5 W 280,- Sk 
1 ks FARBlACE PLATlENKA Stb, Elektročas, Benzing, Junior, belgické 36,- Sk 
1 ks BEHAČKY do vletov, š. 43 mm, d. 300 mm belgické 12,- Sk 
1 ks ZNAČKOVACIE BUŽfRKY elips v 12 farbách belgické 1,50 Sk 
1 ks SAMOLEPKA farebný holub 36,- Sk 
100 ks GUMiČKA zAVODNA belgické 72,- Sk 
100 ks ADRESNÉ KRÚŽKY belgické 350.- Sk 

PRÉ M I A : pri nákupe nad 1.200.- Sk je možné vybrat : cesnak + sojový olej, Spurlvlt, Gambakokzid 

Objednaf tovar je možné telefonicky do 9.00 hod, a od 20.00 hod alebo písomne. 
Poštovné a dobierku hradf objednávajúci. 
Dávkovanie a zloženie nájdete v katalógu. 
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NA ÚVOD SEZÓNY 

Predchádzajme problémom 

Váženi priatelia, väčš ina z nás túžobne očakáva 
novú chovateľskú apretekovú sezónu. Každý verí, že 
sa naplnia jeho plány i očakávania úspechu v prete
koch, že výsledky svojej chovateľskej'práce, starost
livosti, zimnej a jarnej prípravy holubov, sa pretavia 
do úspechu našich pretekárov. 

Neraz sa stretávame aj s tým, že celoročné úsilie, 
čestná apoctivá práca chovatefa sú zmarené /nieke
dy až po sezóne/ administratívnymi nedostatkami, 
nedodržaním vopred stanovených termínov alebo 
ustanovení pretekového poriadku. Chovatef má ná
sledne pocit krivdy /neraz oprávnený/oOrganizátor a 
usporiadatef súfaže je zas v neprijemnej situácii, že 
musí rozhodnúť v duchu pravidiel a podvedome si 
myslí, že ten chovater ani za to nemôže. 

Chcem preto vyzvať všetkých kolegov funkcioná
rov OZ, ale predovšetkým výcvikárov OZ aj ZO, aby si 
podrobne preštudovali podmienky MS a pretekový 
poriadok so všetkými jeho doplnkami a podrobne 
všetko prebrali na schôdzach ZO CHPH. 

Vážení kolegovia výcvikári, budle nekompromisní 
počas sezóny. Upozornite chovatefa ihneď na každý 
nedostatok, ak zistite nesúlad s pretekovým poriad
kom. Neschovávajme sa za priatefstvo. Nemôže sa 
predsa stať , aby po skončení sezóny mal chovatef 
pať alebo viac rovnakých nedostatkov v pretekovej 
dokumentácii. Ak by bol upozornený alebo vyradený 
z jedného preteku, určite v nasledujúcom by bolo 
všetko vporiadkuJMy,chovatelia, sme už raztakí, že 
aj keby sme zabudli na pracovné povinnosti či rodi
nu, na pretek musí byť všetko v najlepšom poriad
kuj 

To by mohla byť najschodnejšia cesta k tomu, aby 
sme predišli väčšine problémov a sťažnosti. ktoré 
musel rieš if ÚV SZCHPH. Vzťahy medzi chovatefmi a 
orgánmi OZ azväzu by boli jasnejšie. 

Na druhej strane tým. že každý chovater v každej 
ZO bude ovlád ať pretekový poriadok. na základe kto
rého dokáže vyhodnotif pásku po otvorení konštato
vacich hodín ,atd. ,predideme možným nedovoleným 
man ipuláclam. 

Nie polemika. ale vyjadrenie 
Nievšetky príspevky, važenf chovate lia, ktoré sme 

dosiali. môleme uverejn i!. Bráni nám v tom obme
dz.ený rozsah tollto spravodaja. Chceme však aspoň 
stručne reagova! na niektoré znich. 

Od MUDr. Františka Vys loužita sme dostali list s 
príspevkom na uverejnenie /odoslaný 16,1 . 1996/. 
ktorý sme si však mohli prečfIat už v časopise Letu 

Zdar č. 2/1996.Ako funkcionár výboru OZ mu dávam 
za pravdu. pokiar ide o problematiku zaletených 
holubov.Aj mne chovatelia hlásia množstvo zalete
ných holubov aja informujem funkcionáíOv ZO. A čo 
sa stáva? Majitelia o holuby nemajú záujem anepo
važujú za potrebné ani od písa!. 

Dávam preto na zváženie predsedom OZ CHPH, 
ktorí sa zídu koncom marca na rozšírenom zasadnu
tí ÚV SZCHPH, prijať uznesenie k tejto problematike. 
Mohlo by sa niesť vtakom duchu. že ak chovatef ozná
mi zaleteného slovenského holuba v informačnom 
spravodaji Poštový holub a majiter sa do mesiaca 
neprihlási, môže s ním naložif podfa vlastného uvá
ženia. S Českým zväzom CHPH navrhujem urobiť 
podobnú dohodu. čím by sa predišlo súčasným prob
lémom pri vracaní holubov. ako ich uvádza vo svo
jom liste p. Hnilica zKyjova, zktorého citujeme v dneš
nom čísle. 

Informačný spravodaj Poštový holub sa orientuje 
na regionálnu problematiku. Ztohto dôvodu nemô
žeme uverejnif ani príspevok p. Majerčiaka na tému 
"Čo mi kazí radosf pri chove poštových holubov", 
ktorý pôvod ne zaslal do časopisu Letu Zdar akr itizu
je v ňom vyhodnotenie súťaže, organizovanej českým 
časopisom Dolet. Na návrh MUDr. Františka Vyslou
žila. vytvoriť jeden spoločný časopis pre česl0jch a 
slovenských chovateľov a rozdeliť si zisky, odpove
dáme citáciou z l. čísla Informačného spravodaja 
roku 1995 : "Úloha vydávať časopis - spravodaj, je 
zakotvená v uznesení IV. zjazdu Slovenského zväzu 
chovateľov poštových holubov... Spravodajom ne
chceme konkurovať českým časopisom, ktoré mno
hi z Vás odoberajú, nakolko budeme poskytovať vý
lučne regionálne informácie .. , Budeme sa snažif, aby 
v spravodaji vychádzali všetky dokumenty, smernice 
auznesenia, schválené ÚV SZ CH PH." 

Konštatujeme. že informačn é spravodaje vydáva
jú aj iné národné zväzy. okrem iného aj Ceský zväz 
CHPH. Myslíme si. že odborné časopisy, vydávané p. 
Kasalom ap. Matuškovou majú iné poslan ie. ako in
formačné spravodaje národných zväzov, OZ a pod. 
Pri utváraní dobrých vzfahov pÔjde len o to, aby si 
navzájom nezamieňali úlo hy aposlanie. 

Pokiar ide o zisky, tak tieto nás netrápia. Naopak 
nás teši Informácia z 2, č ísla časopis u Letu zdar. že 
počet odberaterov zo Slovenska stúpol o20 %. Cho
vatelía poštových holubov na Slovensku tým získajú 
iste viac odborných info rmácií, čo samozrejme pri
speje k Ich odbo rnému rastu. tím viac info rmácií 
chovaterzíska, tým jeto pre neho, ako aj pre náš šport, 
lepšie. RNDr. Dudzik Daniel 

CHRENO Oliver..,,~S"PO"'R-:T H .OS'S'-v.
~la..Una Benku 26 

N. V. HASPESLAGH S.A 917 OO T R N A V A 
SLOVENSKOHó1m.fridJ e. tel 0805/501 805 

PONUKOVÝ LIST+CENNíK 
130 ml CESNAK-OLEJ na krmivo, mnohostranne útinný 85,- Sk 
130ml SÓJOVÝ OLEJ energetikum pre holuby 50,- Sk 
2 kg GRIT ŠPORT HOBBY špeciálny grit pre holuby 47,- Sk 
1,5 kg ČERVENÝ KÁMEŇ prídavok do gritu. obsahuje minerály 36.- Sk 
500 9 KAMIVIST kľuvací kameň s minerálmi a stopovými prvkami 42.- Sk 
1 kg GRAVIMIN minerály, stopové prvky podporujúce rast 85.- Sk 
50ml BRILLlANT šamp6n do kúpel'a 60.- Sk 
50tbl ALLlCOR cesnakové tabletky do vody 55,- Sk 
525 ml BIOLIT TP preparát proti vonkajším parazitom 90,- Sk 
525 ml BIOLIT TP náhradná náplň 75,- Sk 
1 ks GUMOVACf STROJČEK strojček na gumičkovanie holubov 720.- Sk 
1 ks PAPIEROVÁ PÁSKA do hodín Stb, Elektročas, Benzing 30,- Sk 
1 ks RODOKMEŇ formát A4 2,50 Sk 
1 ks RODOKMEŇ formát AS 2,- Sk 
1 ks FAREBNÝ DIPLOM s holubom, farebný kartón 7,50 Sk 
1 ks DIPLOM S FAR. HOLUBOM farebný holub 12,- Sk 
1 ks ODZNAK HOLUB zlatý letiaci holub 36.- Sk 

VAzy A POHÁRE cenové relácie a sortiment podl'a fotografie 
100 ml G ERVIT-W špičkový produkt, 18 vitamínov 230.- Sk 
25 9 MULTIVITAMiN T 13 vysokokoncentrovaný vit. prášok 110,- Sk 
100ml KAPUViT-B koncentrát vit. + pečeňový výťažok 300,- Sk 
100ml SPU RIVIT pre rýchle zotavenie a TOP formu 150,- Sk 
50ml APARASIT preparát proti vonkajším parazitom 195,- Sk 
30tbl NIDRANI X tabletky proti otravám z poľa a hnačke 100,- Sk 
100ml GERKABLAU dezinfekcia vody zabraňujúca infekcii 140,- Sk 
lOg K + K EIVEISS bielkovinový prášok po fažkom lete 45,- Sk 
150 9 RENNFIT elektrolit a energetikum. znižuje smädivosf 200,- Sk 
25 g GAMBAKOKZID liek proti,kokcidióze, trichomonady 110,- Sk 
25 9 NIFURAMYCfN liek mnohostranne účinný - S, K, R, D 180,- Sk 
30 g SCHLEIMPULVER proti onemocneniu Coryzou 210,- Sk 
15 ml SHNUPFENOL nosné kvapky proti nádche 200,- Sk 
50ml AVIMYCfN plná ochrana proti nádche, prírodný produkt 270,- Sk 
100 ml AVIMYCfN plná ochrana proti nádche. prírodný prOdukt 480,- Sk 

.~ - 4g RONIDAZOL Bt liek proti trichomonáde a hexamitóze 41.- Sk 
25 9 GAMBAZ fN liek proti nádche, suchej nádche, Mycoplasmoze 190,- Sk 
60tbl GAMBAZfN tabletky ako predošlé pre individ. liečbu 354,- Sk 
25 9 HESSE-MYCfN 50 liek proti C orýze, hrtanovej nádche, Ornit6ze 160,- Sk 
30 ml PRIMEVIEW kvapky proti infekcii dýchacích ciest 290,- Sk 
100 ks TAUBENGLUCK posilňovacie tabletky pre formu holubov 130,- Sk 
500 ks TAUBENGLUCK posilňovacie tabletky pre formu holubov 565,- Sk 
1 !<S VYHRIEVACIA PODLOŽKA pod napájačky v zime proti zamfzaniu - 5 W 280,- Sk 
1 ks FARBlACE PLATlENKA Stb, Elektročas, Benzing, Junior, belgické 36,- Sk 
1 ks BEHAČKY do vletov, š. 43 mm, d. 300 mm belgické 12,- Sk 
1 ks ZNAČKOVACIE BUŽfRKY elips v 12 farbách belgické 1,50 Sk 
1 ks SAMOLEPKA farebný holub 36,- Sk 
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Blahoželanie 
• Chovatelia OZ CHPH Bardejov srdečne blahoželajú k životnému 

jubileu dlhoročnému chovaterovi a predsedovi OZ Bardejov 
Ing. STANISLAVOVI ELlAŠOVI, 

ktorý sa vo februári dožíva 50 rokov. Všetci mu prajú veľa zdravia, 
šťastia , holubárskych úspechov a v sezóne 1996 nech mu to úspešne 
lieta. 

• Chovatelia ZO CHPH Piešfany blahoželajú priate
rovi a pokladníkovi 

ladislavovi ŠEBOVI, 
ktorý sa v máji tohto roku dožíva 60 rokova prajú mu 

veľa zdravia, mnoho ďalších osobných aj chovateľských 
úspechov. 

• Chovatelia ZO CHPH Piešfany blahoželajú priateľovi a dlhoročné
mu predsedovi 

Vojtechovi NEDOROSTOVI 
k jeho 70. narodeninám. Vera pevného zdravia a úspechov v osob


nom živote i v chove poštových holubov. 


Predaj 
• Záujemcovia o menovky, derby krúžky, krúžky s číslom telefónu pre 


Vaše holuby môžte objednat na adrese: Štefan Pinčák, Severná 31, 

010 01 Žilina, Č. t. 089/34n9. 


• Predám poštové holuby, ročník 94-95 190 kusovI kmeňov Jansen a 

Cobut, hodiny STB+BENZING-32 z rodinných dôvodov. - Marián Rolin, 

Mládežnícka 1431 /10, 020 01 Púchov 


• Predám mláďatá z chovných voliér z III. a IV. liahne z holubov Jan

ssen - Meulenan a Janssen od bratov Máchových : 


- z dvoch sestier Končaka Kadeta 7 xi. cena ai . cena z olympiády v 

Utrechte v kategórii stredné trate 


- z dvoch bratov Tutovky 2 x 1. ESO ČR 1992 a 1993 
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- zo syna holuba 21 9 302 - syn páru Č. 1 

- zo syna a dcéry Buffela x dcéra páru Č. 1 

- zo syna Bange 85 - syn Bange 67 org. Janssen 12 x 1. cena 

- z dcéry holuba 4801 - syn páru Č. 1 

- z dvoch synov Kľaka x dcéra páru Č. 1 

- zo syna holuba 4727 4. ESO ČR - syn páruč. 1 

- zo syna holuba 3864 - syn páru Č. 1 

- zo syna zákl. chovného holuba NL-82-542047 x vnučka Junge Mer

cxa 

- zo syna holuba 5002 - syn páru Č. 1 


Z línie G. Rašku, Krijn V. d. Berg od p. Jančoviča : 

- z dvoch sestier a brata holuba 92-S-55221, 3 x 1. cena v OZ Žilina v 


priemere 5.000 nasadených holubov na jeden pretek 

- z jednej sestry a dvoch bratov holuba 93-S14-5848, 3 x 1. cena v OZ 


Žilina v roku 1995 a z d'alších šampiónov z tejto línie. 

Adresa: Vladimár Sudor, Hollého 16, 015 01 Rajec 


• Predám pre nemožnosf pOkračovaf v chove PH zo zdravotných a 
rodinných dôvodov mláďatá r. 1996 - 1. liaheň cena 200.- Sk za kus, 2.
3. liaheň cena 150.- Sk za kus. Po sezóne celý chov, cena podľa prete

kových výsledkov. Pôvod: Stichealbaut - De/bar XKO - Nipius - Fabry 75 

%. Úspechy : Super holubica 1993, 5. holub časopisu Dolet 


Adresa: 	Rudolf Majerčiak, Za mlynom Č. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Č. t. 0849/24763 Ivo večerných hodináchI 

Pretek 

• OZ CHPH Kysucké Nové Mesto a Žilina-mesto poriada 8. júna 1996 

pretek ŠTETíN IPoľskol. Je to otvorený pretek a záujemcovia o účasf v 

ňom nech sa prihlásia na adrese tajomníka OZ- p. Miroslav Gavlas, 023 

35 Ochodnica 47, Č. t. 0826/82145. Cena za 1 ks 8.- Sk. 


Prevezmem 

• Pre vzájomné ponaučenie prevezmem bez záväzkov staré, neplod

né samice PH nad 10 rokov, aj choré, ktoré ešte prijímajú potravu. V 

prípade záujmu výsledky pokusu oznámim. 


- MVDr. Karol Koubek, Mládežnícka 29,97401 Banská Bystrica 
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Ponuka 
• 	 Ponúkam na predaj second hand prístroje všetkých značiek, najmä 

- Benzing s 13 otvormi za 135 USD 
- Toulet s 11 otvormi za 120 USD 
- S.T.B so 14 otvormi za 155 USD 
7 Juniors s 12 otvormi za 140 USD 
Som výrobcom nových konštatovacích hodín značky la l édoise a 

môžem ich ponúknuf veľmi výhodne na väčšie množstvá za základnú 
cenu 422 USD pre modely s 20 otvormi. Sú veľmi spoľah livé , s oceľo

vou krabicou. Kontaktná adresa: Jacques Roussel, Fontaine de Jou
vence 14 - 16 B. 7130 Binchem, Belgium. Tel.: 064/336555 Fax :064/ 
341463 

Zaletené holuby 
• V Rumunsku voľne lieta 94-S20-1 3027 Ha. Prosím zaslať kartu ale

bo nadviazať kontakt na adresu : Stefanici Paul, Str. Dardsantilov 22, 
3900 Satu - Mare. 

• Moravec Peter, Záhradná 5, 060 01 Kežmarok, tel/fax 0968/4169 
hlási voľne lietajúce holuby: 91 -RP04-59625, 88-S-87141, 92-S-75819, 
92-CS22-490, 94-CS27-2405, 95-CS03-3512 

• Miroslav Čakloš, Brehy Č . 307, 96801 hlási voľne lietajúce holuby: 
93-CS35- 11353 MK H, 93-HUN-1500-2249 MP H, 92-CS14-6520 MK 
Ha, 92-154DV-09860 Pl H, 94-S1 1-4560 MP Ha, 93-S21 -3282 TK H. 

• Kováč Jukáš, Bodovka 96, 913 11 Tr. Stankovce, Č . tel. 0831/967 82 
hlási voľne lietajúce holuby: 94-11-1146, 94-11 -3534, 95-11-5117, 95
21-5313, 94-23-2408, 93-S24-3208. 

Oznam 
• Výbor OZ CHPH Poprad oznamuje všetkým chovateľom, ktorí na

hlásili zaletené holuby menovaného OZ do konca januára 1996 p. Ci
mermanovi, p. Moravcovi a RNDr. Dudzikovi, že ak sa Vám do 30. aprfla 
1996 neprihlási majiteľ, môžete s nimi naložif podľa vlastného uváženia. 

Uzávierka príspevkov, 

pre nasledujlÍcecíslo Informačného spravodaja . 


31". mája 1996 
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DISTRIBÚCIA LIEKOV, 
FARMACEUTICKÝCH PRíPRAVKOV, _j~lJl4 ZDRAVOTNíCKEHO MATERIÁLU, 

VETERINÁRNYCH LIEČIVA PRíPRAVKOV 

ALOIFAL tbl , na občerstvenie 20,10
AOUAVIT plv 25 g, multivitamín rozpustný vo vode 7 ,30 
ARPALlT spray 1 %, proti vonkajšim parazitom 31,80
ARPALlT spray 5%, proti vonkajším parazitom 53,90
AVIPEST 100 d., vakcína proti pseudomory hydiny a holubov 13,20
BAKTERIOFAG STM 100 ml, liečba salmonelózy 69,70
BIOVERM tbl, na občerstvenie holubov 31,50
B-KOMPLEX 100 g, vitamínový prášok rozpustný vo vode 61 ,80 
COLINAK, vakcína proti paramyxovírusovej nákaze 83,60
COMBINAL A 25 ml, vitamín rozpustný vo vode 26,90
COMBINALA03, kombinácia dôležitých vitamínov 33,40
COMBINAL E, vitamín pOdporujúci reprodukciu zvierat 22,90
C-VITAMIN plv 250 g, na celkové posilnenie organizmu 59,90
FARMAFERR 800 g, prísada do krmiva s obsahom železa 48,70
GALLlVAK 1000 d., vakcína proti mykoplazmóze 43,60 
HOLUBiK, minerálno - vitamínový zob pre holuby, cca 8 kg balenie 16,40/ 1 kg 
CHOLESOL tbl, prevencia kokcidiózy a bakt. ochorení 26 ,
IMEOUYL 100 g, liečba dýchacích a tráviacích ochorení 171,10
INFAOIN forte, vitamín 02 27,60
KLOZANIN/ESB3/ 20 g, prípravok proti kokcidióze 39,
KOLUMBIN gran. 1 kg, vit. a min. doplnok pre hOluby 43,30
KONVIT NEO 1 kg, vitamínový premix 19,80
OVOOIFTERIN 100 d. , vakcína proti vtáčim kiahňam 51,
PANTEPROL spray, na ošetrenie poranení 52,10 
PANTEPROL, propolisová tinktúra na ošetrenie povrch. poranení 38,50
PLASTIN 1 kg, minerálny doplnok pre zvieratá 21,40
PLASTIN 5 kg, minerálny doplnok pre zvieratá 80,30 
ROBORAN O 1 kg, vitamínomin. doplnok pre hYdinu 33,40
ROBORAN pre exoty, vitamínomin. doplnok pre ex oty 12,
ROBORAN H, vitamíny pre drobné zvieratá 18,30
ROBORAN KK l kg, vitamíny pre králiky 31,40
RONIOAZOL plv. 50 g, proti trichomoniáze holubov a hydiny 35,50
SALGEN 50 d., vakcína proti salmonelóze 33 ,10 
SULFAKOMBIN 250 ml, proti kokcidióze 69,30
TETRACYKlÍN plv 50 g, antibiotikum proti salm. a pod. 28,00 
TRICHOBION tbl., proti trichomoniáze 62,90
VITAPLASTIN forte 1 kg, vitamínominerálny doplnok 35,10
VITAPLASTIN tbl , vitaminominerálny doplnok pre psov a mačky 132, 70 

POŠTOVNÉ 
35,RECEPT 
10,

MEDIN, s.ro, Lipová 6, Stará Turá, sklad Kostolná-Záriečie prí Trenčíne PSČ 913 04 
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