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ÚVODNÍK 
 
Po období výstav a konferencií nám na dvere konečne klope 
a v mnohých prípadoch už k nám aj vtrhla chovná sezóna. Aj keď vonku 
ešte stále zúri mrazivé počasie a sneží, holuby už každé ráno húkajú 
a netrpezlivo čakajú na začiatok chovnej sezóny. Aspoň u mňa je to tak. 
V dnešnom čísle Vám prinášam krátke organizačné pokyny k pretekovej 
sezóne 2010. Na rade je aj rozhovor s vicemajsterským duom MDKS, 
bratmi Lašovcami z Višňového. Rád by som Vám predstavil francúzsku 
testovaciu stanicu Derby l´extréme. Nejde o masovú akciu v štýle Afrika 
a asi ani nikdy nepôjde, ale je to jedno z mála miest kde si môžeme 
otestovať kvality svojich holubov na pretekoch cez noc na tratiach ako 
Marseille či Barcelona tak aby sme boli dôstojnými súpermi chovateľom 
zo západnej Európy. Myslím, že aj toto je jedna z ciest ako si urobiť 
reklamu na západ od našich hraníc. Aj keď tým samozrejme nijako 
nechcem znížiť prestíž tzv. neoficiálnych majstrovstiev sveta v Sun City.  
Prajem Vám príjemné čítanie. 
 
Letu Zdar! 
 
Jano Bučo, predseda MDKS 
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Aktuálne z diania v MDKS 
 

Posledný februárový víkend sa priaznivci dlhých tratí cez noc stretli v Stráňavách kde 
prebehla valná hromada SEMK spojená s MDKS. V sobotu 27.2. sa zišlo 24 delegátov, 
ktorí spoločne prerokovali záležitosti oboch klubov. S jednotlivými bodmi stretnutia 
sme Vás oboznámili v zápisnici, ktorú uverejňujeme aj na stránkach našich i-novín. Ja 
by som chcel skôr uviesť niekoľko detailov, ktoré sa bytostne týkajú samotnej práce 
v klube pre najbližšie obdobie. Oproti roku 2009 došlo k niekoľkým zmenám. Prvou je 
členský príspevok. Na rok 2010 sme ho ujednotili na 3,- € pre všetkých. Plánovanou 
zmenou bol aj zvýšený poplatok za dopravu holubov z 1,5 na 2,- € za kus. K tomuto 
rozhodnutiu sme pristúpili z dôvodu kalkulácie dopravcu. Počas zasadnutia valnej 
hromady sa však voči tomuto kroku zdvihla vlna diskusií a preto sa vedenia oboch 
zainteresovaných klubov (SEMK a MDKS pozn. red.) rozhodli zachovať cenu prepravy 
na pôvodných 1,5 € za kus a prípadný rozdiel ktorý môže vzniknúť sa budeme snažiť 
vykryť príspevkami od fanúšikov klubu. Dôležité je a osobne ma veľmi teší, že sme 
sa zhodli na zachovaní pretekového plánu, vychádzajúceho z našej „dielne“ a zároveň 
pevne verím, že nám naši členovia zachovajú priazeň a podporia nás pri jeho 
realizácii. Rozhodne to nebude ľahké. Žiadna tradícia sa nerodila sama od seba. 
Barcelona sa letí takmer 90 rokov a ja som nesmierne hrdý na to, že možno práve 
teraz stojíme na prahu jednej z takýchto tradícií, teda  Inter Oostende a Inter 
Bruselu.  Ale jedno viem určite. Založenie klubu nebolo márne. Sami tvoríme 
pretekový plán, preprava sa dostala bližšie k našim chovateľom a koniec koncov aj 
inter preteky sa snáď dočkajú medzinárodného vyhodnotenia a tým pádom sa naplní 
aj slovko z názvu MDKS – teda Medzinárodný derby klub Slovensko. Potešil ma aj 
záujem nových priaznivcov o členstvo v klube. V okolí Komárna máme viac ako 20 
nových členov, ktorých zoznam už čoskoro uverejníme na stránke. Ale ožívajú aj 
regióny, ktoré predtým neboli príliš aktívne. Napríklad Prievidza. Už i tam je 9 nových 
členov. Všetkým svojim stálym, ale i novým členom ďakujeme za podporu a sme 
radi, že ste s nami.  
  

Ján Bučo 
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VLADIMÍR A JURAJ LAŠOVCI 
VICEMAJSTRI MDKS 2009 

 
Prvé tri priečky na čele majstrovstva MDKS boli rozdelené takmer po celom 
Slovensku. Víťaz bol z Trenčína, vicemajstri od Žiliny a bronz putoval ku Komárnu. Už 
len východniari chýbali "na bedni". Ale aj to sa možno už tento rok zmení. Rád by 
som Vám predstavil chovateľskú dvojicu, ktorá sa umiestnila na striebornej priečke. 
Ide o bratov Vladimíra a Juraja Lašovcov z Višňového pri Žiline. Samotné Višňové je 
jedna z obcí žilinskej oblasti kde nájdete holuby takmer na každej streche. Vlado a 
Juro sú veľmi agilní členovia a na pretekoch cez noc sa zúčastňujú snáď od samého 
začiatku fungovania nasadzovacieho strediska v Žiline. Svedčia o tom i výborné dve 
prvé ceny v roku 2007 v rámci SEMK. V roku 2009, v mimoriadne ťažkej sezóne však 
tiež nezaváhali a do samého konca boli nepríjemnými súpermi pre svoje okolie. 
Posledné preteky z Brém sa im z celej sezóny vydarili vari najviac a svoje 
umiestnenie v čele majstrovstva potvrdili a "zaklincovali" aj prvou národnou cenou, 
ktorú získal holub 04-SK55M-1104. Ide o skúseného pretekára, ktorý porazil svojich 
455 súperov a priletel na rodný holubník na druhý deň o 9,30 ráno. Osobne som 
holuba kontroloval a musím povedať, že ide naozaj o pekné zviera. Predbežne sme 
sa už pri mojej kontrole dohodli, že cez zimu vymyslíme nejaký krátky rozhovor do 
našich internetových novín a keďže to mám zo Stráňav do Višňového vzdušnou 
čiarou cca celé 3 km poslal som dvojici bratov pár otázok e-mailom. S radosťou Vám 
prinášam ich odpovede. Ale najprv dovoľte niekoľko obrázkov: 

 
Stretnutie s majstrom dlhých tratí Van de Poel. Zľava: J. laš, p. Van de 
Poel, V. Laš a F. Gaško 

                    Chovná voliéra   
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Víťaz pretekov Brémy MDKS 2009            Úspešná holubička reprezentovala aj na výstave MDKS 
 
 
 

     
 
 

         
 

 
JB: Koľko holubov na Vašom holubníku máte na účel pretekov cez noc? 
VJL: Máme 6 holubov starších ako 3 roky a 10 1 a 2 ročné. 
JB: Akou metódou pretekáte na "maratónoch"? 
VJL: Pretekáme totálnym vdovstvom. 
JB: Na výstave MDKS v Rosine sa objavili dva Vaše holuby. Samozrejme 
víťaz Brém, ale aj nenápadná šeková holubička. Podľa Vašich slov však ide 
o bojovníčku s veľkým srdcom, ktorá má za sebou už nejedny preteky s 
doletom cez noc. Môžete našim čitateľom priblížiť pôvod týchto holubov? 
VJL: Tieto holuby sú poloviční súrodenci , majú rovnakú matku z kríženia 
Klinkhammer / Hermes a Wieden . 
JB: Pred nami je sezóna 2010. Štruktúra pretekového plánu sa zmenila s 
prihliadnutím na medzinárodné preteky Oostende a Brusel, ktoré sa 
uskutočnia spolu s poľskými, moravskými a maďarskými chovateľmi. Aký 
je Váš názor na takéto zápolenie? 
VJL: Čím väčšia konkurencia , tým zaujímavejšie preteky . 
JB: Pýtal som sa to každého a tak neobídem ani Vás. Čo by ste zmenili či 
vylepšili na práci MDKS v budúcnosti? 
VJL: Vylepšenie príde samo, ak sa bude nasadzovať čím viac holubov, čo sa dosiahne 
spájaním sa a nie trhaním na malé kluby a ešte by sme pripomenuli lepšie 
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zverejňovanie výsledkov na stránke SZCHPH pod lištou výsledky súťaží pri TKDT , 
Region Sever 
JB: Áno, toto by sme tento rok radi zrealizovali. Ďakujem Vám za rozhovor 
a do sezóny 2010 prajem Vašim opereným favoritom pevné zdravie a Vám 
pevné nervy pri čakaní na ich návraty z pretekov. 
O tomto úspešnom chovateľskom tandeme sa môžete dozvedieť viac na stránke 
www.holuby-las.sk . Odporúčam!!! 
Text: Ján Bučo, foto: www.holuby-las.sk  
 
 
 

Zápisnica z valného zhromaždenia SEMK a MDKS 
konaného dňa 27.2.2010 v Stráňavách 

 
Prítomní: Ing. Imrich Krommer, Štefan Dávidík, Dušan Púček, Jozef Horečný, František 
Dohňanský, Štefan Janíček, Štefan Kyzek, Ladislav Vlček, Pavel Pavlík, Peter Pavlík, Ing. 
Ľudovít Jakubec, Juraj Svoreň, Ladislav Csernok, MVDr. Juraj Rákossy, Štefan Nochta, 
Tibor Lády, Ing. Štefan Mák, Ing. Juraj Kurek, Milan Druska, Ing. Milan Šušlík, Ján Bačík, 
Ondrej Adamko, Peter Matalík, Ján Bučo 
 
Program valného zhromaždenia : 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
3. Voľba overovateľov zápisnice 
4. Správa prezidenta 
5. Správa výcvikára 
6. Správa o hospodárení  
7. Správa kontrolnej komisie 
8. Diskusia 
9. Rôzne 
10. Návrh uznesenia 
11. Záver 

 
1. Valné zhromaždenie otvoril a viedol p. Štefan Dávidík. 
2. Do návrhovej  a volebnej komisie boli zvolení Michal Komačka, Štefan Dávidík 

a František Dohňanský.  
3. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a zvolení  Michal Komačka, Štefan Dávidík 

a František Dohňanský. 
4. Správu o činnosti SEMK predniesol prezident p. Kromer. V správe zhodnotil činnosť 

výboru SEMK za rok 2009. Kladne sa vyjadril k spolupráci s MDKS a prezidentom 
Zväzu. Kriticky sa vyjadril k MS, nakoľko sa nepodarilo presadiť, aby sa výsledky 
dosiahnuté v SEMK mohli započítať do MS. Vyzval chovateľov k väčšej 
zodpovednosti a dochvíľnosti pri plnení povinnosti, pre plynulú činnosť SEMK. 
Cieľom činnosti SEMK by malo byť dostať chovateľov do medzinárodného 
hodnotenia, a k tomu môžeme prispieť účasťou v medzinárodných pretekoch 
konaných SEF z miest vypustenia Oostende a Brusel. Delegátov privítal i predseda 
MDKS Ján Bučo. 

5. Správu o hospodárení SEMK predniesol p. Horečný, v ktorej podrobne informoval 
valné zhomaždenie o príjmoch a výdavkoch za rok 2009. Správu kontrolnej komisie 
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predniesol predseda Dušan Puček. Prečítal zápis z kontroly zo dňa 16.2.2010. 
Skonštatoval, že pri kontrole hospodárenia sa nevyskytli žiadne závady.  

6. Správu výcvikára predniesol p. Dohňanský. Zhodnotil ubehnutú sezónu a predniesol 
predstavy k sezóne 2010. Najmä informoval o zmene nomenklatúry číslovania 
chovateľov vo vzťahu k MDKS. Kriticky sa vyjadril k práci koordinátorov pretekov 
a vyzval k zlepšeniu spolupráce počas pretekov.  Zhodnotil kontrolnú činnosť počas 
pretekov. Predniesol návrh pretekového plánu na rok 2010. 

7. Diskusia:  
- p. Kurek vo svojom príspevku  pozdravil členov VZ SEMK. Vyzval k užšej 

spolupráci MDKS a SEMK. Takisto navrhol pre zvýšenie účasti širšej členskej základne 
na organizáciu aspoň jedných pretekov s ranným štartom. 

- p. Adamko – prepravca MDKS, sa priklonil k myšlienke jednodňových pretekov.   
- p .Matalík  vo svojom príspevku  hovoril o prepravnom vozidle OZ Sabinov. Ktoré 

realizovalo prepravu v sezóne 2009. 
- p. Bačík hovoril o zachovaní pravidiel na najbližšie obdobie. 
- p. Csernok sa priklonil k myšlienke p. Bačíka 
- p. Púček navrhol p. Adamkovi aby sa do boxov v aute vyrobili vnútorné kŕmidlá 

podobné tým aké sú v aute maďarského Maratón klubu. 
- p. Dohňanský predniesol návrh ocenení pretekov , v ktorom nastala zmena vzhľadom 

k tomu, že tento rok sa uskutočňujú preteky Brusel o osobný automobil. 
- p. Krommer doplnil diskusiu návrhom na zaradenie jednodňových voľných pretekov 

v budúcnosti. 
- p. Svoreň hovoril o špecializujúcich sa chovateľoch na preteky cez noc a vyzval 

výbor MDKS na overenie možnosti platenia členského príspevku do SZCHPH práve cez 
MDKS či SEMK. 

- p. Davidík k opätovnému nezaradeniu pretekov SEMK do súťaže Majstrovstiev 
Slovenska a vyzval zároveň aby si členovia SEMK platili členské pravidelne a nielen 
v roku keď sa letí o automobil. 

- p. Dohňanský k tomuto bodu navrhol aby pri odbere krúžkov 55M bolo automaticky 
účtované aj členské nakoľko vznikajú náklady na agendu pri predaji krúžkov. 

- p. Komačka navrhuja aby výbor SEMK navrhol minimálne dve miesta pre 
nasadzovanie na Brusel a podľa počtu prihlásených holubov bude do smernice uvedené 
práve to kde bude najviac prihlásených holubov. Všetky holuby s označením 55M 
súťažiace o auto budú nasadené na jednom mieste. Ďalej navrhol aby v budúcnosti boli 
ocenenia podľa platných súradníc rozdelené do pásiem. 

-  Dr. Rákossy hovoril o zmene v oceneniach a prerozdelení väčších súm aby 
povedzme aj chovateľom, ktorí sú na vzdialenejších súradniciach vyšlo nejaké to 
ocenenie.  

- p. .Kurek reagoval na dané diskusné príspevky a povedal, že podmienky MS 
schvaľuje valné zhromaždenie a z jeho strany bol prednesený návrh, ale tento nebol 
schválený. 

 – p. Dávidík však opäť apeloval na prezidenta a členov VZ SZCHPH aby prispeli 
svojim hlasom ku zaradeniu pretekov SEMK do MS. 

- p. Jakubec navrhuje pokúsiť sa presadiť jednotný čas štartu na 14,00 hod.  
 
Pretekový plán na rok 2010 bol navrhnutý nasledovne: 
19.6.2010 – Oldenburg 
3.7.2010 – Oostende 
17.7.2010 – Flensburg 
31.7.2010 – Brusel 
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Pretekový plán bol schválený väčšinou prítomných delegátov. Jeden bol proti. 
- výboru SEMK bola delegovaná úloha na vypracovanie presnej smernice 

s propozíciami pretekov Brusel 2010.  
- vzhľadom k pomerne vysokej cene za prepravu holubov sa predstavitelia výborov 

MDKS a SEMK zaviazali vyriešiť otázku prepravy holubov výberom čo najefektívnejšej 
a najlacnejšej ponuky vzhľadom ku kritériám na prepravu holubov na preteky MDKS 
a SEMK. 

 - uzávierka platieb členských príspevkov a tým pádom aj čas pre nahlásenie holubov 
je do 30.4.2010. 
8. Návrh na uznesenie predniesol p. Ján Bučo. Uznesenie bolo valným zhromaždením 

schválené jednohlasne. 
9. Valné zhromaždenie ukončil a delegátom za účasť poďakoval p. Štefan Dávidík. 

 
 

Uznesenie 
z valného zhromaždenia SEMK a MDKS konaného dňa 27.02.2010. 

 
Valné zhromaždenie schvaľuje : 
 

- program valného zhromaždenia 
- overovateľov zápisnice M. Komačka, Š Dávidík, F. Dohňanský 
- návrhovú komisiu v zložení M. Komačka, Š Dávidík, F. Dohňanský 
- správu kontrolnej komisie 
- návrh pretekového plánu SEMK na rok 2010 
- ceny rodových obrúčok na rok 2010 – 3,00 EUR/1 kus 

 
Valné zhromaždenie berie na vedomie : 
 

- správu prezidenta SEMK 
- správu výcvikára  
- správu ekonóma 
- správu predsedu kontrolnej komisie 
- spoluprácu s MDKS 

 
Valné zhromaždenie ukladá : 
 

- výboru SEMK vypracovať organizačnú smernicu k pretekovej sezóne roku 
2010 s dôrazom na preteky Brusel o osobný automobil. 

- koordinátorom prihlásenie a zaplatenie holubov na pretekovú sezónu 2010 
do 30.04.2010 

- výborom SEMK a MDKS zabezpečiť čo najefektívnejšiu prepravu holubov 
na preteky podľa schváleného pretekového plánu na rok 2010.  

- výboru SEMK včas poslať koordinátorom program a rokovací materiál na 
najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia 
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DERBY L´EXTREME 
Phillipe Baesel Francúzsko 

 
Testovacia stanica vo francúzskom Volmunsteri pod vedením pána Baesela sa 
zameriava na skutočných milovníkov dlhých tratí. Na rozdiel od bežných TS tu môžu 
holuby ostať i do staršieho veku. Finálovýými pretekmi v roku vyliahnutia sú preteky 
z Nevers. Ako ročné môžu holuby absolvovať medzinárodné derby ročných 
z Bordeaux zo vzdialenosti cca 800 km. V dvoch rokoch absolvujú holuby okrem 
„tréningových letov“ i preteky z Perpignan a Marseille. V treťom roku života 
prichádza na rad okrem Marseille a Perpignan aj jeden z najvýznamnejších pretekov 
v západnej Európe - Barcelona. Ruku na srdce, je to jedna z mála príležitostí ako 
letieť Barcelonu a mať aspoň zčasti objektívne podmienky pre dolet so 
západoeurópskou konkurenciou. V minulosti sa pravidelne tohto zápolenia 
zúčastňoval i prezident rakúskeho zväzu p. Lutz Primes. Prínášam Vám v krátkosti 
preklad prihlasovacieho formulára.  
 

„DERBY L’EXTREME” 
 
Holuby môžu byť doručené po podaní prihlášky v termíne 1.2. – 31.5.2010. 
Finálové preteky sa konajú vždy v druhú septembrovú nedeľu. 
Podiel na výhre vždy záleží na počte prihlásených holubov. 
 
Maximálna suma určená na výhry 75000 € bude rozdelená medzi všetkých 
5 pretekov a  vyplatená po prihlásení a dodaní určitého počtu holubov 
v každom ročníku. Viac informácií Vám poskytneme po vyplnení 
prihlasovacieho formulára uverejneného na: 
 
http://pigeon-voyageur.fr či mailom na philippe.baesel@wanadoo.fr 
 
Pán Baesel hovorí po francúzsky, nemecky a po anglicky.  
 
Vstupné poplatky uverejnené v tabuľke zahŕňajú kŕmenie holubov, prepravu na 
tréningové lety, veterinárne a správne poplatky.  
Každý holub môže ostať v testovacej stanici maximálne 5 rokov. Vo veku troch rokov 
sa zúčastňuje pretekov z Barcelony. Po piatich rokoch je ako majiteľ holuba uvedená 
osoba, ktorá ako posledná zaplatila vstupný poplatok do posledného ročníka.  
 
Dôležité upozornenie: 
Pre rezerváciu miest pošlite prosím vyplnenú túto tabuľku buď na uvedenú e-mailovú 
adresu, prípadne poštou na adresu Derby des Extrems, Z.A Voie Romaine - 57720 
VOLMUNSTER ,  France, Mr. BAESEL Philippe, alebo faxom : 0033388729161 
V prípade potreby sa môžete obrátiť s požiadavkou o infromácie aj na slovenské 
telefónne číslo 0907847774 p. Ján Bučo, prípadne janbuco@gmail.com  
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Prihlasovací formulár:   
  

      Mláďatá (Nevers):           _________ x 100,- € spolu:  _________             
       Ročné (Bordeaux):           _________ x 110,- €     spolu:  _________ 
       Dvojročné (Marseille & Perpignan): _________ x 120,- € spolu:  _________ 
       Staršie (3 int. races):                          _________ x 200,- €   spolu:  _________
  

 
Prosím vpíšte sem čísla krúžkov svojich prihlásených holubov: 

__________________________/ _________________________/______________________ 
__________________________/ _________________________/______________________ 
__________________________/ _________________________/______________________ 

 
Priezvisko: ___________________ Meno: _________________ Krajina: ____________ 

            Mesto: _________________________________ Ulica a č.d.: _________________________         
Tel.: ________________ E – Mail: ______________________________________________ 

 
                                                                                            ______________________ 
                                                                                                              Podpis 

 
Ocenenie mladé holuby *: 

- poháre pre 5 prvých holubov  
- 1st    :10000 € 
- 2nd     :  5000 € 
- 3rd   :  2500 € 
- 4th   :  1000 € 
- 5th   :    500 €                 
- 6th   - 10th  :    250 €                 
- 11th - 50th  :    100 € 
- 51th - 100th  :      50 € 
- eso     :    500 € 
 
Ocenenie Bordeaux derby *: 
   

- poháre pre 5 prvých holubov    
- 1st    : 5000 €  
- 2nd     : 2500 €  
- 3rd    : 1000 €  
- 4th   :   800 €  
- 5th   :   500 €                 
- 6th   - 10th  :   250 €                 
- 11th  - 25th  :   110 €  
- 26th  - 50th  :     55 €  
- eso holub    :   500 € 
 

Ocenenia Marseille & Perpignan 
derby *: 

- poháre pre 5 prvých holubov  
- 1st    : 2500 €  
- 2nd     : 1250 €  
- 3rd    :   800 €  
- 4th   :   500 €  
- 5th   :   350 €                 
- 6th    to 10th  :   250 €                 
- 11th to 25th  :   120 €  
- 26th to 50th  :     60 €  
- eso holub    :   500 € 
 
Ocenenia Barcelona derby *: 

- poháre pre 5 prvých holubov   
- 1st    : 5000 €  
- 2nd     : 1500 €  
- 3rd    : 1000 €  
- 4th   :   800 €  
- 5th   :   500 €                
- 6th   to 10th  :   300 €               
- 11th to 20th  :   150 € 
- eso holub    :   500 € 

Výhry sú vyplácané v plných výškach len v prípade prihlásenia predpísaného počtu 
holubov.  
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Príručka člena MDKS 2010 
 

Na rok 2010 bol schválený členský príspevok vo výške 3,- € 
školské holubníky – bezplatne 
 
Pretekový plán: 
19.6.10  – Oldenburg - staré holuby 
3.7.10   – Oostende  – staré holuby 
17.7.10  – Flensburg - staré holuby 
31.7.10  – Brusel  - staré holuby 
Cena za nasadenie holubov na preteky je 1,5 €/ks. Pri nahlásení a zaplatení 5 členného 
družstva má chovateľ nárok na každého 6. holuba zdarma. 
Platbu členského príspevku ako aj nahlášku a platbu za prihlásené holuby na jednotlivé 
preteky je potrebné vykonať do 30.4.2010 koordinátorovi, pokladníkovi alebo na účet klubu. 
Zberné miesta na rok 2010 boli schválené nasledovne: Brezovica, Liptovský Mikuláš, 
Žilina, Trenčín, Nitra. Prípadné ďalšie miesta budú určené a vyhlásené po 
uzávierke nahlášok na sezónu 2010 
Nasadzovanie holubov v každom nasadzovacom stredisku prebieha pri jednom stole. Pri 
nasadzovaní na preteky chovateľ po obdržaní potrebných podkladov ide ku finančnej komisii, 
vypisuje štartovný lístok s pomenovaním finančných súťaží. 
 
Na rok 2010 MDKS vypisuje nasledovné súťaže s možnosťou finančného ocenenia v závislosti 
od vybraného štartovného: 
 
Por. Názov Podm. Štartovné Výhra Min.poč.h 
1. MDKS 1 1.v klube 0,50 50,00   
2. MDKS 2% v 2% 0,25 12,50   
3. MDKS 5% v 5% 0,25 5,00   
4. MDKS 10% v 10% 0,25 2,50   
5. MDKS 20% v 20% 0,25 1,00   
6. TEAM S2 dvojséria 1,00 25,00   
7. TEAM S3 trojséria 1,00 40,00   
8. ESO-TIP 1.C eso kat. 5,00/ks 300,00 100 
9. ESO-TIP 2.C eso kat. 5,00/ks 150,00 100 
10. ESO-TIP 3.C eso kat. 5,00/ks 50,00 100 

 
 
Vysvetlivky k jednotlivým súťažiam: 
Aktivácie v rámci jednotlivých pretekov...... 

1. MDKS 1 – je súťaž o prvého doleteného holuba v rámci nasadených holubov členov 
MDKS. Chovateľ tu určuje konkrétne číslo krúžku. Holubovi patrí výhra ak skončí prvý 
v rámci klubu.  

2. MDKS 2% - je súťaž na holuba, ktorý priletí do 2% v rámci všetkých nasadených 
holubov z MDKS. Chovateľ tu určuje konkrétne číslo krúžku. Holubovi patrí výhra ak 
priletí do 2% v rámci MDKS. 

3. MDKS 5% - je súťaž na holuba, ktorý priletí do 5% v rámci všetkých nasadených 
holubov z MDKS. Chovateľ tu určuje konkrétne číslo krúžku. Holubovi patrí výhra ak 
priletí do 5% v rámci MDKS. 

4. MDKS 10% - je súťaž na holuba, ktorý priletí do 10% v rámci všetkých nasadených 
holubov z MDKS. Chovateľ tu určuje konkrétne číslo krúžku. Holubovi patrí výhra ak 
priletí do 10% v rámci MDKS. 
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5. MDKS 20% – je súťaž na holuba, ktorý priletí do 20% v rámci všetkých nasadených 
holubov z MDKS. Chovateľ tu určuje konkrétne číslo krúžku. Holubovi patrí výhra ak 
priletí do 20% v rámci MDKS. 

6. TEAM S2 – je súťaž s aktiváciou o najrýchlejšie doletenú dvojsériu umiestnenú v 20% 
z 5 nasadených holubov. Chovateľ si nárokuje na výhru ak súčet rýchlostí doletenej 
dvojice holubov je najvyšší v rámci klubu. Poradie doletených holubov tu nehrá rolu. 

7. TEAM S3 – je súťaž s aktiváciou o najrýchlejšie doletenú trojsériu umiestnenú v 20% 
z 5 nasadených holubov. Chovateľ si nárokuje na výhru ak súčet rýchlostí doletenej 
trojice holubov je najvyšší v rámci klubu. Poradie doletených holubov tu nehrá rolu. 

8.  ESO-TIP ZENEK – je súťaž kde chovateľ môže prihlásiť svoje holuby aj v deň 
nasadenia. Cena za aktiváciu jedného holuba je 5,- €. Chovateľ môže prihlásiť 
ľubovoľný počet holubov v ľubovoľnom čase. Prehľad prihlásených holubov bude 
uverejnený na internete vždy po nasadzovaní. Holub má nárok na výhru v prípade, že 
zo štyroch uskutočnených pretekov dosiahne dva najlepšie koeficienty. V prípade, že 
chovateľ prihlási holuba v priebehu pretekovej sezóny, počítajú sa holubovi trate až 
odo dňa aktivácie. Aktivácia musí byť zaznamenaná na štartovnej listine, ktorá je 
potvrdená komisiou. Finančne sa ohodnocujú prvé tri holuby v poradí. Na vyplatenie 
výhry je tu stanovený počet prihlásených holubov na minimálne 100 ks. V prípade, že 
bude holubov menej, vypláca sa výhra aritmeticky znížená. V prípade, že bude 
holubov viac, vypláca sa výhra aritmeticky vyššia. 

 
Majstrovstvo MDKS 
 
Vyhodnocuje sa  viacero súťaží v rámci pretekov MDKS: 

1. Generálny majster MDKS (XX nas./5 nomin./2 bodujú) 
2. Výkon za rok holub 
3. Výkon za rok holubica 
4. Eso holub – 2 najlepšie preteky zo 4 
5. Eso holubica – 2 najlepšie preteky zo 4 

 
Konštatovanie holubov a otváranie hodín 
 
Konštatovanie holubov sa môže uskutočňovať do konštatovacích hodín vyrobených po roku 
1970 (nie drevené hodiny Benzing  príp. Elektročas) a do všetkých systémov EKS 
schválených SZ CHPH. Otváranie hodín musí prebiehať podľa stanovených pravidiel SZ CHPH 
a je plne v kompetencii regionálneho koordinátora. Otváranie samotné by malo prebiehať 
v nasadzovacom stredisku MDKS. Výnimkou sú EKS, ktoré sa môžu vyhodnocovať aj v rámci 
materských základných organizácií. Záznam z otvorenia spolu s protokolom o otvorení hodín 
sú chovatelia povinní ihneď doručiť regionálnemu koordinátorovi či vedúcemu NS.  Do 
klasických konštatovacích hodín je možné konštatovať naraz vždy len preteky MDKS a ich 
otváranie by malo prebehnúť v nasadzovacom stredisku MDKS. Túto činnosť usmerňuje 
koordinátor regiónu tak aby boli pri otváraní splnené podmienky stanovené Pretekovým 
poriadkom SZ CHPH. 
 
Hlásenie a kontrola doletených holubov 
 
Chovateľ je povinný hlásiť minimálne svojho prvého doleteného holuba najneskôr do 2 hodín 
po prílete s výnimkou nočných doletov. Tieto holuby budú skontrolované podľa pokynov 
koordinátora a po priletení cca 20 holubov budú zostavené predbežné neoficiálne výsledky, 
ktoré budú uverejnené na stránke klubu.        -jb- 
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 P.P.U.H. „ZENEK” 
 
 
     Cenník zmesí v € za 25 kg 
 
 
 
BK  (bez pšenice a kukurice)       13,0 
BKP (bez pšenice a kukurice s drobným hráškom)    13,0 
BP (bez pšenice)         10,0 
BS (bez strukovín)         11,0 
DI  (diétna)          8,0 
DO (diétno-očistná)         8,0 
L  (preteková)         11,0 
LE (preteková Extra)        12,0 
LT (preteková Turbo)        14,0 
MG ( zmes pre hlodavce)        8,0 
MŁ  (pre mladé)         10,0 
MŁ Specjal (pre mladé s popcornom)      13,0 
MN (semienka)         15,0 
MP (zmes pre vtáky)        17,0 
OCZ (očistná zmes)        8,0 
OZ (okrasné holuby krátkozobé)       14,0 
OZ Plus (okrasné holuby krátkozobé Plus)     14,0 
P (preperovacia)         12,0 
P22 (preperovacia 22 zložková)       14,0 
PM (papagáj malý)         14,0 
PŚ (papagáj stredný)        15,0 
PD (papagáj veľký)         18,0 
PE (exotické vtáky)         15,0 
R (okrasné holuby)         13,0 
RL  (chovno-preteková)        9,0 
RL  Gniazdówka (zmes pre prirodzenú metódu)    13,0 
RM  (chovné a mladé)                                           13,0 
RS (chovné SPECIAL)        13,0 
SE (sezónna)          8,0 
SD (super-dieta)         14,0 
WB (vysokobielkovinová zmes)       16,0 
WD (vdovce)         13,0 
WD + (vdovce Plus+)        13,0 
WD Super + (vdovce Super Plus)      13,0 
Z (zimná)          8,0 
ZENEK 1 (zmes majstrov1)       14,0 
ZENEK 2  (zmes majstrov2)       13,0 
UNI - Uniwersalna – univerzálna      8,0 
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Firma Zenek: „Partner Vášho holubníka“ 
 

Kŕmením našimi krmivami zabezpečíte svojim holubom prísun živín 
najvyššej kvality. 

Spoločnosť ZENEK sa zameriava na profesionálnu výrobu krmív a doplnkov pre 
chovateľov holubov. Využívajúc poznatky a odporúčania špičkových chovateľov 
a výskumných ústavov v krajine firma vytvorila zmesi, ktoré sú jedny z najlepších vo 
svojom odbore. Počas 12 ročnej praxe  naša firma spoznávala priania klientov a na ich 
základe vytvorila celú škálu zmesí pre holuby. Obzvlášť veľký zreteľ kladieme na 
profesionálny prieskum kvality jednotlivých komponentov garantujúc ich najvyššiu 
akosť.  
Prispôsobene receptúr ku veku a fyziologickému stavu je našou najväčšou výzvou. Preto 
Vám okrem iného prinášame zmesi napríklad na pŕchnutie, chovné zmesi a krmivá pre 
holuby v záťaži či mláďatá. 
Cieľom našej firmy je s pomocou najmodernejšej výpočtovej techniky vytvoriť 
novodobú modernú produktovú líniu založenú na precíznom balení produktov čo ešte 
viac vyzdvihuje ich jedinečnú kvalitu. Ponúkame i možnosť vlastných kombinácií pre 
chovateľov, ktorých očakávania sú nad rámec našej ponuky tým, že im prinášame 
zmesi, ktoré si môžu obohatiť podľa vlastných predstáv. Vďaka optimalizácii procesov 
a minimalizácii nákladov naša firma mohla pristúpiť k veľmi priaznivej cenovej politike 
čo jej prinieslo konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu. 
Firma ZENEK, aby zabezpečila čo najvyššiu kvalitu ponúkaných produktov 
spolupracuje s pestovateľmi a dodávateľmi, na ktorých kladie tie najvyššie nároky.  
Prírodný spôsob pestovania a čo najnižšie množstvo používaných chemických 
prípravkov v procese pestovania sú jednou z hlavných priorít pri výbere dodávateľov.  
Zamestnávame profesionálny personál oboznámený so sortimentom zameraný na 
dodržiavanie hygienicko-kvalitatívnych požiadaviek. Profesionálny prístup so 
zameraním na priania zákazníkov je pre nás samozrejmosťou. Nesmierne vážnym 
faktorom je aj čistota našich kŕmnych zmesí bez plesní a baktérií. 
Krmivá ZENEK boli pripravované so zreteľom na všetkých profesionálnych chovateľov 
holubov. Dostupnosť zmesí v priebehu celého roka dáva chovateľom absolútny komfort 
pri vedení ich chovov.  
Disponujeme vlastnou transportnou základňou, ktorá rozširuje dostupnosť a skracuje 
čas dopravy našich krmív.  
 
Naša ponuka zahŕňa tieto krmivá a doplnky pre chovateľov: 
Sezónna zmes    RL - chovná a preteková 
P – preperovacia    Z – zimná 
D – diétno-odpočinková   BP – bez pšenice 
BK – bez pšen. a kukurice   M – mláďatá 
R+M – mláďatá po odstave   P22 – preperovacia extra 
MS – mladé špeciál    BS – bez strukovín 
RS – chovná špeciál    W+ - vdovec plus 
WS+ - vdovec super plus   OC – očistná 
LE – preteková extra   RE – chovná extra 
W – vdovce     D – diétna 
MN – semienková zmes   LT – preteková turbo 
L – preteková    SD – superdiéta 
MW – vysokobielkovinová   UNI – univerzálna 
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ZENEK1-majstrovská 1   ZENEK2-majstrovská 2 
 
Okrem krmív pre poštové holuby produkujeme aj: 
R – okrasné holuby    OZD – krátkozobé 
OZD+ - krátkozobé plus   MP – zmes pre vtáky 
MG – krmivo pre hlodavce   PM – malé papagáje 
PS – stredné papagáje   PD – veľké papagáje 
PEX – exoty 
 
A okrem toho ponúkame tiež: 
Soľ do kúpeľa    Cesnaková šťava 
Jablčný ocot     Pivné kvasnice 
Worm Aut     Oregano Premium 
Bylinný mix     Elektrolyty 
Olej z čiernej rasce    Olej z oregana 
Žen-šenový olej    Olej z ostropestreca mariánskeho 
Široké spektrum gritov a minerálnych doplnkov. 
 
Kŕmidlá, napájačky, hniezdne misky, prepravky, papierové prepravky, výplne do 
hniezd, rošty plastové, búdniky, sedačky a umelé vajíčka, montované holubníky, voliéry 
a ich zariadenia. 
Firma ZENEK tiež ponúka široký sortiment zrnín ako jačmeň, pšenica, bôb, dari, kardi, 
lesknica, konope, hrach, vika, peluška, ryža, paddy ryža, mungo fazuľa,  proso, 
kukurica, slnečnica, sója, šošovica a mnoho iných. 
 

Našimi krmivami k ŕmi aj nemecký majster poľského pôvodu 

Jan Ostrowski 
Ludwigstrasse 8, Konigsmoos-Stengelheim 

Výsledky 2008: 
1. majster „Die Brieftaube“ (tipované holuby) a iné 

 
FIRMA ZENEK PLÁNUJE OTVORI Ť SVOJ OBCHOD ČOSKORO AJ NA 

SLOVENSKU 
 

V prípade záujmu o sortiment spoločnosti ZENEK si môžete vyžiadať zaslanie cenníkov 
a opisu sortimentu či už e-mailom alebo poštou u predsedu MDKS p. Jána Buča na 

telefónnom čísle 0907847774 či na adrese janbuco@gmail.com  
 


