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V Ý Z V A 
  Prezídium Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov vyzýva všetkých svojich 
členov, funkcionárov základných organizácií, oblastných združení a priaznivcov holubárskeho 
športu na zhromaždenie dokumentov vývoja holubárskeho športu na Slovensku. Historické listiny 
a artefakty budú slúžiť na zdokumentovanie našej histórie. Najvýznamnejšie dokumenty, 
fotografie, diplomy a artefakty budú vystavené v pamätnej sieni  holubárskeho športu, v Múzeu 
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, ktorá bude otvorená na konci októbra 2018.  
     Nájdené dokumenty a historické artefakty netreba nikde zasielať iba nahlásiť ich existenciu 
a ochotu ich prepožičať na zriadenie výstavy. Začiatkom augusta (termín sa každému oznámi) sa od 
členov Zväzu  a priaznivcov holubárskeho športu ponúknuté materiály na základe dohody 
prevezmú a prevezú do múzea v Liptovskom Mikuláši.   
Nahlásiť existenciu a ochotu poskytnúť dokumenty a artefakty môžete: 
Sekretariát SZ CHPH, Akademická 4, 949 01 Nitra, szchph@agroinstitut.sk, tel: 004210376537503 
mob. 0917534964 
RNDr. Daniel Dudzik, Hlavná 1432/60, 059 51 Poprad – Matejovce, dano.dudzik@gmail.com, 
mob. 0903218028    
Ktoré dokumenty chceme sústrediť:  
* Zakladacie listiny ustanovujúcich spolkov a základných organizácií 
* Zápisnice zo schôdzi spolkov a základných organizácií 
* Pretekové listiny, pretekové výsledky, výstavné katalógy 
* Diplomy, historické ocenenia, poháre, dobové fotografie, záznamy chovateľov  
* Časopisy, knihy s holubárskou tematikou, zástavky, vlajočky a pod.  
* Prípadne iné zaujímavé dokumenty 
Ktoré artefakty chceme sústrediť:  
* Búdniky všetkých druhov, historické i používané v súčasnosti 
* Sedačky všetkých druhov, historické i používané v súčasnosti 
* Hniezdne misky, napájačky. gritníky, kŕmidlá rôznych typov, historické i používané v súčasnosti 
* Výstavné klietky rôznych typov, historické i používané v súčasnosti 
*Prepravné koše všetkých druhov, historické i používané v súčasnosti (zvlášť na dopravu po železnici) 
* Donáškové koše všetkých druhov, historické i používané v súčasnosti 
* Pretekové pliešky, gumičky, gumovacie strojčeky, krúžky, podkladové vajíčka 
* Pomôcky používané pri chove holubov, napájačky, škrabky a pod. 
* Konštatovacie hodiny (aj nefunkčné) – Palmtag, Poluda, Comatic, Benzing, Elektročas atď. 
* EKS systémy (aj nefunkčné) – nasadzovacie matky, antény, čipy, všetky typy EKS  
 

Za ochotu všetkým, ktorí k zdokumentovaniu našej histórie prispejú, vopred ďakujeme.  
Uvedomujeme si, že veľa dokumentov sa do dnešných čias nezachovalo, ale to, čo sa ešte u niekoho 
nachádza, by sme mali zachrániť a sprístupniť budúcim generáciám chovateľov poštových holubov  
i širokej nechovateľskej verejnosti. 
  

V Nitre 8. júna 2018      
                                                                                                          RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH 


