
POĎAKOVANIE 
     Vážení členovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, 

v sobotu 7. januára 2023 sa konala v Nitre Celoštátna výstava poštových holubov 2023, ktorá vlastne 

nemala byť, lebo ju nikto nechcel organizovať. Bolo to celkom pochopiteľné, ekonomické náklady na jej 

organizáciu sú v súčasností veľmi vysoké a dopredu nie je isté,  či pripravovaná výstava sa z rôznych príčin 

nebude môcť konať a prostriedky a úsilie vložené do jej príprav vyjdú nazmar. 

     Aj Stredoeurópska výstava  2023 sa nekoná prezenčnou formou, zostavia sa iba poradia v športových 

kategóriách a posúdia štandardné holuby.  Na zasadnutí prezídia sme sa v podstate dohodli na tejto forme 

organizácie výstavy 2023. Posúdia sa štandardné holuby a zástupcovia OZ, ktorí holuby donesú na 

posúdenie holubov, prevezmú poháre pre víťazov pretekov a súťaží za roky 2020 až 2022 a doma ich 

víťazom odovzdajú. 

      Veľmi kvitujem, že v Prezídiu SZ CHPH sa našli členovia, ktorí sa s touto alternatívou nezmierili a napriek 

spomínaným rizikám sme sa do organizácie výstavy pustili. Nebolo to jednoduché, lebo nás bolo málo, ale 

Celoštátnu výstavu poštových holubov 2023 sa v Nitre nakoniec podarilo zorganizovať. 

     Výstavu ani organizáciu hodnotiť nechcem, bolo by to subjektívne hodnotenie. Chcem však poďakovať 

ľuďom, ktorí sa na príprave a organizácii výstavy podieľali,  lepšie povedané odviedli kus poriadnej práce. 

Ďakujem tým členom Prezídia SZ CHPH, ktorí výstavu organizačne pripravili. Ďakujem členom ÚKK SZ CHPH 

p. Ondrejovi Bjalončíkovi, Viktorovi Holúbekovi,  Lacovi Kováčovi. Ďakujem rodinným príslušníkom 

a priateľom členov prezídia a ÚKK, menovite: p. Andrei Krajčíkovej, Márii Mikuškovej, Simonke 

Bjalončíkovej, Ondríkovi Bjalončíkovi, Vladovi Valíčkovi, Jánovi Dudzikovi, Jozefovi Tomášovi, pánom 

Jurajovi Kalinayovi a Michalovi Vavrovi, nemenovaným pánom, ktorí sa prihlásili na nočné stráženie holubov 

a dozor na výstave. Mimoriadne ďakujem nášmu sekretárovi p. Pavlovi Javorčekovi za prípravu  a prácu na 

výstave.  

     Na výstave sa odovzdávali ocenenia za preteky a súťaže rokov 2020 – 2022. Mali sme obavy, že kto si 

príde prevziať poháre, ktoré sa na trikrát menším nákladiakom previezli z  Agroinštitútu na výstavisko. 

Potešiteľné bolo, že neprevzatých pohárov bolo menej ako v minulosti z jedného ročníka. 

Teda poďakovanie patrí aj chovateľom a ich zástupcom, ktorí si ocenenia prišli prevziať.  Samozrejme nielen 

poďakovanie, ale hlavne gratulácia ku chovateľským a športovým výsledkom. V tejto súvislosti ďakujem 

pani Drahomíre Vaňovej, ktorá pohotovo z aktu oceňovania urobila fotodokumentáciu. Ďakujem pánovi 

Stanislavovi Kurekovi za ozvučenie priestoru a premietanie záberov z činnosti vo Zväze. 

     Mimoriadne ma potešila skutočnosť, že občas sa nájdu chovatelia čo prispejú do Siene poštového 

holubárstva v Liptovskom Mikuláši. NA CV mi pán Vargic odovzdal 1. číslo časopisu „Poštovní holub“ z roku 

1923 a pán Atalovič chýbajúci katalóg z olympiády poštových holubov. Obidvom pánom veľmi pekne 

ďakujem. 

     Záverečné poďakovanie patrí všetkým našim členom a priaznivcom holubárskeho športu, ktorí si našli 

čas a výstavu navštívili a prispeli k jej kultúrnemu a hladkému priebehu.  

     Pripájam ešte jedno uspokojenie pre tých, ktorí sa zamýšľajú nad ekonomikou výstavy. Organizátori 

výstavy na jej organizáciu a jej priebeh nepoužili ani cent zo zväzových prostriedkov. Naopak, prebytok sa 

odvedie po celkovom zúčtovaní na účet SZ CHPH a peniaze sa použijú na akcie storočnice prvej našej 

organizácie.   

     Napriek tomu, že sme sa výstavu snažili urobiť čo najlepšie, ako to v živote býva, určite sa nájdu takí, ktorí 

by ju vedeli urobiť lepšie, lacnejšie, veľkolepejšie a podobne.  Nikomu nechcem brať tieto myšlienky alebo 

ich vyvracať. Práve naopak, fandím týmto názorom, dokážte to však v praxi. Už teraz sa môžete prihlásiť, 

uchádzať o organizáciu výstav v ďalších rokoch. Žiadosti o usporiadanie  CV posielajte na sekretariát Zväzu 

a osobne budem rád, keď ich bude čo najviac. 

     Na záver ešte raz poďakovanie všetkým, ktorí  prispeli k peknej a dôstojnej Celoštátnej výstave poštových 

holubov, ktorá sa konala 7. januára 2023 v Nitre.                RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH 


