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TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 4. október 2021
Miestna organizácia chovateľov zorganizovala 24. Vážsku výstavu králikov, holubov,
hydiny a exotov

Prvý októbrový víkend už viac ako
dve desaťročia patrí chovateľskej výstave,
ktorú s obľubou navštevuje široká odborná
i laická
verejnosť.
Po
minuloročnej
vynútenej pauze z dôvodu pandémie sa aj
napriek neistým prognózam dal výbor
Základnej organizácie chovateľov v Beluši
(ZO SZCH) do príprav 24. Vážskej výstavy
králikov, holubov, hydiny a exotov, ktorá sa
uskutočnila 2.-3.10.2021 v areáli vedľa
Obecného úradu Beluša.
„Výstava sa priebežne pripravovala už od začiatku roka 2021, ale intenzívne prípravy
sú posledný mesiac pred výstavou. Práca výboru spočíva v hľadaní sponzorov a cien do
tomboly, vylepšovania materiálového vybavenia na výstavu, v zabezpečení personálu,
posudzovateľov zvierat, pohárových odmien, občerstvenia, v príprave katalógov, výstavného
areálu,“ opisuje potrebné činnosti Ing. Andrej Šedík, člen výboru ZO SZCH Beluša.
Pandemické obmedzenia sa odzrkadlili na menšom počte vystavovateľov. Zo 74
vystavovateľov bolo až 19 z belušskej organizácie. Výstavný areál hostil aj členov z Myjavy,
Kysúc, Rajca, Trenčína, Považskej Bystrice, Dubnice nad Váhom. Najpočetnejšie zastúpenie
spomedzi zvierat mala hydina (252 kusov- z toho hrabavá 217 ks a vodná 35 ks), nasledovali
králiky (230 kusov), holuby (115 kusov) a exotické vtáctvo (109 kusov).
Vyvrcholením výstavného víkendu býva ocenenie najlepších chovateľov, kde
zástupcovia belušskej organizácie každoročne
triumfujú. Nebolo tomu inak ani tento rok. Aj
v kategórií kolekcia, či medzi jednotlivcami sa
na najvyššom stupni objavili belušské mená.
Ing. Michal Želiar vyhral kategóriu králiky
kolekcia. Ing. Peter Bajza, Ing. Andrej Šedík,
Ján Kresáň a Peter Egly dominovali v kategórii
hydina kolekcia. Najkrajšie exotické vtáctvo
chová Peter Egly a Branislav Zbín. Okrem
víťazných ocenení sa hodnotilo aj čestnou
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cenou. Ocenených belušských chovateľov uvádzame v sumáre na záver.
„Posudzovatelia zvierat hodnotia pri každom druhu ich jednotlivé špecifiká. Okrem
starostlivosti o zviera sa hodnotí napr. postoj zvieraťa, hmotnosť, držanie tela, sfarbenie peria
a jeho kresba, stav končatín, zobáka, srsti, hlavy, uší a iné,“ vysvetľuje náročný hodnotiaci
proces Martin Bednár, člen ZO SZCH Beluša.
Pandémia okrem množstva iných oblastí zasiahla aj chovateľskú činnosť. Spôsobila
všeobecný úbytok chovateľov, a tým aj chovaných zvierat. Na množstve vystavovaných
zvierat, návštevníkov, či záujmu sponzorov to pocítila aj belušská výstava, ktorá pri realizácii
rešpektovala pokyny z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. Na
kvalite vystavovaných kusov zvierat to ale neubralo, čo ocenili návštevníci i najmenší detskí
pozorovatelia, pre ktorých býva kontakt s tradičnými domácimi zvieratami nevšedným
zážitkom.
Belušskú výstavu každoročne
podporuje aj vedenie obce Beluša, ktoré
zadarmo poskytuje priestory pre výstavný
areál. „Príprava takejto veľkej akcie,
akou je chovateľská výstava, si vyžaduje
náročnú prípravu celého kolektívu. Obec
Beluša je vždy nápomocná, aj z dôvodu,
že výstava je výbornou prezentáciou obce
a jej občanov. Ďakujem členom belušskej
chovateľskej organizácie, že aj napriek
sťaženým podmienkam pripravili kvalitnú
prehliadku množstva zvierat a blahoželám oceneným chovateľom. Chovateľstvo je náročnou
záľubou a som rád, že okrem starších členov si vychovávajú aj nástupcov z radov detí. Učia
ich vzťahu k zvieratám, k starostlivosti o ne a sú aj súčasťou príprav výstavy,“ uzatvára Ján
Prekop, starosta obce Beluša.
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Ocenení belušskí chovatelia:
Králiky:

Ing. Želiar Michal – francúzsky baran – víťazná kolekcia
Tomanica Miroslav – veľký svetlý strieborný – čestná cena kolekcia
Želiar Ján – novozélandský červený – čestná cena kolekcia
Martiš Tomáš – novozélandský biely – čestná cena kolekcia

Hydina:

Egly Peter – australorpka – čestná cena
Ing. Bajza Peter – amrokska – víťazná kolekcia
Ing. Bajza Peter – plymutka čierna – víťaz výstavy
Egly Peter – zdrobnelá australorpka – víťaz výstavy
Ing. Andrej Šedík – zdrobnelá wyandotka biela – víťazná kolekcia
Ing. Andrej Šedík – zdrobnelá wyandotka lososová – čestná cena kolekcia
Kresáň Ján – kačica ruanská – víťazná kolekcia
Hoferík Andrej ml. – indický bežec – čestná cena

Exoty:

Egly Peter – andulka – víťaz výstavy
Zbín Branislav ml. – papagáj mních – čestná cena
Hoferík Andrej ml. – papagáj nádherný – čestná cena
Zbín Branislav – lori mnohofarebný – víťaz výstavy
Bajza Marek – eklektus roratus – čestná cena

Víťazi výstavy
Králiky:

Víťaz výstavy /jednotlivec/
Ing. Bohunický Ladislav – francúzsky baran
Ing. Bohunický Ladislav – viedenský čierny
Jarina Jakub – rex oranžový
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Víťazná kolekcia
Ing. Želiar Michal – francúzsky baran
Gazdík Peter – novozélandský biely
Chúpek Stanislav – slovenský sivomodrý rex

Holuby:

Víťaz výstavy /jednotlivec/
Kubečka Pavol – slovenský hrvoliak
Víťazná kolekcia
Ing. Ďuríšek Martin – slovenský hrvoliak

Hydina:

Víťaz výstavy /jednotlivec/
Ing. Bajza Peter – plymutka čierna
Egly Peter – zdrobnelá australorpka
Dubašík Peter – hus česká
Víťazná kolekcia
Ing. Bajza Peter – amrokska
Ing. Šedík Andrej – zdrobnelá wyandotka biela
Kresáň Ján – kačica ruanská

Exoty:

Víťaz výstavy
Egly Peter – andulka
Zbín Branislav – lori mnohofarebný
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