
XXIII. Oblastná výstava zvierat v Nitrianskom Rudne. 

Dňa 8. 10. 2016 sa uskutočnila v Nitrianskom Rudne XXIII. Oblastná výstava králikov, 

hydiny, holubov a exotického vtáctva,  spojená so špeciálnou výstavou Klubu chovateľov 

zdrobnených králikov s medzinárodnou účasťou. Okrem domácich vystavovateľov 

vystavovali aj chovatelia z Maďarskej republiky. 

Výstava sa konala v areáli Správy ciest v Nitrianskom Rudne. Vystavené boli králiky, 

hydina, holuby a propagačne exotické vtáctvo. Výstavu usporiadala Základná organizácia 

Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) v Nitrianskom Rudne. ZO SZCH Nit. Rudno patrí 

pod Oblastný výbor SZCH Prievidza.  

Obec Nitrianske Rudno je známa svojou priehradou, ktorú využívajú ľudia na dovolenky 

a rybári na rybolov. Za posledných dvadsaťtri rokov sa obec preslávila výstavami zvierat, 

ktoré usporiadajú členovia ZO SZCH Nitr. Rudno. 

Rok 2016 je pre ZO SZCH Nitrianske Rudno rokom, kedy si pripomíname 23. výročie 

založenia ZO SZCH Nitrianske Rudno. 

Odborné posúdenie zvierat vykonali podľa platných štandardov delegovaní posudzovatelia 

Slovenského zväzu chovateľov (SZCH). Králiky na oblastnej výstave posudzovali páni: 

J. Vozík st., J. Vozík ml., M. Mráz, P. Beták a na špeciálnej výstave Klubu chovateľov 

zdrobnených králikov Ing. M. Supuka, hydinu posudzoval K. Kubiš a holuby J. Vaňo.  

Na oblastnej výstave bolo prihlásených 238 králikov, 29 plemien, na špeciálnej výstave bolo 

prihlásených 68 zdrobnených králikov. Všetkých králikov bolo prihlásených v Nitr. Rudne 

spolu 306 kusov. Na výstavu svoje zvieratá prihlásilo 51 vystavovateľov.  

V expozícii králikov dominovalo zastúpenie plemien: nemecký obrovitý strakáč 14 ks, vo 

farbe čierny a modrý, francúzsky baran 14 ks, boli zastúpené vo farbe divo sfarbený, 

havanovitý, žltý a tiež strakáče havanovitý a žltý, veľký svetlý strieborný 22 ks, tu vynikali 

králiky Františka Hartmanna z Prievidze, ktorý zároveň ukončil na tejto výstave svoju 

výstavnícku činnosť, začo mu OV SZCH Prievidza a ZO SZCH Nitrianske Rudno udelili 

poháre za dlhoročnú výstavnícku činnosť, činčila veľká 22 ks, nitriansky 11 ks, český strakáč 

20 ks, vo farbe čierny a modrý, malý baran 26 ks a boli vo farbe divo sfarbený, činčilový, 

rhônsky, biely červenooký, strakáč divo sfarbený, zdrobnený baran 18 ks, vo farbe divo 

sfarbený, ohnivák čierny, siamský žltý, kuní hnedý, bielopesíkatý čierny a bielopesíkatý kuní 

hnedy. Rexi boli zastúpené: castorex 4 ks, slovenský pastelový rex 10, rex modrý 3, rex 

činčilový 6, zdrobnené rexi rhônsky 4, činčilový 4. Boli vystavené aj ďalšie plemená králikov 

BO, V div., Hb, Nč, Nb, Kuvm, Kalč, Du, Čm, Rh, Oč, Hem, zdrobnený farebný a zdrobnený 

strakáč čierny. 

Hydina bola vystavená v 33 voliérach, spolu 95 kusov,16 plemien. V troch voliérach bola 

vystavená vodná hydina. Boli vystavené suchovské husi, naše národné plemeno a kačice 

indický bežec vo farbe divosfarbená a pstruhová.  

Hydina hrabavá veľká  bola zastúpená plemenami: orpingtonka žltá, australorpka čierna, 

plymutka pásikavá, bielefeldka rodofarbá, maranska čierno medená, wyandotka strieborná 

čierna lemovaná, barnaveldka dvojlemovaná, oravka žltohnedá, vlaška čierno biela 

a leghornka biela. 

 Hydina hrabavá zdrobnená bola zastúpená plemenami: zdrobnená wyandotka vo farbe 

pásikavá, jarabičia vlnitá, strieborno sfarbená vlnitá, oranžovo sfarbená vlnitá, biela kolumbia 

čierna a žltá kolumbia čierna,  zdrobnená plymutka pásikavá a zdrobnená velsumka strieborno 

sfarbená. 

Expozíciu holubov tvorilo 59 holubov, 9 plemien, v expozícii holubov dominovalo 

zastúpenie plemien moravský pštros 16 kusov a boli vystavené vo farbe: modrý jarabý, modrý 

bronzový, čierny, modrý šupinatý, čierny šupinatý a slovenský hrvoliak 11 kusov, boli 

vystavené: čierny, červený, žltý a modrý čiernopásy. Boli zastúpené aj plemená košoa 

bronzový, rys modrý šupinatý, slovenský vysokoletúň, bratislavský vysokoletúň, český 

stavák, talianska sovka ľadová. 



Exoty boli vystavené propagačne v 11 klietkach a boli vystavené: alexandr malý 2.1, 

alexander čínsky1.1, kakadu ružový 1.0, korela chocholatá 4.3, papagáje  spevavé 4.4, rozela 

penant 2.2, rozela pestrá 2.3, agapornis ružovohrdlý 40 ks, agapornis škraboškový 30 ks, 

agapornis fišerov 45 ks, andulky 8 ks, kanáriky 6 ks a zebričky 4 ks. 

Katalóg výstavy nájdete aj na web stránke www.zoszchnrudno.wbl.sk . 

Výstava mala veľmi dobrú úroveň. V piatok si výstavu pozreli žiaci miestnej základnej školy. 

Za pekného jesenného počasia výstavu navštívilo veľa návštevníkov, ktorí mali možnosť 

zakúpiť si chovné zvieratá. Výstavu si pozrel aj starosta obce Nitrianske Rudno pán Štrbák. 

Najlepšie ocenené zvieratá získali víťazné ceny.  

Víťazné ceny odovzdal chovateľom starosta obce Nitr. Rudno pán Štrbák, tajomník ZO 

SZCH Nit. Rudno Ing. Hrdý a predseda Oblastného výboru SZCH Prievidza Roman Petriska.  

Víťaz oblastnej výstavy – memoriál Š. Kováča – Durínsky, 96,0 bodov, Minik Juraj, 

Liešťany. 

Najlepšie ocenený králik oblasti Prievidza – Durínsky, 96,0 bodov, Minik Juraj, Liešťany. 

Najlepšie ocenený holub oblasti Prievidza – Moravský pštros čierny šupinatý,  95 bodov, 

Flimel  Miroslav, Diviacka Nová Ves. 

Poháre na najlepšieho oceneného králika a holuba oblasti Prievidza, venoval OV SZCH 

Prievidza. 

Víťazné ceny králiky: belgický obor divo sfarbený M. Molnár, francúzsky baran žltý strakáč 

A. Zaťko, veľký svetlý strieborný F. Hartmann, činčila veľká R. Barta, činčila veľká M. 

Molnár, hototský biely J. Vozík st., novozélandský biely T. Martiš, nitriansky S. Kopunec, 

český strakáč modrý J. Kotrík, malý baran biely červenooký  J. Vozík ml., ohnivák čierny 

Ing. E. Hrdý, zdrobnený bielopesíkatý čierny J. Minik, zdrobnený baran divo sfarbený M. 

Hlinka, zdrobnený baran bielopesíkatý čierny Kissne Kovács, slovenský pastelový rex Š. 

Adamec, rex činčilový M. Kasala, zdrobnený slovenský sivomodrý rex H. Imrichová. 

Víťazné ceny hydina: indický bežec divosfarbený – V. Medera, australorpka čierna - A. 

Lenčešová, bielefeldka rodofarbá – V. Tonhauzer, wyandotka strieborná čierno lemovaná – 

A. Kováč, zdrobnená plymutka pásikavá – I. Karaman, zdrobnená wyandotka strieborno 

sfarbená vlnitá - L. Almáš, zdrobnená wyandotka oranžovo sfarbená vlnitá - L. Almáš, 

zdrobnená wyandotka žltá kolumbia čierna – R. Oravec.  

Víťazné ceny holuby:  rys modrý šupinatý 95 bodov R. Beňačka, slovenský hrvoliak žltý 95 

b. M. Figel, slovenský hrvoliak modrý čiernopásy 95 b. F. Plachý, bratislavský vysokoletúň 

95 b. J. Adamec. 

Poďakovanie patrí členom našej ZO SZCH Nitr. Rudno, ktorí sa podieľali na príprave tejto 

výstavy a vystavovateľom, ktorí oboslali výstavu zvieratami. Ďakujeme aj sponzorom, ktorí 

podporili našu výstavu a aj návštevníkom, ktorí si prišli pozrieť výstavu.  

Viac informácii aj na web stránke ZO SZCH Nit. Rudno: www.zoszchnrudno.wbl.sk . 

Priatelia, už teraz Vás pozývam na XXIV. Oblastnú výstavu zvierat, ktorá sa uskutoční      

7. 10. 2017 v Nitrianskom Rudne. 

 

 

Foto č. 1. Logo ZO SZCH Nitrianske Rudno. 
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Foto č. 2. Najlepšie ocenený holub oblasti Prievidza – Moravský pštros čierny šupinatý,  95 

bodov, Flimel  Miroslav, Diviacka Nová Ves. 

 

 
 

 

Foto č. 3. Zdrobnený hototský biely chov. A. Sárvari, Maďarsko. 

 

 
 

 

Foto č. 4. Poháre pre najlepšie ocenené zvieratá. 
 

 



Foto č. 5. V ľavo predseda OV SZCH Prievidza a v pravo dlhoročný vystavovateľ Vss 

králikov na oblastnej výstave zvierat v Nitr. Rudne, pán František Hartmann. 

 

 
 

 
      

Text a foto Roman Petriska 

  


