Výstavy v Nitre v číslach
Tohtoročná letná medzinárodná výstava v Nitre bude už dvadsiatou piatou, teda jubilejnou. Aké sú začiatky výstavníctva v Nitre?
Môžeme povedať, že dobré. Bol to výsledok spolupráce troch zväzov, kde bola v tom čase kynológia rozdelená medzi Slovenský
poľovnícky zväz, Zväz pre spoluprácu s armádou a Slovenský zväz
drobnochovateľov.
Začali sme národnými výstavami všetkých
plemien so zadávaním titulu Víťaz Slovenska v
roku 1976. Na výstavu bolo prihlásených
1005 psov a posledná nami poriadaná národná výstava bola v roku 1983 a prihlásených
bolo 1847 psov.
Za osem rokov bolo na tieto výstavy prihlásených 10 702 psov a 382 mladých vystavovateľov v súťaži dieťa a pes. Bola to škola
nielen pre nás, lebo časť výboru neboli aktívni
chovatelia ani vystavovatelia, ale i pre rozhodcov, lebo nemali prax z veľkých výstav a zadávania titulov. Tak sa nám stalo, že z jedného
plemena dostali všetci výborní psi Víťaza
Slovenska, či neskôr troch CACIB-ov, alebo
CACIB dostal výborný druhý. Na porade
rozhodcov sme všetko museli dopodrobna
preberať. Aj počty psov v kruhu boli nízke, len
35-40 psov. Dnes nie je problém posúdiť 90
jedincov.
Prvá medzinárodná výstava v Nitre sa konala
2. - 3. 6. 1984. Prihlásených bolo 2782 psov
a 86 vystavovateľov do súťaže dieťa a pes.
Najviac psov bolo prihlásených v roku 1989, a
to 3054 a najmenej psov v roku 2000, a
to1718. Negatívny vplyv na počet prihlásených
psov mali novo zriaďované výstavy v Bratislave
v malom odstupe od Nitrianskej výstavy. Za 24
rokov bolo na MV v Nitre vystavených 56 598
psov, 1030 mladých vystavovateľov v súťaži
dieťa a pes, ktorá bola robená hlavne pre
radosť a vzbudenie záujmu, lebo všetci boli
vyhlásení za víťazov, a rovnako aj odmenení.
Bola to dobrá investícia do budúcna. Zaujímavý je aj vývoj obľúbenosti jednotlivých
plemien podľa poradia na prvých piatich miestach v päťročných intervaloch, zaujímavé je
porovnanie rovnakých plemien po 24 rokoch.

Plemeno
Nemecký ovčiak
Jagdteriér
Jazvečík hrubosrstý
Slovenský kopov
Bavorský farbiar

1984
18
11
96
91
79
1993
Kokeršpaniel
53
Nemecký ovčiak
48
Boxer
45
Doberman
45
Bavorský farbiar
44
1998
Slovenský kopov
54
Nemecký krát. stavač
41
Jagdteriér
40
Bavorský farbiar
39
Nemecký drôt. stavač
38
2003
Golden retriever
61
Labrador retriever
58
Jazvečík hrubosrstý
49
Yorkšírsky teriér
45
Bernský salaš. pes
38

2007
68
75
25
13
15

Golden retriever
Labrador retriever
Francúzsky buldoček
Yorkšírsky teriér
Stafordshirsky bulteriér

2007
68
62
60
55
46

Celkovo sa najviac krát v prvej päťke umiestnili
Bavorský farbiar
13 x
Nemecký ovčiak
12 x
Jagdteriér
11 x
Slovenský kopov
9x
Jazvečík hrubosrstý
9x
Naša vďaka patrí i celému výboru, lebo začiatky neboli ľahké. Rozoslať tisíce propozícií,
potvrdení o prijatí, i povýstavné katalógy, kde
boli zaknihované ocenenia všetkých psov.
Katalóg, diplomy, posudkové listy, všetko sa
písalo ručne, žiaden počítač, popri zamestnaní
za odmeny skôr symbolické, ale vybojovali
sme tak na Slovensko a do Nitry medzinárodnú výstavu. Zakladajúci členovia, pokiaľ nemuseli pre vážnu chorobu alebo úmrtie opustiť
výbor, tak tam pracujú dodnes.
Chcel by som uviesť aspoň tých najvernejších. Čísla za menom označujú roky aktívnej
práce, prvé číslo za osem rokov národných
výstav druhé za 24 rokov medzinárodných.
Doc. Ing. Bakoš CSc. 7/23, Bartko 4/24,
Ing. Gašparík CSc. 0/20, Repa 0/19, Kučera
0/19, Šugra 2/12, DOC. Ing. Sekeerka CSc.
0/11, Ing. Kanás 0/10, Šedík 7/9, Ing.
Greguška 8/7, Vajzer 6/6 a ďalší.
Čo zaželať na koniec? Vďaka, vďaka, vďaka
všetkým, čo sa o Nitrianske výstavy zaslúžili, a
vďaka tím, čo budú v tejto záslužnej práci
pokračovať. Najväčšou odmenou s ocenením
práce je Kynologickou revue navrhované zadávanie titulu GRAND PRIX SLOVAKIA. Nech žije
jubilejná výstava Nitra 2008 GRAND PRIX
SLOVAKIA.

❑

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV
VŠETKÝCH PLEMIEN - CAC
6. 6. 2008

SENEC, SLNEČNÉ JAZERÁ - SEVER

Možnosť získať 3x CAC v jednom víkende: 7. a 8. 6. 2008 je MVP a klubové výstavy v Nitre
Uzávierka

I.

18. 4. 2008

II.

16. 5. 2008

Prihlášky musia prísť do termínu uzávierok!

Prihlášky posielajte na adresu:

Športový klub stavačov, Budovateľská 6, SK-900 27 Bernolákovo
Tel.: 00421 (0)2 45994709, 0905/353005
www.pointer-sportclub.sk, e-mail: lacobalogh@zoznam.sk

