
 

 

 

 

 

SPRAVODAJ 

 

2010 
 



 2 

COCKERSPANIEL CLUB pri SPZ 

www.cockerspanielclub.sk 

 

Výbor klubu: 

 

Predseda:    Jana Lančaričová 
     Barošova 306/36, 019 01 Ilava - Klobušice 
     tel.: 0903 775 527 
     e-mail: lana@stonline.sk 
 
Podpredseda:    Ing. Iveta Uhrová 
     Jaskový rad 215, 831 01 Bratislava 
     tel.: 0903 731 646 
     e-mail: iveta@kontura.sk 
 
Matrikár, ekonóm:    Ing. Iveta Velitsová 
     Komenského 1642/23, 020 01  Púchov 
     tel.: 0918 509 129 
     e-mail: velitsovaiveta@stonline.sk 
 
Poradca chovu:    Bc. Miroslav Búda 
     Bernolákova 15, 919 43 Cífer 
     tel.: 0903 194 815 
     e-mail: dbudova@gmail.com 
 
Člen výboru (gestor pre výstavy):   Soňa Heldová 
     Modranská 258/26, 902 01 Vinosady 
     tel.: 0903 959 476 
     e-mail: sonaheldova@gmail.com 
 

Dozorná rada: 

 

Predseda:     Mgr. Alexander Felszeghy 
     Lazaretská 29, 811 09 Bratislava 
     tel.: 0907 333 111, 0903 014 988 
     e-mail: felszeghy@stonline.sk 
 
 
Člen:     JUDr.Magdaléna Habreková 
     Marianska 29, 900 31 Stupava 
     tel.: 0907 153 422 
     e-mail: habrekova@stupareality.sk 
 
 
Člen:      Ing.Dagmar Tapšíková 
     Svätoplukova 26, 821 08 Bratislava 
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Vážené členky a členovia CSC, milí priatelia 

  

Dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravila na prahu Nového roku 2011, zaželala Vám 

osobnú pohodu, pevné zdravie, a samozrejme veľa radosti s Vašimi psíkmi v bežnom živote, 

ale aj vo výstavnom kruhu, pracovnej a v chovateľskej činnosti. 

Je za nami rok, ktorý bol s pohľadu klubovej činnosti veľmi náročný, ale aj úspešný. Výbor 

klubu sa v minulom roku pravidelne stretával a konštruktívne riešil bežné problémy. 

Usporiadali sme dve klubové výstavy. V poradí tretia špeciálna výstava CSC v roku 2010 bola 

oproti predošlým úplne netradičná - konala sa v skoršom termíne, na novom mieste a s novým 

organizačným tímom. Spolu sa prihlásilo 56 psov - čo je dosiaľ v histórii našich jarných 

Špeciálnych výstav najvyšší počet. Pozvanie posudzovať prijal rozhodca s exotickej Malty, p. 

Harry Vela. Za sponzorov patrí veľká vďaka hlavne firme Pharmacopola, výhradnému 

dovozcovi krmiva Royal Canin. 

V júni sme spoločne s KCHPS usporiadali Farbiarske skúšky malých plemien, na ktorých sa 

zúčastnili traja predstavitelia plemena anglický kokeršpaniel. 

Vrcholným podujatím minulého roka bola jesenná výstava – World Cocker Show, usporiadaná 

spoločne s klubom AMI. O náročnosti akcie svedčí počet prihlásených psov – 91. K 

prihláseniu lákalo hlavne meno rozhodkyne, posudzovala p. Sue Shinkfield z Veľkej Británie. 

Ohlasy na výstavu boli veľmi priaznivé, väčšina vystavovateľov odchádzala po príjemne 

strávenom dni na nitrianskom výstavisku domov spokojná. 

Uplynulý rok bol mimoriadny aj z pohľadu reprezentácie slovenského chovu na vrcholných 

kynologických podujatiach. V marci sa prestížnej výstavy Crufts 2010 zúčastnila sučka zo 

slovenského chovu – Ivory Ivy zo Zámockého parku. Umiestnila sa 5. vo svojej triede, čo je na 

takto prestížnej výstave mimoriadny úspech. Na jeseň sa zúčastnil vrcholnej skúšky – 

Memoriálu Mileny Šterbovej pes slovenského chovu, v majetku p. Seresa – Dick Wilden zo 

Zámockého parku. Reportáže z týchto dvoch podujatí nájdete v tomto Spravodaji. 

Dovolím si vysloviť želanie, aby Vás akcie, pripravené v tomto roku, rovnako zaujali. Začína 

byť pravidlom, že na klubové podujatia sa priaznivci klubu tešia.  

Naše klubové výstavy sú už pravidelne zaraďované aj do výstavného kalendára priateľov – 

kokrárov z blízkeho zahraničia, hlavne z Českej republiky. 

Teším sa na stretnutie s Vami, či už na Členskej schôdzi, alebo na našich klubových akciách 

  

      Jana Lančaričová, prezidentka CSC 
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Správa matrikárky a ekonómky klubu za rok 
2010 

 

 K  31. 12. 2010 bolo registrovaných celkom v  CSC 99 členov. Z týchto členov za rok 

2010 zaplatilo klubu členské iba 52 členov. V roku 2010 požiadalo o vstup do klubu 14 nových 

členov. 9 členov klubu je registrovaných z ČR. 

 

Stav peňažných prostriedkov k 1. 1. 2010 bol nasledovný: 

 

Poklad ňa:         1.227,11 € 

Príjmy od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010:      2.355,00 € 

Výdaje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010:     3.347,29 € 

Zostatok k 31. 12. 2010:          234,82 € 

Bankový ú čet zostatok k 31. 12. 2010:     3.643,87 €  

    

Pohyb peňažných prostriedkov v pokladni od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010: 
Zostatok v pokladni ku d ňu 1. 1. 2010 1 227,11 

Príjmy   

členské 243,00 

výstavné poplatky 1 432,00 

krytie 10,00 

prevod z banky do pokladne 600,00 

inzerát 20,00 

vrátená záloha 50,00 

celkom príjmy 2 355,00 

  

Výdavky   

cestovné, parkovné, prepravné 364,36 

poštovné 25,84 

odmeny rozhodcom na výstavách, ubytovanie rozhodcov 340,88 

organizácia výstav (fotograf, kruh) 270,00 

ceny na výstavy 354,02 

občerstvenie (výstavy, rozhodca) 522,17 

kancelárske potreby 179,77 

administratívno-právne úkony 2,84 

faktúry (M. Poruban) 47,41 

členský poplatok 40,00 

prevod hotovosti do banky 1 200,00 

celkom výdavky 3 347,29 
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 Dovoľujem si požiadať členov Cockerspanielklubu o väčšiu disciplínu pri platení 

členského na príslušný rok a o správne označovanie platieb pri úhrade (meno a priezvisko kto 

platí, vyznačiť rok, za ktorý sa platí členské, krytie, zápis vrhu, atď.)  

V prípade nesprávneho označenia platby nie je možné platbu identifikovať. 

Ak registrovaný člen nezaplatí členské za príslušný rok, podľa platných stanov CSC je člen 

z klubu vylúčený. Pri opätovnom vstupe do klubu je potrebné zaplatiť opäť zápisné i členské 

na príslušný kalendárny rok. 

Úhrady platieb je možné realizovať v hotovosti u matrikárky klubu, bezhotovostným prevodom 

(v tomto prípade zašlite doklad o úhrade e-mailom matrikárke klubu) alebo poštovou 

poukážkou najneskôr do 31. 3. príslušného kalendárneho roka : 

 

Členskou schôdzou CSC boli schválené 

nové poplatky, ktoré sú platné od 1. 4. 2009  
suma variabilný symbol  

Zápisné pri vstupe do klubu  5,00 € 01 

Členské na jeden kalendárny rok 

další rodinný príslušník 

dôchodca 

osoba do 18 rokov  

14,00 € 

7,00 € 

7,00 € 

7,00 € 

02 

Odporúčanie na krytie  5,00 € 03 

Krytie psom  5,00 € 04 

Zápis vrhu  5,00 €/ šteňa 05 

Uchovnenie psa/sučky 20,00 € 06 

Inzercia v spravodaji, klubových katalógoch  
10,00 €/ polovica strany 

20,00 € /celá strana  
07 

Sponzorské - 08 

 

 

BANKOVÉ SPOJENIE:  

Tatra Banka a.s., Bratislava, číslo účtu: 262 50 29 945/1100 

Adresa klubu pre platby poštovou poukážkou: 

Cockerspaniel Club pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

 

 
Správu vypracovala: Ing. Iveta Velitsová – matrikárka CSC    
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Správa poradcu chovu anglických 
kokeršpanielov 

 

 V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo vydaných 7 odporúčaní na párenie, z 5 sa 

aj v roku 2010 šteniatka narodili (v dvoch vrhoch šteniatka do 4 dní uhynuli), z 2 odporúčaní sa 

šteniatka narodili až v roku 2011. Zo stavu chovných sučiek boli vylúčené 3 sučky pre 

dosiahnutie veku 8 rokov, 3 sučky z dôvodu, že ich majitelia nezaplatili členský poplatok za rok 

2010 (teda nie sú členmi klubu). 

 

PREHĽAD CHOVU ANGLICKÉHO KOKERŠPANIELA NA SLOVENSKU V RO KU 2010: 

  

Psi odporu čení na párenie v roku 2010 

MENO FARBA MAJITE Ľ ODPORUČENÍ VYUŽITÍ 
JOSHUA Black Petrs čierna Ing. Pavol Seres 1x 1x 
MONET Brakemon modrý beloš Alena Boráková, ČR 1x 1x 
PHIL MARIS DANDY DEVON modrý beloš MUDr. Eva Felszeghyová 1x 1x 
Manaca´s BY THE BOOK modrý beloš Mgr. Dana Dobrovodská 1x 1x 
Lynwater SEA BISCUIT modrý beloš Ladislav Škarek, ČR 2x 1x 
TOBBY z Hořenuše modrý beloš Peter Studeník, ČR 1x 1x 
Dolittle´s Charlie Chaplin čierna Marek Solčanský 1x 1x 
 

Šteniatka narodené v roku 2010 

  PES     SUČKA   
farba narodení  ponechaní  farba narodené  ponechané  

čierna 1 1 čierna 7 5 
zlatá / / zlatá 6 5 
modrý beloš 4 4 modrý beloš 4 3 
oranžový beloš / / oranžový beloš / / 
tricolor / / tricolor / / 
 Spolu 5 5 Spolu  17 13 
 

Aktuálny stav chovných su čiek k 31.12.2010 (17ks) 

MENO  DÁTUM FARBA OTEC MATKA MAJITEĽ 

  NAROD.         

ADINA  29.12.2003 zlatá Aro´s BEEFEATER HELENA od Pálfych Mgr.Dana Dobrovodská 

 zo Zálesia     zlatá zlatá Reg.č. 1/08F/ACC  

IVORY IVY zo 04.10.2008 zlatá PERCY Brakemon CAYENNE BILLY zo Jana Lančaričová 

Zámockého parku   čierna Zámockého parku, zlatá Reg.č. 2/10F/ACC 

Bella - Bella 19.10.2006 
modrý 
beloš MONET Brakemon Tapioka´s CHEVELLE Mgr. Dana Dobrovodská 

Wamakaskan     modrý beloš modrý beloš Reg.č. 7/08F/ACC 

BALZAMÍNA  19.10.2006 
modrý 
beloš MONET Brakemon Tapioka´s CHEVELLE Katarína Hambálková 

 Wamakaskan     modrý beloš modrý beloš  Reg.č. 1/09F/ACC 
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CAYENNE BILLY zo 1.11.2004 zlatá BILLY z Lesních chalup VASA z Malé Kamenné Jana Lančaričová 

Zámockého parku     zlatá zlatá  Reg.č. 3/08F/ACC 

CELA  8.6.2004 
modrý 
beloš ÁRON z Horní Lipky BRITA z Demovho dvora Mgr. Oliver Felszéghy 

od Demov     oranžový beloš modrý beloš  Reg.č. 2/08F/ACC 

FELICITY Stars 7.5.2005 čierna 
Gallinagos INDIANA 

JONES ANITA Stars on the Heaven Ing. Viera Sroková 

on the Heaven     čierna s pálením čierna  Reg.č. 8/08F/ACC 

FRIDA  28.8.2005 
modrý 
beloš Leading-Light Phenomenan BAYA Kering Ing. Erich Kočner, CSc. 

 Kering     oranžový beloš bielo-čierna  Reg.č. 4/08F/ACC 

GENESSIS  zo 3.10.2006 čierna BLACK DREAM z Vejminku VASA z Malé Kamenné Jana Lančaričová 

Zámockého parku     čierna zlatá  Reg.č. 6/08F/ACC 

Della Fiumana  17.11.2007 
modrý 
beloš Francini ´s Etienne Navarre Della Fiumana Art Attack MUDr. Eva Felszéghyová 

DEEP BLUE     modrý beloš modrý beloš  Reg.č. 5/09F/ACC 

XANDRA SILVER z 26.05.2008 
modrý 
beloš Samurai Bleper´s Snoopy´s Tiramisu Ing. Miroslav Gaľaš 

Petrovy pálenky   modrý beloš hnedý beloš Reg.č. 3/10F/ACC 

Jackie  18.08.2007 
modrý 
beloš Phil Maris Dandy Devon Flower in Blue Black Petrs Ing. Pavol Seres 

MORAVIA MYSTERY   modrý beloš modrý beloš Reg.č. 4/10F/ACC 

SARAYA SURY  21.6.2006 čierna Doubtless Black Petrs H.R.H.HILLARY Schönez  Bc. Miroslav Búda 

STAR Schönez     čierna čierna  Reg.č. 5/08F/ACC 

BESY z Ružového  14.03.2005 
hnedý 
beloš Calderon Katmir Bohemia Sára z Ružového Barvínka Katarína Hambálková 

Barvínka     modrý beloš oranžový beloš  Reg.č.  2/09F/ACC 

Jasmine Jazz 18.08.2007 
modrý 
beloš Phil Maris Dandy Devon Flower in Blue Black Petrs MUDr. Eva Felszéghyová 

Moravia Mystery   modrý beloš modrý beloš Reg.č. 4/09F/ACC 

Greisy z Chalu-  23.04.2007 čierna Dar z Malé Kamenné Bonie z Lesních chalup Mgr. Rastislav Smetanka 

pecké louky   zlatá čierna Reg.č. 3/09F/ACC 

LILLIANA  01.08.2007 čierna Black Dream z Vejminku Jozelah Words And Music Mgr. Rastislav Smetanka 

z Vejminku   čierna zlatá Reg.č. 1/10F/ACC 

 

Aktuálny stav chovných psov k 31.12.2010 (15ks) 

 

MENO  DÁTUM FARBA OTEC MATKA MAJITEĽ 

  NAROD.         

BARRY  4.7.2002 
modrý 
beloš Aro´s SALUTE JASMÍNA z Lackoviec Mgr. Erich Kočner 

 Kering     modrý beloš oranžový beloš  Reg.č. 1/08M/ACC 

Ch. BILLY z  5.3.2003 zlatá Thomas z Lesních chalup Vianka z Lesních chalup Jana Lančaričová 

 Lesních chalup     zlatá čierna  Reg.č. 2/08M/ACC 

Ch. CEZAR Stars  9.5.2002 zlatá Tajmahal BLACKJACK BOSINNY BIRA Brakemon Bc. Miroslav Búda 

on the Heaven     čierna čierna  Reg.č. 3/08M/ACC 

Ch. Dandy z  8.3.2004 zlatá Lochdene Cassius Víra z Malé Kamenné Ing. Iveta Uhrová 

 Malé Kamenné     zlatá zlatá  Reg.č. 4/08M/ACC 

Dolittle´s  25.8.2007 čierna Victoria´s Yeti Made in Austria 
Maximiliane vom 

Schlehdorn Marek Solčanský 

Charlie Chaplin     zlatá čierna  Reg.č.  5/08M/ACC 

Ch. JOSHUA 13.06.2006 čierna 
Grandseigneur vom Schloss 

Hellenstein Yap Black Petrs Ing. Pavol Seres 

Black Petrs      čierna čierna  Reg.č.  6/08M/ACC 
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FOSTER In Blue 11.3.2005 
modrý 
beloš Backhills I Like It Very Blue Black Petrs Mgr. Rudolf Petrovský 

Black Petrs     modrý beloš modrý beloš   Reg.č. 7/08M/ACC 

Ch. FREDY  28.8.2005 
bielo-
čierna Leading-Light Phenomenan BAYA Kering Ing. Erich Kočner, CSc. 

 Kering     oranžový beloš bielo-čierna   Reg.č. 8/08M/ACC 

Ch. Chriss  18.02.2007 zlatá Rosmery Sendy Sandra z Lesních chalup 
JUDr. Magdaléna 

Habreková 

Sant Tulip     čierna čierna   Reg.č. 1/09M/ACC 

Manaca´s  28.6.2005 
modrý 
beloš Travis VITAL SPARK Manaca´s RAIN OR SHINE Mgr. Dana Dobrovodská 

BY THE Book      modrý beloš čierno-biela   Reg.č. 9/08M/ACC 

Ch. Phil Maris  29.1.2004 
modrý 
beloš Phil Maris Gavroche Phil Maris Driada MUDr. Eva Felszeghyová 

 Dandy Devon     modrý beloš čierno-biela   Reg.č. 10/08M/ACC 

Ich. Victoria´s Yeti  17.4.2003 zlatá Favorite Made in Austria Korde´s Victoria in Red Mgr. Rudolf Petrovský 

Made in Austria     čierna zlatá   Reg.č. 11/08M/ACC 

Wheelee  20.4.2006 čierna Victoria´s Yeti Made in Austria Hississimo Brakemon Marek Solčanský 

Brakemon      zlatá čierna   Reg.č. 12/08M/ACC 

Ch. Dick Wilden zo  27.04.2005 čierna CEZAR Stars on the Heaven Bystra z Malé Kamenné Ing. Pavol Seres 

Zámockého parku   zlatá čierna  Reg.č. 13/08M/ACC 

J.Ch. ART  19.11.2008 
oranžový 

beloš Leading-Light Phenomenan 
Orange Star Skar-Line 

Colour Range Jacqueline Pečimonová 

Orange Star   oranžový beloš oranžový beloš  Reg.č. 1/10M/ACC 

 

V období roku 2010 pribudli chovné jedince 

 

FARBA PES SUČKA 
čierna / 1 
modrý beloš / 2 
zlatá / 1 
oranžový 
beloš 1 / 
 

Vypracoval: Bc. Miroslav Búda, poradca chovu anglických kokeršpanielov 
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Zápisnica k výro čnej členskej schôdzi CSC pri 
SPZ konanej d ňa 30.1.2010 v Bratislave  

 

Prítomní: 1. p. Seres, 2. p. Havránková, 3. p. Solčanský, 4. p. Mgr. Felszeghy O, MBA, 5. 

p.Vítková, 6. p. Heldová, 7. p. Mgr. Hlubinová, 8. p. MUDr. Felszeghyová, 9. p. Vankóová, 10. 

p. Pečimonová, 11. p. Ing. Uhrová, 12. p. Bc. Machovičová, 13. p. Mgr. Felszeghy A, 14. p. 

JUDr. Habreková, 15. p. Miháliková, 16. p. Lančaričová, 17. p. Ing. Lančarič, 18. p. Miakyš, 

19. p. Tonková, 20. p. Ing. Tapšíková, 21. p. Beňovská, 22. p. MUDr. Lipská, 23. p. 

Miakyšová, 24. p. Mgr. Petrovský, 25. p.Koišová, 26. p. Mgr. Dobrovodská  

 

• Predseda privítal členov, otvoril schôdzu a oboznámil členov s programom ktorý bol 

identický s pozvánkou  

• Počet prítomných členov na schôdzi: 25  

• Návrh programu bol schválený: 24 členov za, 1 sa zdržal  

• Do návrhovej a mandátovej komisie boli nominovaní títo členovia  

 Návrhová komisia:  

 - p. Mgr. Oliver Felszeghy, MBA (predseda)  

 - p. Marek Solčanský  

 - p. Mgr. Hlubinová  

 Mandátová komisia:  

 - p. Bc. Michaela Machovičová (predseda)  

 - p. Ing. Vít Lančarič  

 - p. MUDr. Lipská  

• Návrhová a mandátová komisia bola v tomto zložení schválená: 24 členov za, 1 sa 

zdržal  

 

1. Správa predsedu o činnosti klubu za rok 2010  

• Predseda informoval o akcii klubu – klubových skúškach vlôh konanej v Pani; p. JUDr. 

Habreková, p. Solčanský a p. MUDr. Felszeghyová predviedli psov na týchto skúškach 

s veľmi dobrými výsledkami  

• Predseda zároveň vyslovil návrh organizovať radšej farbiarske skúšky aby sa 

zabezpečila poľovná upotrebiteľnosť psov. Pri malom záujme/účasti spoluorganizovať 

tieto spolu s KCHPS  

• Ďalej informoval o špeciálnej klubovej výstave v Kolíňanoch, ktorá sa uskutočnila za 

pomoci p. Mareka Solčanského, ktorý zabezpečil vynikajúce podmienky  
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• p. Marek Solčanský odstúpil z výboru a na jeho miesto do výboru bola do nasledujúcej 

členskej schôdze kooptovaná p. Heldová  

• Súťaž „Cocker roka“ pretrváva, bližšie informácie u p. Ing. Ivety Uhrovej  

• V roku 2009 sa taktiež uskutočnil ESA (Európska asociácia španielov) kongres v 

Třeboni (CZ) spojený s európskou výstavou španielov na ktorej sa zúčastnil predseda 

a podpredseda CSC  

• Predseda predniesol zhrnutie správa Kynologickej rady ako aj porovnanie chovu 

kokeršpanielov s inými plemenami  

• Ďalej informoval o finančnom príspevku od SPZ  

• Kladne zhodnotil výstavu WCS ako aj jej ohlasy, kde posudzovali 2 anglické 

rozhodkyne, ktoré sa nám podarilo pozvať za finančnej podpory p. Mgr. Rudolfa 

Petrovského  

• Klubové farbiarske skúšky sa neuskutočnili kvôli slabému záujmu (prihlásený iba jeden 

pes)  

• Tak isto po dohode sa neuskutočnila výstava, nakoľko by bola termínovo veľmi blízko 

po WCS  

• Zaznamenaný príchod ďalšieho člena (p. Mgr. Dobrovodskej) -> počet členov 26  

 

2. Správa poradcu chovu  

• p. Ing. Uhrová (podpredseda) prečítala v neprítomnosti p. Bc. Miroslava Búdu v 

krátkosti zhrnutie správy poradcu chovu s odkazom na detaily na internetovú stránku 

klubu  

• Klub zaznamenal 8 nových chovných jedincov (3 psov a 5 sučiek)  

 

3. Správa matrikára  

• 68 zaplatených členov v roku 2008  

• 72 zaplatených členov v roku 2009 k 31.12.2009  

 

4. Správa ekonóma  

• Správa ekonóma nebola dodaná, p. Lančaričová prečítala iba zostatky na účtoch a v 

pokladnici  

• Stav účtu k 31.12.2009: 996,40 €  

• Stav účtu k 30.01.2010: 1 115,40 €  

• Stav pokladnice k 31.12.2009: 1 261,69 €  
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5. Správa dozornej rady  

• Úlohy, ktoré boli naplánované sa roku 2009 plnili priebežne  

• Podrobná správa DR bude pridaná k zápisnici  

• Dozorná rada sa zišla 3x, 4x sa predseda dozornej rady zúčastnil výborovej schôdze, 

2x sa výborovej schôdze zúčastnila p. Vítková ako člen DR  

• DR zhodnotila všetky organizované akcie kladne  

• DR by očakávala vydanie ročenky klubu, ktorú by očakávala ako minulý rok v priebehu 

februára – marca  

• DR konštatovala, že klub plní svoje poslanie, všetky akcie boli úspešné, avšak 

konštatuje zlé vzťahy vo výbore klubu aj napriek tomu že počas uplynulých 2 rokov 

bolo veľa odvedenej práce  

• Ako riešenie situácie navrhlo vyslovenie dôvery výboru / predsedovi  

• Predseda DR oznámil, že abdikuje na post predsedu DR vzhľadom na pretrvávajúcu 

situáciu  

 

6. Plán činností klubu  

• Podpredseda informoval o pláne činností na rok 2010:  

 - Výstava v Kolíňanoch  

 - Klubová výstava v Nitre 11/2010  

 - Klubové skúšky vlôh malých plemien 04/2010  

 

7. Diskusia  

• p. MUDr. Felszeghyová podala návrh na odvolanie p. Vítkovej z funkcie člena DR pre 

kontraproduktívnu spoluprácu so snahou zasahovať do fungovania výboru a jeho 

výkonu  

• p. Vítková sa vzdala funkcie člena DR  

• p. MUDr. Lipská poznamenala potrebu sa sústrediť na vecné problémy  

• p. Lančaričová poznamenala že výbor je nefunkčný a malo by sa vyriešiť najprv toto, 

zvoliť funkčný výbor a DR na fungovanie pre anglického kokeršpaniela  

• p. Seres spripomienkoval viacero veci:  

 - prečo nemáme vlohové CACT skúšky  

 - podľa stanov je platenie členského do 31.3 v danom roku  

 - podľa stanov je matrikár a ekonóm jedna osoba  

 - podľa stanov SPZ chovateľ musí byť člen klubu a podľa CSC má byť  
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 - podal podnet na zmenu stanov v bode likvidácia a spájanie klubov, čo je momentálne 

   2/3 z prítomných členov na všetkých členov klubu  

 - vyjadril požiadavku vidieť presné vyúčtovanie výstavy WCS, faktúry, bloky, príjmy a     

   výdaje, čo mala prehodnotiť DR a hlavne to mal mať v správe ekonóm a aj keď nie    

    ekonóm tak ten čo túto funkciu vykonával posledných 1,5 roka  

 - požiadavka na doručenie správy ekonóma za rok 2009  

• p. MUDr. Felszeghyová odstúpila z funkcie predsedu a zároveň neodporučila 

potvrdenie kooptácie p. Heldovej na trvalú členku výboru a navrhla zvoliť späť p. 

Solčanského alebo odvolať celý výbor a navrhla jeho zloženie: p. Seres, p. Solčanský, 

p. Mgr. Felszeghy A., p. Koišová, p. Ing. Uhrová  

• p. Mgr. Petrovský dal návrh nech abdikujú všetci prítomní členovia výboru ako aj všetci 

prítomní členovia DR  

• Všetci prítomní členovia výboru a DR abdikovali na svoje funkcie  

• Z pléna bol podaný návrh na členov volebnej komisie pre voľby nových orgánov:  

 - p. Petrovský (predseda)  

 - p. Mgr. Felszeghy A.  

 - p. JUDr. Habreková  

• Volebná komisia bola schválena jednohlasne ->26 hlasov za 

• Predseda volebnej komisie informoval o type a priebehu volieb  

 - Voľba predsedu samostatne  

 - Voľba 3 členov výboru, ktorí abdikovali (všetci mimo neprítomného p Bc. Miroslava    

   Búdu)  

 - Hlasovanie bude tajné prezidentským spôsobom  

 - Funkčné obdobie je do ukončenie riadneho funkčného obdobia  

• Predseda volebnej komisie požiadal o voľby z dôvodu odstúpenia členov orgánov, 

podľa spomenutého modusu, čo bolo schválené jednoznačne -> 26 hlasov za  

• Predseda volebnej komisie požiadal o návrhy z pléna na pozíciu predsedu CSC  

 - 1. kandidát: p. Lančaričová – súhlasila s nomináciou  

 - 2. kandidát: p. Seres –súhlasil s nomináciou  

 - 3. kandidát: p. Mgr. Petrovský – neprijal nomináciu  

 - 4. kandidát: p. MUDr. Felszeghyová - neprijala nomináciu  

  - > do volieb 2 kandidáti: p. Lančaričová a p. Seres  

• Z 26 obdržaných hlasovacích lístkov obdržala volebná komisia 25 platných z toho:  

 - p. Seres získal 12 hlasov  

 - P. Lančaričová získala 13 hlasov  
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  -> predseda CSC sa stala p. Lančaričová  

• Hlasovanie o 3 členoch výboru navrhnutých novým predsedom CSC 

(súhlasím/nesúhlasím), predseda volebnej komisie požiadal nového predsedu a jeho 

návrh:  

 - p. Ing. Uhrová - súhlasila  

 - p. Heldová - súhlasila  

 - p. Seres – neprijal nomináciu, namiesto p. Seresa p. Koišová – súhlasila  

• Výsledok hlasovania: Volebná komisia obdržala 26 platných lístkov z toho  

 - 17 súhlasím  

 - 9 nesúhlasím  

  -> nový členovia výboru sa stali  

   - p. Ing. Uhrová  

   - p. Heldová  

   - p. Koišová  

• Predseda volebnej komisie požiadal o návrhy z pléna na pozíciu predsedu DR:  

 - p. JUDr. Habreková - odmietla nomináciu  

  - p. Mgr. Petrovský - odmietol nomináciu  

 - p. Seres - odmietol nomináciu  

 - p. Vítková - súhlasila  

 - p. Mgr. Felszeghy A. -súhlasil  

 - p. MUDr. Lipská – odmietla nomináciu  

• Výsledky hlasovania: Volebná komisia obdržala 25 platných hlasovacích lístkov  

 - p. Vítková – 11 hlasov  

 - p. Mgr. Felszeghy A. – 14 hlasov  

  -> nový predseda DR sa stal p. Mgr. Felszeghy A.  

• Predseda volebnej komisie požiadal o návrhy z pléna na pozíciu - člen DR:  

 - p. Seres – neprijal nomináciu  

 - p. JUDr. Habreková – súhlasí  

 - p. Ing. Tapšíková - súhlasí 

• Výsledky hlasovania: Volebná komisia obdržala 25 hlasovacích lístkov, z toho 24 

platných, 1 neplatný  

 - 16 súhlasím  

 - 8 nesúhlasím  

  ->Novými riadnymi členmi DR sa stali p. JUDr. Habreková a p. Ing Tapšíková  

• Sumárne vyjadrenie predsedu volebnej komisie:  
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 - Dnešným dňom bolo na členskej schôdzi tajným hlasovaním zvolení títo funkcionári:  

  - Predseda CSC: p. Lančaričová  

  - Člen výboru: p. Ing. Uhrová  

  - Člen výboru: p. Heldová  

  - Člen výboru: p. Koišová  

  - Predseda DR CSC: p. Mgr. Felszeghy A.  

  - Člen DR: p. JUDr. Habreková  

  - Člen DR: p. Ing Tapšíková  

• Predseda volebnej komisie zároveň skonštatoval, že voľby prebehli v poriadku  

• Návrh uznesenia bol schválený jednozna čne počtom hlasov 25/25 za.  

 

Uznesenie výročnej členskej schôdze CSC pri SPZ konanej dňa 30.1.2010 v Bratislave  

 

Členská schôdza CSC:  

A) Berie na vedomie:  

• Správu o činnosti klubu na za rok 2009  

• Správu matrikár za rok 2009  

• Správu poradcu chovu za rok 2009  

• Správu ekonóma za rok 2009 - nedodaná  

• Správu dozornej rady za rok 2009  

• Plán činnosti na rok 2010  

• Abdikáciu všetkých členov výboru (okrem neprítomného p.Búdu)  

• Abdikáciu všetkých členov dozornej rady  

B) Schva ľuje:  

• Program rokovania VČS v zmysle jeho návrhu uvedenom v pozvánke na VČS  

• Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Felszeghy O, MBA., p. Mgr. Hlubinová, p. 

Solčanský  

• Mandátovú komisiu v zložení: p. Bc. Machovičová, p. Ing. Lančarič , p. MUDr. Lipská  

• Návrh činnosti klubu pre rok 2010  

• Volebnú komisiu zložení: p. Mgr. Petrovský, p. Mgr. Felszeghy A. , p. JUDr. Habreková  

• Nový výbor v zložení: p. Lančaričová (predseda), p. Ing. Uhrová, p. Koišová, p. 

Heldová, p. Bc. Búda  

• Novú dozornú radu v zložení: p. Mgr. Felszeghy A.(predseda), p. JUDr. Habreková, p. 

Ing. Tapšíková  

C) Ukladá výboru:  
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• Vypracovanie správy ekonóma za rok 2009 ako aj vyúčtovanie výstavy WCS  

• Zaoberať sa a pripraviť návrh zmeny stanov v súlade s transformáciou SPZ na SPK 

ako aj podľa pripomienok členskej základne v diskusii  

• Zaoberať sa podnetmi členskej základne z diskusie  

• Zabezpečiť informovanie členskej základne o klubových akciách na internetovej 

stránke klubu (výbor, priebežne)  
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Zápisnica zo stretnutia výboru d ňa 16.2.2010 
v Pezinku 

Prítomní: p. Lančaričová, p. Heldová, , Bc. Búda, p. Koišová, p.Uhrová, JUDr. Habreková 

 

Program: 

1. Uvítanie, oboznámenie sa s novozvoleným výborom a dozornou radou 

2. Rozdelenie funkcií medzi jednotlivých členov výboru 

3. Návrh opatrení,  spojených s prebratím agendy od bývalého predsedu a člena výboru 

Mareka Solčanského 

4. Špeciálna výstava 14.5. - príprava 

5. Plán akcií na rok 2010 - upresnenie 

6. Diskusia a záver - uznesenie 

 

1. Uvítanie, oboznámenie sa s novozvoleným výborom a dozornou radou 

Výborovú schôdzu zahájila nová predsedkyňa klubu p. Lančaričová. Na členskej schôdzi 

30.1.2010 v Bratislave boli zúčastnenými členmi schválení noví členovia výboru - p. Heldová a 

p. Koišová.  

 

2. Rozdelenie funkcií medzi jednotlivých členov výboru 

Výbor sa dohodol, že členovia predchádzajúceho výboru budú zastávať doterajšie funkcie, t.j. 

p. Búda - poradca chovu, p. Uhrová - podpredseda klubu. P. Heldová bude mať na starosť 

organizovanie výstav a p. Koišovej bude odovzdaná agenda matrikárky a ekonómky od 

súčasnej predsedkyne klubu p. Lančaričovej. P. Koišová bude mať na starosť pokladňu a 

zabezpečovanie účtovných podkladov v rámci funkcie ekonóma. 

Výbor sa dohodol, že spracovanie účtovníctva nebude vykonávať člen výboru, ale bude to pre 

klub zabezpečovať externý dodávateľ. Každý z členov výboru zistí a informuje ostatných do 14 

dní o možnej ponuke účtovníckych služieb vo svojom okolí. 

 Výbor ďalej jednohlasne schválil dvoch nových členov klubu (p. Smržová a p. Bárdy).  

 

3. Návrh opatrení,  spojených s prebratím agendy od bývalého predsedu a člena výboru 

Mareka Solčanského 

Pani Lančaričová informovala výbor, že ako nová predsedkyňa mailom požiadala MUDr. 

Felszeghyovú o odovzdanie agendy, ale do dnes nedostala odpoveď. Predsedkyňa ďalej 

poverila p. Uhrovú o vybavenie odovzdania agendy. P. Uhrová písomne požiada bývalú 



 19 

predsedkyňu klubu, aby do 10 dní od doručenia listu odovzdala všetky dokumenty, pečiatku a 

vysporiadala zálohu (300 Eur) vybratú z pokladne.  

P. Solčanský má vo vlastníctve len pečiatku klubu, ktorú cez víkend odovzdá. 

P. Lančaričová poukázala na nefunkčnosť bankového účtu, keďže pri účtovných operáciách 

musia byť zabezpečené súčasne 2 podpisové vzory a ona je v súčasnosti jediná členka 

výboru, ktorá má podpisové právo.  

Výbor sa dohodol, že podpisové vzory budú mať okrem predsedkyne p. Koišová a p. Uhrová, 

pričom podmienka dvoch podpisových vzorov bude naďalej platiť.  

Limit na pokladni bol schválený na 300 Eur. 

 

4. Špeciálna výstava 14.5. - príprava a Plán akcií na rok 2010 - upresnenie 

P. Lančaričová informovala o jednaní AMI s SKJ o organizovaní WCS v roku 2010. Výbor 

CSC sa zhodol, že sa bude uchádzať o spoluorganizáciu WCS s AMI. Podmienky dohody 

budú predmetom písomnej zmluvy medzi CSC a AMI. 

Výbor naplánoval na rok 2010 dvoje poľovné skúšky - skúšky vlôh a farbiarske, ktoré by chcel 

spoluorganizovať s KCHPS, vzhľadom na nízku účasť anglických kokeršpanielov a vysokú 

nákladovosť takýchto akcií. P. Uhrová bola poverená zaslaním oficiálneho listu výboru KCHPS 

s požiadavkou na spoluprácu pri organizovaní poľovných skúšok malých plemien resp. výstav 

v budúcnosti. 

Výbor naplánoval na 14.5.2010 v Bratislave v Inchebe konanie špeciálnej klubovej výstavy 

CSC. P. Lančaričová upozornila na potrebu zaplatenia letenky pre pozvaného rozhodcu  - 

Harry Vella z Malty. P. Uhrová vyjadrila názor, že by bolo vhodné zabezpečiť na výstavu 

nejaké reklamné predmety klubu, aby sa zabezpečila väčšia propagácia. P. Heldová na 

najbližšie stretnutie výboru pozve pani, ktorá pripravuje rôzne takéto predmety, aby sme sa 

vedeli dohodnúť na konkrétnej požiadavke. P. Heldová zabezpečí poháre po dodaní 

konečných počtov zúčastnených psov po uzávierke. Sponzorské predmety zabezpečí p. 

Lančaričová. P. Heldová preverí možnosti zabezpečenia občerstvenia na výstave, uzavrie sa 

to tiež po uzávierke, kedy budú známe konečné počty účastníkov. Ďalej p. Heldová zabezpečí 

posudkové listy a kartičky, p. Uhrová papier a fixy. Členovia výboru navrhnú do 14 dní osoby, 

ktoré budú vo výstavnom kruhu pracovať ako tlmočník + vedúci kruhu, zapisovateľ (schválená 

odmena je 20 Eur) a fotograf (o odmene výbor rozhodne neskôr). 

V novembri je plánovaná klubová výstava CSC v Nitre, na ktorú by mal byť pozvaný anglický 

rozhodca. P. Lančaričová osloví p. Petrovského, či navrhne rozhodcu na túto výstavu do 10.3. 

Ak nie, p. Lančaričová pripraví návrh na rozhodcu po Cruftovej výstave. 
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5. Diskusia a záver - uznesenie 

Predsedkyňa klubu vyjadrila názor, že by sa mal klub zaoberať aj organizáciou ďalších akcií 

klubu okrem výstav a poľovných skúšok ako napr. stretnutia na tému úpravy srsti, veterinárnej 

starostlivosti, poľovného výcviku a väčšou propagáciou a prezentáciou plemena v platených 

médiách. P. Koišová zistí možnosti predplatenia inzerátu v Avíze. P. Lančaričová vyzvala aj 

ostatných členov výboru k námetom na zviditeľnenie klubu a plemena. 

Pri tejto príležitosti bola prediskutovaná téma ohľadom webovej stránky klubu, ktorá je 

momentálne nefunkčná. Výbor klubu sa dohodol, že treba zabezpečiť vlastnú doménu v 

majetku klubu  - www.cockerspanielclub.sk. Možnosti a fnančnú ponuku zistí p. Lančaričová. 

Výbor sa dohodol, že prípravu klubového spravodaja bude riešiť v priebehu prvého polroka 

(po výstave). 

JUDr. Habreková ako člen novej dozornej rady predniesla a odovzdala predsedkyni klubu 

zápis zo stretnutia dozornej rady dňa 12.2.2010 v Stupave. Zápis je prílohou zápisnice zo 

stretnutia výboru. 

 

Uznesenia: 

 

Výbor jednohlasne schválil: 

• Rozdelenie funkcií členov výboru klubu: predseda - p. Lančaričová, podpredseda - p. 

Uhrová, poradca chovu - Bc. Búda, matrikár a ekonóm - p. Koišová, zodpovedná za 

výstavy - p. Heldová, 

• Externého dodávateľa na vykonávanie účtovníctva, 

• 2 nových členov klubu (p. Smržová a p. Bárdy), 

• Podpisové vzory na bankové operácie pre p. Lančaričovú, p. Koišovú a p. Uhrovú, 

• Limit na pokladni bol schválený na 300 Eur, 

• Plán akcií na rok 2010 (špeciálna klubová výstava, klubová výstava a 2 poľovné 

skúšky), 

• Zakúpenie vlastnej domény pre webovú stránku - www.cockerspanielclub.sk. 
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Zápisnica zo stretnutia výboru d ňa 31.3.2010 
v Pezinku 

Prítomní: p. Lančaričová, p. Heldová, , Bc. Búda, Bc. Koišová, p.Uhrová, JUDr. Habreková 

 

Program: 

1. Zahájenie, kontrola úloh z predošlého výboru 

2. Organizačné prípravy SV CSC v Bratislave 14.5.2010 

3. Príprava ďalších klubových akcií - KV CSC, skúšky  

4. Spravodaj za I.polrok 2010 - príprava 

5. Finančné uzavretie roku 2009 

6. Stanovisko k vyžiadaným materiálom Dozornou radou, v zmysle zápisu zo zasadnutia DR z 

16.2.2010 

7 .Schválenie nových členov 

8. Rôzne 

 

 

1. Zahájenie, kontrola úloh z predošlého výboru 

Výborovú schôdzu zahájila predsedkyňa klubu p. Lančaričová.  

 

2. Organizačné prípravy SV CSC v Bratislave 14.5.2010 

Výbor podrobnejšie prebral otázku prípravy organizovanej špeciálnej výstavy. P. Koišová 

informovala, že rozhodcovi už bola preplatená zakúpená letenka. P. Heldová poslala žiadosť 

na SKJ o pridelenie výstavného kruhu na výstavisku. Výbor sa dohodol, na občerstvení pre 

každého vystavovateľa a personál + cca 20 porcií navyše. Víťazi jednotlivých tried budú 

dostávať kokardy, v záverečných súťažiach dostanú víťazi medaile a víťaz CAJC BOB a BOB 

dostanú pohár. 

Po skončení výstavy prebehne ocenenie Koker roka 2009. Výbor sa dohodol na cene pre 

prvých troch víťazov.  

Personál do kruhu: 

tlmočník + vedúci kruhu - p. Takáčová (odmena 50,- Eur) 

zapisovateľ - p. Heldová (odmena 20,- Eur) 

fotograf - zabezpečí p. Búda (odmena 30+20,- Eur cestovné) 

Ostatné veci do kruhu zabezpečí: 

p. Uhrová: papier na výsledky, fixka, perá do kruhu, vypíše posudkové listy, diplomy, katalóg 
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p. Heldová: kúpi na SKJ posudkové listy 100ks a kartičky pre víťazov 

p. Lančaričová - osloví sponzorov, čo bude ako sponzorské a spýta sa na štartovné čísla a 

obaly na diplomy.  

 

3. Príprava ďalších klubových akcií - KV CSC, skúšky 

Poľovné skúšky (skúšky vlôh a farbiarske skúšky) bude CSC klub spoluorganizovať s 

KCHPS.Pani Lančaričová ako predsedkyňa klubu oslovila p. Petrovského ohľadom budúcej 

spolupráce a sponzorovaní klubových výstav. P. Petrovský sa vyjadril, že bude aj naďalej 

ochotný sponzorovať náklady spojené s rozhodcom, ak bude pozvaný na výstavu známy 

anglický rozhodca.   

Na jeseň je plánovaná klubová výstava kokeršpanielov, kde by mal byť prizvaný anglický 

rozhodca na posudzovanie. Výbor sa zhodol, že by mohol byť oslovený opätovne pán David 

Shields, ktorý zanechal veľmi dobré ohlasy na jeho posudzovanie v minulosti a už tu dlhšie 

nebol.  

P. Lančaričová navrhla, že by sa táto výstava mohla konať v inom termíne ako počas 

novembrovej MV v Nitre. Klubová výstava by mohla byť spojená s inými sprievodnými akciami 

(ako napr. veterinárna téma, predvedenie základnej poslušnosti psa, junior handling, agility, 

poľovný výcvik, úprava srsti a  pod.), aby boli prilákaní aj ďalší ľudia a zviditeľnilo sa viac toto 

plemeno. Stanovil sa termín na 10.-12.9. (v sobotu klubová výstava a v nedeľu "kokrí deň" aj 

pre verejnosť). P. Koišová zistila možnosti inzercie v Avíze (poplatok na mesačnú inzerciu v 

tvare vizitky je cca 36,- Eur). P. Heldová zistí presnejšie možnosti v navrhnutej lokalite - Modra 

Harmónia - horský penzión Univerzitka. Je tam možnosť ubytovania so psom, veľké 

priestranstvo a možnosť zakrytia plochy v prípade zlého počasia.  

 

4. Spravodaj za I.polrok 2010 - príprava 

Keďže Spravodaj za rok 2009 nebol vydaný do členskej schôdze, kedy došlo k mimoriadnej 

situácii v klube, potom sa museli riešiť iné dôležitejšie veci. Teraz už sú to staré informácie a 

je neskoro na ich uverejňovanie, preto sa výbor rozhodol nevydať spätne spravodaj za starý 

rok, ale venovať sa aktivitám v tomto roku, čo je aj v zmysle stanov klubu, kde nie je uvedená 

periodicita ani forma vydávania spravodaja.  

 

5. Finančné uzavretie roku 2009 

P. Koišová predložila 2 cenové ponuky na spracovanie účtovníctva: 

1. ponuka 35,- Eur na rok 

2. ponuka 65 + 25 (za vypracovanie daňového priznania) = 90,- Eur 
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Výbor sa rozhodol pre ponuku 1. 

P. Koišová informovala, že daňové priznanie bolo odoslané v termíne a k riadnemu uzavretiu 

účtovníctva ešte potrebuje doplniť chýbajúce bankové výpisy (výpisy boli zasielané na rôzne 

miesta - SKJ, MUDr. Felszeghyová, p. Lančaričová) a iné doklady. 15.4. by malo byť celé 

účtovníctvo pripravené na odovzdanie dozornej rade na kontrolu.  

 

6. Stanovisko k vyžiadaným materiálom Dozornou radou, v zmysle zápisu zo zasadnutia DR 

z 16.2.2010  

Výbor prejednal zápis dozornej rady a vyjadril sa k jednotlivým bodom: 

1. uzavretie účtovníctva za rok 2009 - keďže je potrebné ešte vyžiadať duplikát výpisu z 

bankového účtu v Tatrabanke, ešte nebolo možné uzavrieť účtovníctvo. P. Koišová ako 

ekonóm klubu do 15.4. pripraví podklady a osloví dozornú radu k stretnutiu a prebratiu 

účtovných dokladov na kontrolu. 

2. správa ekonóma - rovnako p. Koišová pripraví do 15.4. správu ekonóma za rok 2009. 

3. vyúčtovanie World Cocker Show - v zmysle zápisu zo zasadnutia 19.1.2009 v Bratislave, 

kde bol zvolený 3-členný výstavný výbor: MUDr. Felszeghyová, Mgr. A.Felszeghy a Bc. Búda. 

MUDr. Felszeghyová ako štatutár klubu zastupovala klub v rokovaní s klubom AMI a uzavrela 

aj písomnú dohodu s klubom AMI (v zastúpení p. Vítkovou) a p. Havránkovou (túto zmluvu 

MUDr. Felszeghyová neodovzdala). Preto nie je tento výbor kompetentný sa k tejto otázke 

vyjadriť. Súčasný výbor je ochotný viesť zodpovednosť za svoju činnosť až od 1.2.2010, kedy 

mu začalo funkčné obdobie. Na členskej schôdzi 31.3.2010 sa bývalá dozorná rada vyjadrila, 

že vyúčtovanie WCS bolo v poriadku.  

 

7. Schválenie nových členov 

P. Koišová predložila prihlášky nových členov do klubu na schválenie: 

p. Levický - jednohlasne prijatý 

p. Formánková - ešte nezaplatila a neodpovedá na mail - zatiaľ neprijatá 

p. Ondrušková - jednohlasne prijatá s podmienkou, že sa skontroluje, či zaplatila. 

 

8. Rôzne 

P. Uhrová odovzdala písomné doklady a pečiatku od bývalej predsedkyne klubu MUDr. 

Felszeghyovej novej predsedkyni klubu p. Lančaričovej na základe súpisu odovzdaných 

dokladov zo dňa 18.3. 

Výbor sa dohodol, že aj v tomto roku si naďalej bude vyplácať cestovné vo výške 0,13 Eur/1 

km.  
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Uznesenia: 

 

Výbor jednohlasne schválil: 

• Osloviť ako rozhodcu na klubovú výstavu p. Davida Shieldsa, 

• Zamerať sa na organizáciu nielen výstavy ale aj iných sprievodných akcií pre širokú 

verejnosť, aby sa zviditeľnilo plemeno anglický kokeršpaniel, 

• Za rok 2009 nebude spätne vydaný spravodaj, 

• Na spracovanie účtovníctva bola vybratá ponuka 1 (35,- Eur na rok), 

• Prijatí noví členovia do klubu: p. Levický a p. Ondrušková (podmienečne), 

• Cestovné v roku 2010 si bude výbor naďalej vyplácať vo výške 0,13Eur/1 km. 
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Zápisnica zo stretnutia výboru d ňa 5.5.2010 
v Modre 

Prítomní: p. Lančaričová, p. Heldová, Bc. Búda, p.Uhrová, JUDr. Habreková 

Neprítomní: Bc. Koišová 

 

Program: 

1. Zahájenie, kontrola úloh z predošlého výboru 

2. Organizačné prípravy SV CSC v Bratislave 14.5.2010 

3. Príprava ďalších klubových akcií - KV CSC, skúšky  

4. Schválenie nových členov 

5. Rôzne 

 

1. Zahájenie, kontrola úloh z predošlého výboru 

Výborovú schôdzu zahájila predsedkyňa klubu p. Lančaričová. Následne prešla na kontrolu 

úloh z minulého výboru ohľadom prípravy špeciálnej klubovej výstavy, kvôli ktorej sa výbor 

hlavne stretol. 

 

2. Organizačné prípravy SV CSC v Bratislave 14.5.2010 

Personál do kruhu: 

tlmočník + vedúci kruhu - p. Takáčová 

zapisovateľ - p. Heldová  

fotograf - zabezpečí p. Búda 

 

Ostatné veci: 

poháre a ostatné ceny pre víťazov sú objednané, 

vybavenie kruhu bude zabezpečené od SPZ, 

p. Uhrová:  papier na výsledky, fixka, perá do kruhu,  

  vypíše posudkové listy, diplomy (pani Lančaričová pošle nascanovaný podpis),  

  katalóg, richterbuch,  

  kúpi minerálky a plastové poháre, 

  pošle pozvánku na výstavu rozhodcovi, 

p. Heldová:  kúpi na SKJ posudkové listy 100ks a kartičky pre víťazov,  

  zabezpečí občerstvenie a kávu,  

  vybaví potrebnú komunikáciu na SPZ, vstup do areálu výstaviska aj s autom, 
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p. Lančaričová: pošle informáciu všetkým víťazom Koker roka o odovzdávaní cien po   

skončení výstavy. 

Sponzori: 

Royal Canin - p. Lančaričová pošle reklamné logá do katalógu, 

Firma Royal poskytla ceny pre víťazov a pre súťažiacich šálky, pásky na štartovné čísla, 

igelitové tašky a obaly, 

firma Ilana a firma AQUAPET - p. Lančaričová pošle reklamné logá do katalógu, 

p. Uhrová - ceny pre deti, 

Firma A_set - tlač. 

 

Organizačný výbor (výbor klubu) sa stretne na výstavisku o 11,00, aby sa všetko stihlo 

pripraviť. Príjem psov začne o 11,45. 

 

3. Príprava ďalších klubových akcií - KV CSC, skúšky 

Pani Lančaričová informovala členov výboru o aktuálnom stave pri hľadaní rozhodcu na 

plánovanú klubovú výstavu. Pán David Shields v tento termín nemôže prísť. Následne bol 

oslovený pán F.Wyatt, ale ešte nám nepotvrdil svoju účasť a čakáme na odpoveď. 

Výstava je naplánovaná na 11.9. Na víkend 10.-12.9. je zabezpečená celá kapacita horského 

penziónu Univerzitka v lokalite Modra Harmónia. Je to vhodné prostredie pre konanie výstavy 

a aj sprievodných aktivít. Pred konaním tejto akcie bude daná inzercia do tlačených médií, aby 

sa dostala do povedomia aj širšej verejnosti. Podrobnejšie sa bude klubovej výstave venovať 

výbor na ďalšom stretnutí. Na stretnutí výboru vyvstali ako hlavné otázky, ktorými sa  bude 

výbor musieť zaoberať: či bude sprievodný program ešte v sobotu po výstave alebo v nedeľu 

doobeda a možnosť pozvať 2 rozhodcov na posudzovanie. 

 

4. Schválenie nových členov 

P. Búda informoval o 2 nových prihláškach do klubu - p. Formánková a Formánek. Noví 

členovia boli výborom schválení od zaplatenia poplatkov do klubu.  

.  

5. Rôzne 

P. Lančaričová informovala výbor klubu o konaní Kynologickej rady.  
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Uznesenia: 

 

Výbor jednohlasne schválil: 

• Prijatí noví členovia do klubu: p. Formánková a p. Formánek (podmienečne po 

zaplatení), 

• Klubová výstava sa bude konať 11.9.2010 v Modre Harmónii.  
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Zápisnica z mailovej komunikácie zo d ňa 
18.6.2010 

Mail: Jana Lančaričová, 18.6.2010 

Predsedkyňa klubu oslovila ostatných členov výboru prostredníctvom mailu z dôvodu riešenia 

otázky ohľadom pozvania anglického rozhodcu na plánovanú klubovú výstavu v Harmónii 

11.9.2010. V Anglicku sa v tomto termíne koná nejaký šampionát, čo ohrozilo nomináciu 

anglického rozhodcu na našu klubovú výstavu.   

 

1. Návrh: 

V roku 2010 usporiadame klubovú výstavu v riadnom termíne ako máme nahlásené aj na 

SPZ, t.j. piatok 19.11.2010 počas Medzinárodnej výstavy v Nitre. Na tento termín by sme 

následne skúsili osloviť anglického rozhodcu. 

V budúcom roku by sme potom usporiadali plánovanú akciu aj pre verejnosť, kde by mohol 

byť pozvaný aj slovenský alebo český rozhodca, čo by mohlo byť vzhľadom na komunikáciu 

lepšie aj pre ľudí. 

 

2. Návrh: 

Zrealizovať už tento rok plánovanú akciu pre verejnosť, ale zmeniť termín, tak aby mohol byť 

prizvaný rozhodca z Anglicka. 

Možné termíny: 

17.9. - ubytovanie obsadené v tomto termíne 

26.9. - náhradný termín, nie je overené ubytovanie, či majú voľné (deň pred tým je výstava 

v Rakúsku - Tulln (Cruft nominácia) 

2.10. - Celje - EURODOGSHOW 

9.10. - MVP České Budejovice 

16.10. - Komárom MVP 

a potom už je neskoro na výstavu vonku. 

  

Vyjadrenia jednotlivých členov výboru na mail: 

Jana Lančaričová: 1. návrh 

Soňa Heldová: 2. návrh z dôvodu jej zaneprázdnenosti v termíne 19.11. (klubová výstava 

Čiernych ruských teriérov) 

Iveta Uhrová: 1. návrh - netreba to siliť a pre verejnosť bude možno vhodnejší domáci 

rozhodca 

Miroslav Búda: 1. návrh 
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Petra Koišová: 1. návrh 

Záver: 

Klubová výstava v roku 2010 sa bude konať v Nitre počas MV piatok 19.11.2010. Iveta Uhrová 

osloví anglického rozhodcu podľa odporúčaní pani Sue Shinkfield (chov. stanica Notrella).  
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Zápisnica zo stretnutia výboru d ňa 11.7.2010 
v Ilave 

Prítomní: p. Lančaričová, p. Heldová, Bc. Búda, p.Uhrová 

Neprítomní: Bc. Koišová 

 

Program: 

1. Príprava klubovej výstavy 11/2010 

2. Rôzne 

 

1. Klubová výstava v Nitre 19.11.2010 

Predsedkyňa klubu p. Lančaričová začala výborovú schôdzu informovaním o aktuálnom stave 

príprav klubovej výstavy v Nitre. 

Naša klubová výstava sa bude konať pod World Cocker Show (v spolupráci s AMI) so 

zadávaním titulu klubový šampión pre plemeno anglický kokeršpaniel (tento titul bude môcť 

byť udelený len členom klubu). Prihlasovanie psov si bude zabezpečovať každý klub osobitne, 

výstavné poplatky sa budú platiť na klubový účet a o spoločné náklady sa podelia. 

Rozhodkyňa pani Sue Shinkfield (chovateľská stanica Notrella) prijala pozvanie posudzovať 

na našej výstave.  

Treba skompletizovať zoznam členov (p. Koišová). 

 

Zabezpečiť: 

• letenka - komunikáciu vybaví p. Uhrová, 

• ubytovanie, večera - vybaví p. Lančaričová, 

• doprava pre rozhodkyňu - p. Heldová, Uhrová, 

• propozície - p. Uhrová, v spolupráci s AMI 

• poháre, 

• občerstvenie, 

• personál do kruhu: zapisovateľ - s. L. Heldová, vedúci kruhu a tlmočník - p. Takáčová, 

fotograf – Marta Miakyšová, 

• posudkové listy, CAC kartičky - p. Heldová, 

• sponzor - p. Lančaričová, v spolupráci s AMI 

• dar pre rozhodkyňu. 

 

K otvoreným bodom sa výbor stretne ešte po závierke prihlášok. 
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2. Klubové farbiarske skúšky malých plemien 19.6.2010 Jelenec 

Predsedkyňa klubu informovala ostatných členov o konaní farbiarskych skúšok malých 

plemien spolu s KCHPS. Akcia sa podarila. Traja psi plemena anglický kokeršpaniel sa 

zúčastnili skúšok a úspešne reprezentovali toto plemeno pod vedením p. JUDr. Habrekovej, p. 

Lančaričovej a p. Ing. Sereša, ktorý so svojim psom Joshua Black Petrs získal CACT. 

Vyúčtovanie akcie bude po dodaní príslušných dokladov od KCHPS. 

 

3. Záväzky z delimitácie KCHPS 

KCHPS poslal klubu faktúru na vysporiadanie starých záväzkov KCHPS, na ktorých sa podľa 

dohody o delimitácii podieľame:  

• Neuhradená faktúra za kynologické predpisy 40,50 Eur, 

• Sankcia Daňového úradu 59,71 Eur. 

Výbor sa uzniesol, že aby sme mohli splniť svoje záväzky voči KCHPS, potrebujeme doložiť 

účtovné doklady k fakturovaným položkám. 

 

4. Zoznam členov 

Členovia výboru požiadali p. Koišovú ako matrikárku klubu o zaslanie aktuálneho zoznamu 

členov klubu aj s kontaktmi na p. Lančaričovú, p. Búdu a p. Uhrovú. do 10 dní od doručenia 

zápisnice a o informáciu o odovzdaní zoznamu členov na SKJ k 31/3/2010, čo je povinnosťou 

klubu.  

V prípade neprítomnosti p. Koišovej na výbore v budúcnosti, p. Lančaričová požiadala p. 

Uhrovú, aby pred konaním výboru prevzala agendu matrikárky (prihlášky nových členov a 

pod.) od p. Koišovej, aby sa mohla aj počas jej neprítomnosti prejednať.  

  

5. Ostatné 

Výbor prejednal otázku nezaplatenia klubových poplatkov za krytie a šteňatá – chovateľská 

stanica DRYCASTLE, majiteľ manž. Felszéghy a zaviazal poradcu chovu p. Búdu, aby 

písomne vyžiadal do 10 dní dlžné poplatky za šteňatá. 

P. Heldová informovala o pripravovanej celodennej akcii 11.9. zameranej na genetiku u psov, 

ktorá by mohla byť zaujímavá pre členov klubu a chovateľov. 

Výbor sa dohodol, že požiada o finančný rozpočet na prepracovanie  web stránky, aby mohla 

byť aktualizovaná priamo užívateľmi, teda členmi výboru (doteraz aktualizuje externý 

administrátor, takže aktualizácie sú zdĺhavé).  
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Na záver p. Lančaričová spomenula plán činností klubu na rok 2011, na ktorom sa výbor 

dohodne na ďalšom stretnutí. Špeciálna výstava by sa mohla konať v nedeľu popri Nitre 

6/2011 alebo v iný termín. Klubovú výstavu by sme mohli zorganizovať v spolupráci s KCHPS 

na začiatku septembra 2011, čo by obom klubom znížilo náklady  na výstavu. 

  

Uznesenia: 

 

Výbor jednohlasne schválil: 

• P. Lančaričová vyžiada doklady k fakturovaným položkám od KCHPS, ktoré od nás 

požadujú na vysporiadanie,  

• P. Koišová zašle aktuálny zoznam členov klubu aj s kontaktmi členom výboru a 

informuje o odovzdaní zoznamu členov na SKJ do 10 dní od doručenia zápisnice, 

• V prípade neprítomnosti p. Koišovej na výbore, agendu matrikárky na prejednanie 

výboru prevezme p. Uhrová, 

• P. Búda vyžiada písomnou formou dlžné finančné prostriedky za šteňatá od majiteľov 

CHS Drycastle, manželia Felszéghy, 

• P. Lančaričová požiada o vypracovanie finančnej ponuky na prepracovanie web 

stránky.  
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Zápisnica zo stretnutia výboru d ňa 25.10.2010 
vo Vinosadoch 

Prítomní: p. Lančaričová, p. Heldová, Bc. Búda, Ing. Velitsová, p.Uhrová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia členov Dozornej rady k prekontrolovaným klubovým materiálom 

3. Poďakovanie odstupujúcej Bc. Koišovej za výkon vo funkcii matrikár - ekonóm 

4. Kooptácia nového člena výboru za odstupujúcu sl. Koišovú 

5. Organizácia WCS a klubovej výstavy 

6. Plán činnosti na rok 2011 

7. Rôzne, uznesenie a záver 

 

1. P. Lančaričová ako predseda klubu otvorila zasadnutie výboru a predala slovo dozornej 

rade.  

 

2. Dozorná rada odovzdala správu kontroly výboru klubu a prezentovala členom výboru ich 

zistenia.  

Dozorná rada na základe dodaných účtovných dokladov a peňažného denníka vykonala 

kontrolu vyúčtovania World Cocker Show 2009. Pani Lančaričová prepošle peňažný denník k 

WCS 2009 ostatným členom výboru. 

Na základe vykonanej kontroly dozorná rada odporúča výboru klubu: 

- vypracovať a odsúhlasiť finančný rozpočet výstavy položkovito vopred a prekročenie 

plánovaného rozpočtu dodatočne odsúhlasiť, 

- pri budúcich klubových akciách organizovaných v spolupráci s inými klubmi vždy uzavrieť 

písomnú dohodu so špecifikovanými pravidlami, 

- preplácať náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie členom výboru a dozornej rady na 

základe predložených a odsúhlasených zúčtovacích dokladov v súlade s platnými predpismi, 

- uzatvoriť s pokladníkom klubu Dohodu o hmotnej zodpovednosti. 

a predložiť Vyúčtovanie WCS 2009 so Správou o finančnom hospodárení klubu za rok 2009 

Členskej základni na dodatočné schválenie. 

 

Ďalej dozorná rada pri predbežnej kontrole činnosti výboru CSC klubu za rok 2010 

zidentifikovala niektoré nedostatky a odoporučila výboru, aby sa nimi zaoberal a zaujal k nim 

stanovisko: 
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- poradcovi chovu doporučuje zaviesť karty chovných jedincov, aby bolo prepojenie na matriku 

a mať doložené platby za odporúčania na krytie, krytie psom, platby za šteňa; 

- matrika je neúplná, DR doporučuje pripojiť k prihláške potvrdenie o zaplatení zápisného a 

následne členského za príslušný rok. Ďalej DR doporučuje zaoberať sa členskými známkami 

na príslušný rok, momentálne nie sú členom vydávané a tiež členskými preukazmi. Ďalej 

doporučuje z matriky vymazať osobné údaje členov, v súlade s platnou legislatívou; 

- WEB stránka klubu je nefunkčná, aj v slovenčine aj anglická verzia; 

- doporučuje do konca roka vydať Klubový spravodaj; 

a DR doporučuje dať do poriadku odovzdanie cien za súťaž Koker roka 2009. 

 

3. P. Koišová sa stretnutia výboru nezúčastnila. Agendu od p. Koišovej prevzala p. Uhrová 

dňa 24.10.2010 v Bratislave a následne po skončení výboru odovzdala novej členke výboru. 

 

4. P. Lančaričová predniesla návrh na nového člena výboru - Ing. Ivetu Velitsovú na kooptáciu 

do funkcie matrikár - ekonóm ostatným členom výboru. Výbor jednohlasne schválil tento 

návrh. P. Lančaričová vyhlási nové výberové konanie na spracovanie účtovníctva za rok 2010, 

keďže teraz spracovanie účtovníctva v Bratislave nebude efektívne. 

 

5. Výbor sa v ďalšom bode venoval príprave a organizácii WCS v Nitre 2010. 

 

Plánovaný rozpočet: 

očakávaný príjem z výstavných poplatkov          2.300,- € 

očakávané náklady na výstavu           2.300,- €  

- hala - 3,- €/ psa (prihlásených cca 80 psov) 240,- € 

- poháre       250,- €  

2 kokardy pre klubových víťazov zabezpečí p. Lančaričová.                                                                          

- ubytovanie      200,- € 

- večera 18. a 19.11.     160,- € 

- letenka       350,- € 

- rozhodca          50,- € za posudzovanie 

- dar pre rozhodcu (modranská keramika)     35,- € 

- cesta 4x Viedeň a späť    100,- € zabezpečí p. Uhrová 

- odmena pre personál    130,- € 

- hygienické potreby, sáčky        5,- € zabezpečí p. Búda 

- občerstvenie      200,- € zistí možnosti p. Velitsová 
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- katalóg                 100,- €  

- torta BOB        45,- € 

- odmeny pre deti          0,- € sponzor 

- odmeny pre posudzovateľov      70,- €  

- posudkové listy a kartičky       20,- €  

- veterinár, Červený kríž          0,- € 

- rezerva       345,- €  

  

Personál do kruhu: 

- tlmočník a vedúci kruhu - p. N. Takáčová 

- fotograf - sl. M. Miakyšová 

- zapisovateľ - sl. V. Kisková 

 

Ďalej zabezpečí: 

- papiere na výsledky, fixky, perá, plastové poháre - p. Uhrová 

- minerálky - p. Búda 

- termosku na kávu - p. Velitsová 

- káva, cukor, čaj - p. Lančaričová 

- posudkové listy, kartičky - p. Heldová 

- richterbuch - p. Uhrová 

- štartovné čísla - p. Velitsová 

- diplomy ??? 

- perá WCS - p. Velitsová zistí cenovú ponuku 

- pripraviť tašky pre vystavovateľov - p. Uhrová, ktorej pošle veci p. Lančaričová 

- kontrola členstva a zaplatenosti - p. Velitsová a p. Lančaričová 

 

6. Plán činnosti na rok 2011 zašle p. Močkovej na PSZ do 15.11.2010 p. Uhrová. 

Výbor sa dohodol na pláne činnosti: 

- 13.5. 2. ročník WCS - pozvanie prijal taliansky rozhodca Alberto Cuccilato 

- 3.9. Báč golfové ihrisko - pozvanie prijal anglický rozhodca David Shields 

- 18.-19.6. Harmónia - kokrí víkend (18.6. špeciálna výstava) 

- poľovné skúšky v spolupráci s KCHPS 

 

7. Rôzne 
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Výbor sa dohodol, že do polovice decembra 2010 bude vyhlásené pripomienkové konanie k 

stanovám klubu, čo vyplynulo z diskusie na ostatnej členskej schôdzi. Na najbližšej členskej 

schôdzi v roku 2011 bude predložený upravený návrh stanov na schválenie členskej základni. 

 

Výbor sa dohodol na príprave spravodaja, ktorý by mal byť vydaný začiatkom roka 2011. 

Obsah: ročné správy za rok 2009 a 2010 matrikárky a ekonómky klubu, poradcu chovu, plán 

činnosti na rok 2011, reportáž z Crufta, reportáž k Memoriálu Mileny Šterbovej, výsledky 

výstav, ... 

 

Výbor schválil nových členov klubu: p. Juraj Zvonár, p. Petra Formánková a p. Boris Straka. 

 

Uznesenia: 

 

Výbor berie na vedomie: 

• správu dozornej rady o kontrole účtovníctva WCS 2009,  

• pripomienky dozornej rady z kontroly účtovníctva, matriky a chovateľskej agendy. 

Výbor schválil: 

• kooptáciu Ing. Velitsovej do funkcie matrikár - ekonóm klubu, 

• rozpočet na WCS 2010, 

• plán činnosti na rok 2011, 

• nových členov klubu, 

Výbor ukladá: 

• vyhlásenie výberového konania na spracovanie účtovníctva za rok 2010 p. 

Lančaričovej do 15.11.2010, 

• spracovanie a odovzdanie plánu činnosti na rok 2011 p. Uhrovej do 15.11.2010, 

• vyhlásenie pripomienkového konania na internete na zmenu stanov p. Lančaričovej do 

15.12.2010, 

• spracovanie spravodaja za rok 2010 p. Lančaričovej do 15.1.2011. 

 

Uznesenia boli jednohlasne prijaté členmi výboru.  
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Zápisnica zo stretnutia výboru d ňa 9.2.2011 vo 
Vinosadoch 

Prítomní: p. Lančaričová, p. Heldová, p. Uhrová, p. Velitsová, p. Búda, JUDr. Habreková, 

p.Felszeghy 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Príprava členskej schôdze 

3. Správy o činnosti za rok 2010 

4. Príprava ročenky za rok 2010 

5. WCS máj 2011 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. P. Lančaričová ako predseda klubu otvorila výborovú schôdzu a predniesla program 

schôdze, ktorý všetci členovia výboru jednohlasne prijali. 

2. P. Velitsová navrhla usporiadať  členskú  schôdzu   v Ilave  na Zámočku.  

 Termín  - 12.3.2011 / sobota/ o 10.00 hod. Uvedený návrh bol  prijatý a schválený. 

3. Poradca chovu p. Búda predniesol správu o chove za rok 2010 

● Vystavené krycie listy – počet: 7 

● Počet vrhov za rok 2010 : 5                           počet šteniat: 18 

Dozorná rada požiadala o predloženie chovných kariet od psov i súk. 

Termín: 22.2.2011                                               Zodpovedný: p. Búda 

Matrikárka klubu p. Velitsová oboznámila výbor koľko členov má klub ku dňu 1.12.2010  

t.j. 99. 

● Dozorná rada požiadala o rozdelenie matriky na riadnych členov a hosťujúcich 

členov 

Termín: 21.2.2011                                                 Zodpovedná: p. Velitsová 

Predseda klubu p . Lančaričová predniesla vyúčtovanie hospodárenia pri usporiadaní 

výstav za rok 2010.  Podrobný rozpis odovzdala všetkým členom výboru i dozornej 

rade. 

4. Príprava ročenky za rok 2010  

Obsah:    

a/ príhovor predsedu klubu 

b/ správa funkcionárov 
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c/ zápisnice zo zasadnutí výboru klubu za rok 2010 

d/ výsledky výstav usporiadaných klubom za rok 2010 

e/ príspevky členov klubu  

f/ podmienky súťaže koker roku  2010 – možnosť zasielania do 31.3.2011 

g/ plán akcii na rok 2011 

h/ pozvánka na  členskú schôdzu 

Termín : 28.2.2011                                      Zodpovedný : členovia výboru 

● Slovenskému poľovníckemu zväzu zaslať do 31.3.2011 zoznam členov klubu 

Termín: 31.3.2001                                      Zodpovedná: Velitsová 

5. Dňa 13.5.2011 sa uskutoční WCS  na výstavisku Incheba,  pozvaný bol p. rozhodca 

Alberto Cuccilato z Talianska. 

● Zabezpečiť  letenku  pre rozhodcu  - Neapol – Viedeň a späť s príletom 12.5.2011 

a odletom 14.5.2011 

● Požiadať SKJ o možnosť ubytovania rozhodcu s rozhodcami medzinárodnej 

výstavy DUO Bratislava, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. – 15.5. 2011 a zároveň  

i s účasťou na programe a spoločnej večery  dňa 13.5.2011 

● Požiadať SPZ o zaslanie delegačného listu pre pána rozhodcu 

Termín : 20.3.2011                                  Zodpovedná: Heldová 

6. V diskusii požiadala p. Habreková o doriešenie stanov klubu  a zapracovanie nových  

návrhov, ktoré budú prejednané na členskej schôdze konanej dňa 12.3.2011  

● Nové návrhy na zmenu stanov zasielať  p. Lančaričovej, ktorá ich prednesie na 

členskej schôdzi  do  1.3.2011 

● Bol podaný návrh na zmenu termínu zaplatenia členského poplatku 

● Prijatie nových členov  klubu – p.. Kalčiková, p. Škarek, p. Najmanová  

 

Uznesenie: 

Výbor berie na vedomie: 

● Pripomienky dozornej rady ohľadne doplnenia matriky a chovateľskej agendy 

Výbor schválil: 

● Termín a miesto konania členskej schôdzi 

● Obsah ročenky klubu za rok 2010 

● Nových členov klubu 

Výbor ukladá: 

● Spracovať pripomienky a návrhy na zmenu stanov klubu 

              Uznesenie bolo jednohlasne prijaté členmi výboru 
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Špeciálna klubová výstava BRATISLAVA 
14.5.2010 

 

 Tretia špeciálna výstava CSC, ktorá sa konala v roku 2010, bola oproti predošlým 

úplne netradičná - konala sa v skoršom termíne, na novom mieste a s novým organizačným 

tímom. Začiatkom roka, po členskej schôdzi, oslovil novozvolený výbor CSC organizátor MVP 

DuoDanube Bratislava s možnosťou usporiadať jarnú Špeciálnu výstavu pred výstavným 

víkendom, v piatok, priamo na výstavisku Incheba. A naviac možnosť spoločne sa podeliť o 

náklady na prácu rozhodcu, ktorý posudzoval aj počas dvoch medzinárodných výstav. S 

vďakou sme ponuku SKJ prijali a z nominovaných rozhodcov sme si vybrali a pozvali p. 

Harryho Vellu, prezidenta Kynologického zväzu Malta.  

 Psov sa prihlásilo nad očakávanie – zrejme vďaka pozvanému rozhodcovi z exotickej 

krajiny, ale tiež možnosti získať 3x CAC (CAJC) počas jedného víkendu. Po ukončení 

uzávierky sa počet prihlásených psov zastavil na 56 – čo je dosiaľ v histórii našich jarných 

Špeciálnych výstav najvyšší počet. Domácich reprezentantov doplnila bohatá výprava z Čiech, 

nechýbali ani Maďari a stálica na našich výstavách - p. K. Krainz z Rakúska.  

 

 

SW Costopa´s FOREVER MAD & SW, BIS SPACY Black Petrs 
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Výsledky: 
 
 
 
 
 Čierni a čierni s pálením 
  
 Psy 
  
 Trieda dorastu 
  

1 Jethro Jet zo Zámockého parku         SPKP 2194              nar. 3.10.2009 
 O: Claramand High Flyer                       M: Genessis zo Zámockého parku 
 chov.: Lančaričovci Jana a Vít               maj.: Lančaričová Jana 
   VN1, Best Puppy Male 
  
 Trieda mladých 
  

2 Created with Passion of Pearl Lagoon  Csp. 610/09          nar. 12.5.2009 
 O: Sorcery’s Christmas Knight               M: Athina’s Product Geraldine 
 chov.: Káldiné Szakács Annamária        maj.: Káldiné Szakács Annamária 
 V1,CAJC 

 
 Trieda otvorená 
  

3 Tabasco Marcato Line                         ČLP/AC/32916         nar. 18.3.2006 
 O: Endy Excellent Tan z Petrovy           M: Angela Marcato Jantarová  
 chov.: Růžičková Ivana                          maj.: Růžičková Ivana 
 V1, CAC 

 
4 Two Pine’s Qui Pro Quo                      ČLP/AC/33640        nar.27.10.2006 

 O: Maxi Mates Lord Essex                     M: Caperhill Sunslipper 
 chov.: Salo Kati                                      maj.: Jurásková Leona 
 VD2 
  
 Trieda pracovná 
  

6 Joshua Black Petrs                               SPKP 2093             nar. 13.6.2006 
 O: Grandseigneur vom Schloss Hellenstein      M: Yap Black Petrs 
 chov.: Studeník Petr                               maj.: Seres Pavol, Ing. 
 V1, CAC 

 
 Trieda šampiónov 
  

5 Fleurette Billy zo Zámockého parku   SPKP 2065             nar. 30.3.2006 
 O: Billy z Lesních chalup                        M: Bystra z Malé Kamenné 
 chov.: Lančaričovci Jana a Vít                maj.: Heldová Lucia 
 V1,CAC, Best of Variety 
     
 Trieda veteránov 
  

7 ICH Hot Dream Brakemon                   ČLP/AC/29090        nar. 25.6.1999 
 O: Dance Master Petrs                          M: Brainy Baspe Brakemon 
 chov.: Popková Radmila                        maj.: Jurásková Leona 
 V1, Best Veteran 
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 Suky 
  
 Trieda baby 
  

8 Xian Black Petrs                                   ČLP/AC/34892        nar.  1.1.2010 
 O: Claramand High Flyer                        M: Yap Black Petrs 
 chov.: Studeník Petr                               maj.: Studeník Petr 
 VN1, Best Baby 

 
 Trieda dorastu 
  

9 Diamonds Forever of Black Mirage     CS 13818               nar.11.11.2009 
 O: Doubtless Black Petrs                        M: Caramella of Black Mirage 
 chov.: Jakkel Tamás, Dr.                        maj.: Krainz Karoline 
 VN2 

 
10 Fiona od Bukové studánky                  ČLP/AC/34774        nar.  3.10.2009 

 O: Keaton Black Petrs                            M: Daffy od Bukové studánky 
 chov.: Nápravníková Iva                         maj.: Wágner Antonín 
 VN1, Best Puppy 

 
 Trieda mladých 
  
11 Athina’s Product Jealous Women       Csp. 566/09            nar.  1.8.2009 

 O: Athina’s Product Horizon                   M: Athina’s Product Flaming Love 
 chov.: Szakács Gáborné                         maj.: Brunczvikné Viszlai Tünde 
 V3 

 
12 Binkie zo Zálesia                                  SPKP 2155              nar. 17.2.2009 

 O: Dolittle’s Charlie Chaplin                   M: Adina zo Zálesia 
 chov.: Dobrovodská Dana, Mgr.             maj.: Dobrovodská Dana, Mgr. 
 VD4 

 
15 Ginger Dermott                                     ČLP/AC/34461        nar. 16.2.2009 

 O: Sorcery’s Catch A Falling Star           M: Briketka z Vejminku 
 chov.: Zemanová Alexandra                   maj.: Zemanová Alexandra 
 V1, CAJC, JUNIOR BOB 

 
13 India Stars on the Heaven                   SPKP 2178              nar. 19.7.2009 

 O: Shavian as Promised                        M: Saraya Sury Star Schönez 
 chov.: Búda Miroslav, Bc.                       maj.: Búda Miroslav, Bc. 
 absent. 

 
14 Wall Black Petrs                                   ČLP/AC/34662        nar. 10.6.2009 

 O: Keaton Black Petrs                            M: Breeze Black Petrs 
 chov.: Studeník Petr                               maj.: Studeník Petr 
 V2 

 
 Trieda stredná 
  
16 Wonder Wave Blue Marcato Line        ČLP/AC/34218        nar.  5.6.2008 

 O: Sorcery’s Catch A Falling Star           M: Petunia Marcato Line 
 chov.: Růžičková Ivana                          maj.: Růžičková Ivana 
 V1, CAC, Best of Variety 
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 Trieda otvorená 
  
17 Athina’s Product Ela Incognito           Csp. 4576/06           nar.  9.3.2006 

 O: Los Ombues Forever-Incognito      M: Julius & Nike’s Chocolate Athina  
 chov.: Szakács Gáborné                        maj.: Szakács Gáborné                         
 V1, CAC 

 
18 Black Princess Dreamfilla’s                 SPKP 2099             nar.31.12.2006 

 O: Victoria’s Yeti Made in Austria           M: Utterly Black Petrs 
 chov.: Jurásková Leona                          maj.: Kubincová Alica 
  
19 Impala Iman zo Zámockého parku      SPKP 2143             nar. 4.10.2008 

 O: Percy Brakemon                          M: Cayenne Billy zo Zámockého parku 
 chov.: Lančaričovci Jana a Vít          maj.: Salkovič Roman, Tonková Linda 
 V3 

 
20 Saraya Sury Star Schönez                   SPKP 2104             nar. 21.6.2006 

 O: Doubless Black Petrs                         M: ICH H.R.H. Hillary Schönez 
 chov.: Schönigerová Zoja                       maj.: Búda Miroslav, Bc. 
 V2, res. CAC 

 
 Trieda veteránov 
  
21 CH Anita Stars on the Heaven             SPKP 1719/03        nar.  4.9.1999 

 O: ICH Aro’s Beefeater                           M: Bosinny Bira Brakemon   
 chov.: Búda Miroslav, Bc.                       maj.: Búda Miroslav, Bc. 
 absent 

 
 Ostatní jednofarební 
 Psy 
  
 Trieda baby 
  
22 Athina’s Product Key Position            Csp. 709/10             nar. 30.12.2009 

 O: Keen z Fusberku                               M: Athina’s Product Ela Incognito  
 chov.: Szakács Gáborné                        maj.: Szakács Gáborné   
 VN1    
  
 Trieda dorastu 
  
23 Jaswinder zo Zámockého parku         SPKP 2192              nar. 3.10.2009 

 O: Claramand High Flyer                        M: Genessis zo Zámockého parku 
 chov.: Lančaričovci Jana a Vít                maj.: Lančaričová Jana 
 VN 1 

 
 Trieda mladých 
  
24 Venus Black Petrs                                ČLP/AC/34651        nar.  8.6.2009 

 O: Claramand High Flyer                        M: Honey Black Petrs 
 chov.: Studeník Petr                               maj.: Votavovi Jana a Jan 
 V1, CAJC 

 
 Trieda stredná 
  
56 Hurricane Stars on the Heaven           SPKP 2132             nar. 23.9.2008 

 O: Cezar Stars on the Heaven               M: Saraya Sury Star Schönez 
 chov.: Búda Miroslav, Bc.                       maj.: Ruženská Jana 
 V2 
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25 SANTANAS LOVE IS YOU Sambalu    SPKP 2156          nar.23.10.2008 

 O: Shavian as Promised                      M: Shall we Dance in Sable Sambalu 
 chov.: Parynow Ludmila                         maj.: Obselková Zuzana, Ing. 
 V1 

 
 Trieda otvorená 
  
26 Athina’s Product Galactic Shine         Csp. 9968/07           nar. 18.8.2007 

 O:Athina’s Product Sweet Dream Choice  M:Balsius von Altneburg Blanka  
 chov.: Szakács Gáborné                        maj.: Brunczvikné Viszlai Tünde 
 V2, res.CAC 

 
27 Costopa’s Forever Mad                       CYAA651                 nar.23.12.2006 

 O: Northworth Mad Situation                  M: Northworth Bloody Mary 
 chov.: Panagi Anna & Fotis                    maj.: Zdařil Jan, Clausśe Melanie 
 V1, CAC, Best of Variety, Special Winner 

 
28 GCH Tip off Schönez                            ČLP/AC/33227        nar. 2.10.2006 

 O: Aro’s Beefeater                                  M: Nirvana Schönez  
 chov.: Schönigerová Zoja                       maj.: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 V3 

 
 Trieda pracovná 
  

29 
Molkara Tamarillo                                 ČLP/AC/34256        nar. 
16.5.2006 

 O: SH CH Molkara Maserati                   M: Molkara Pillow Talk 
 chov.: Gain Kim                                      maj.: Zemanová Alexandra                       
 V1, CAC, Best working Male 

 
 Trieda šampiónov 
  
30 GCH Dandy z Malé Kamenné               SPKP 1990             nar.  8.3.2004 

 O: Lochdene Cassius                              M: Víra z Malé Kamenné 
 chov.: Antonovičová Božena                   maj.: Uhrová Iveta                            
 V2, res. CAC 

 
31 CH King of Hearts Made in Austria     ČLP/AC/34106        nar.  8.3.2008 

 O: Walker in Red Black Petrs                 M: First Love Made in Austria  
 chov.: Krenn Herbert and Hanna            maj.: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 V1, CAC 

 
 Suky 
  
 Trieda dorastu 
  
32 Jessamine zo Zámockého parku         SPKP 2196             nar. 3.10.2009 

 O: Claramand High Flyer                        M: Genessis zo Zámockého parku 
 chov.: Lančaričovci Jana a Vít                maj.: Kalčíková Miroslava 
 VN1 

 
 Trieda mladých 
  
33 Chelsea z Čertoráj ů                              ČLP/AC/34425        nar.  3.2.2009 

 O: Tabasco Marcato Line                        M: Kessi z Hořenuše 
 chov.: Matulová Ivana                             maj.: Fajbík Juraj 
 V2 
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34 Indiana Stars on the Heaven               SPKP 2180              nar. 19.7.2009 
 O: Shavian as Promised                         M: Saraya Sury Star Schönez 
 chov.: Búda Miroslav, Bc.                       maj.: Tomašovičová Veronika 
 V3 

 
35 Irish Stars on the Heaven                    SPKP 2181              nar. 19.7.2009 

 O: Shavian as Promised                         M: Saraya Sury Star Schönez 
 chov.: Búda Miroslav, Bc.                       maj.: Búda Miroslav, Bc. 
 Absent. 
  
36 Island Stars on the Heaven                 SPKP 2179              nar. 19.7.2009 

 O: Shavian as Promised                         M: Saraya Sury Star Schönez 
 chov.: Búda Miroslav, Bc.                       maj.: Búda Miroslav, Bc. 
 V1, CAJC 

 
 Trieda stredná 
  
37 Ivory Ivy zo Zámockého parku            SPKP 2145              nar. 4.10.2008 

 O: Percy Brakemon                        M: Cayenne Billy zo Zámockého parku 
 chov.: Lančaričovci Jana a Vít                maj.: Lančaričová Jana 
 V1, CAC, Best of Variety 
  
 Trieda otvorená 
  
38 Athina’s Product Geraldine                 Csp. 9970/07           nar. 18.8.2007 

 
O: Athina’s Product Sweet Dream Choice M: Balsius Von Altneburg 
Blanka 

 chov.: Szakács Gáborné                        maj.: Káldiné Szakács Annamária 
 V1, CAC 
  
 Trieda pracovná 
  
39 Cayenne Billy zo Zámockého parku   SPKP 1994              nar. 1.11.2004 

 O: Billy z Lesních chalup                        M: Vasa z Malé Kamenné 
 chov.: Lančaričovci Jana a Vít                maj.: Lančaričovci Jana a Vít 
 V1, CAC, Best working Female 
  
 Viacfarební 
 Psy 
  
 Trieda baby 
  
40 Karola’s World Power                          CS 13812                nar. 27.1.2010 

 O: Karola’s V.I.P.-Man                            M: Karola’s Step by Step 
 chov.: Krainz Karoline                             maj.: Krainz Karoline 
 VN1 
  
41 X-treme Scoty Skar-Line Colour Range  ČLP/AC/34900   nar. 20.1.2010 

 O: Lynwater Sea Biscuit    M: Orange Dangerouse Skar-Line Colour Range 
 chov.: Škarek Ladislav                           maj.: Škarek Ladislav 
 VN2 
  
 Trieda mladých 
  
42 Tobby z Hořenuše                                ČLP/AC/34707        nar. 15.7.2009 

 O: Manaca’s By The Book                      M: I’M Freedom Black Petrs 
 chov.: Šprňa Dalibor                               maj.: Šprňa Dalibor, Studeník Petr 
 V1, CAJC, Best Junior Male 
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 Trieda stredná 
  
43 Art Orange Star                                     SPKP 2160             nar.19.11.2008 

 O: Leading-Light Phenomenan       M: Orange Star Skar-Line Colour Range 
 chov.: Doubravská Iveta                         maj.: Pečimonová Jacqueline 
 V1, CAC 
  
 Trieda otvorená 
  
44 Karola’s V.I.P.-Man                               CS 13550                nar.  9.5.2008 

 O: Carlo of Raitis von der Hohen Veitsch  M: Karola’s Oh! LaLa 
 chov.: Krainz Karoline                             maj.: Krainz Karoline 
 V2, res. CAC  
  
45 Lester Black Petrs                                SPKP 2158             nar.30.11.2007 

 O: Phil Maris Dandy Devon                    M: Very Blue Black Petrs 
 chov.: Studeník Petr                               maj.: Miháliková Slavomíra, Ing. 
 V3 
  
46 Lynwater Sea Biscuit                           ČLP/AC/34765        nar. 23.4.2008 

 O: Lynwater Seahaze                             M: Lynwater Evening Glow 
 chov.: Maclean E.                                   maj.: Škarek Ladislav 
 V1, CAC, Best of Variety 
  
 Suky 
  
 Trieda mladých 
  
47 Hanelore Hocus Pocus Brakemon      ČLP/AC/34466        nar. 28.2.2009 

 O:Aliveron Brakemon Wamakaskan   M:Elisabeth Skar-Line Colour Range 
 chov.: Popková Radmila                         maj.: Streitová Renata 
 V1, CAJC, BOB Junior 
  
48 Tracy z Hořenuše                                 ČLP/AC/34712        nar. 15.7.2009 

 O: Manaca’s By The Book                     M: I’M Freedom Black Petrs 
chov.: Šprňa Dalibor                               maj.: Šprňa Dalibor 

 V2 
  
49 Tripol’s  Zenith                                      N.H.S.B. 2750589   nar. 22.5.2009 

 
O: CH Eros Skar-Line Colour Range    M: Eveninstar du Domaine 
D’Haisha  

 chov.: A.E.Bogers-Dam                          maj.: Škarek Ladislav 
 absent. 
  
 Trieda stredná 
  
50 Spacy Black Petrs                                ČLP/AC/34253         nar. 31.7.2008 

 O: Backhills I Like it                                M: Very Blue Black Petrs 
 chov.: Studeník Petr                               maj.: Studeník Petr 
 V1, CAC, Best of Variety, Special Winner, BOB, BIS 
  
 Trieda otvorená 
  
51 Brittanny z Gardfieldu                          SPKP 2116             nar. 25.8.2007 

 O: Korund z Blatova                                M: Fata Morgána Katmir Bohemia 
 chov.: Jiskrová Pavla                               maj.: Ondrušková Michaela 
 V3 
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52 Jackie Moravia Mystery                        ČLP/AC/33723        nar. 18.8.2007 

 O: Phil Maris Dandy Devon                     M: Flower In Blue Black Petrs 
 chov.: Babková Jana                               maj.: Seres Pavol, Ing. 
 V2, res. CAC 
  
53 Karola’s Step by Step                           CS 13348                nar.  4.4.2007 

 O: Armani of Raitis von der Hohen Veitsch   M: Viola z Blatova 
 chov.: Krainz Karoline                             maj.: Krainz Karoline 
 V1, CAC 
  
55 Xandra Silver z Petrovy pálenky          SPKP 2173             nar. 26.5.2008 

 O: Samurai Bleper’s                                M: Snoopy’s Tiramisu 
chov.: Tobolka Petr                                 maj.: Gaľaš Miroslav, Ing. 

 VD4 
  
 Trieda šampiónov 
  
54 Viola z Blatova                                      CS 13121                nar. 26.5.2005 

 O: Starkads Syros                                   M: Oxana z Blatova 
 chov.: Smrž Josef                                   maj.: Krainz Karoline 
 V1, CAC 
  
 Súťaže 
  
 Dieťa a pes 
  

1 Tobias Matejka, 4 roky                  absent. 
 Chelsea z Čertorájů 
  

2 Miška Uhrová, 5 rokov                   absent. 
 Dandy z Malé Kamenné 
  

3 Simonka Uhrová, 9 rokov 
 India Stars on the Heaven 
  

4 Anna Votavová, 6 rokov 
 Venus Black Petrs 
  
 Najkrajšia chovateľská skupina 
  

1 Stars on the Heaven                         absent. 
 maj.: Búda Miroslav, Bc. 
  

2 Zo zámockého parku – Unicolors   2. place 
 maj.: Lančaričovci Jana a Vít 
  

3 Zo zámockého parku – Black  1.place 
 maj.: Lančaričovci Jana a Vít 
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World Cocker Show NITRA 19.11.2010  
  

 CSC spolu s Klubom amerických kokeršpanielov organizoval v roku 2010 ďalší ročník 

World Cocker Show, ktorá sa konala v piatok pred Medzinárodnými výstavami v Nitre 20. a 

21.11. Možnosť získať počas víkendu 3 tituly prilákala viac vystavovateľov, ktorých určite 

pritiahla aj pozvaná rozhodkyňa z Anglicka p. Sue Shinkfield, dlhoročná chovateľka anglických 

kokeršpanielov. Zaregistrovali sme rekordných 91 prihlásených psov zo Slovenska, Českej 

republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska a Srbska.   

 Kvalita vystavovaných jedincov bola vo všetkých triedach veľmi vysoká, čo ocenila aj 

pani rozhodkyňa. Pre ktorú bolo potešením posudzovať našich psov. Víťazom celej výstavy sa 

stal predstaviteľ plemena anglický kokeršpaniel. Počas celého dňa bolo zabezpečené 

občerstvenie pre vystavovateľov, čo bolo pre všetkých spríjemnením celého výstavného dňa. 

Pani rozhodkyňa so svojim manželom si zo Slovenska odniesli veľmi pekné zážitky a 

spomienky,  či už na pekných psíkov alebo milých ľudí. 

 

 

Klubový víťaz, BOB, BIS, Super BIS Tobby z Horenuše, maj. Petr Studeník 
 

 

Výsledky: 
 

 

ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL CIERNY - PSI 
 
Trieda mladých 
 
1. ASQUANNE GAMANCHINI , 7. 8. 2009, AK 03535103 
Charbonnel War Hero - Asquanne Gizane 
breeder: Webster A. & A., owner: Petrovic Vesna 
Absent. 
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2. BRUCE TARAKIM , 5. 12. 2009, CLP/AC/34870 
Ch. Lochranza For Your Eyes Only - ICh. Frencis Sant Tulip 
breeder: Slaninová Tereza, owner: Kubíkovi Milada a Rastislav 
EXC1, CAJC, Junior World Cocker Winner Male 
 
3. JCH. FÜZBERKI CLERENS , 9. 11. 2009, Csp. 769/10 
JCh. Füzberki Rayen – Ch. Füzberki Red Rose 
breeder + owner: Szilágyi Judit, Dr. 
EXC2 
 
4. JETHRO JET ZO ZÁMOCKÉHO PARKU , 3. 10. 2009, SPKP 2194 
Claramand High Flyer - Genessis zo Zámockého parku 
breeder: Lancaricovci Jana a Vít, owner: Hikker Igor 
EXC3 
 
Trieda stredná 
 
5. CREATED WITH PASSION OF PEARL LAGOON , 12. 5. 2009, Csp. 
610/09 
Sorcery's Christmas Knight - Athina's Product Geraldine 
breeder + owner: Káldiné Szakács Annamária 
EXC2, res. CAC 
 
6. DOUBTLESS SOME SAY SPECIAL, 10. 5. 2009, JR 78219Ks 
Gallinagos Smooth Operator - Doubtless Butterfly 
breeder + owner: Petrovic Vesna 
Absent. 
 
7. JCH. FÜZBERKI ZENIT , 2. 1. 2009, Csp. 496/09 
Füzberki Lareby – JCh. Füzberki Pamela 
breeder + owner: Szilágyi Judit, Dr. 
EXC1, CAC 
 
Trieda otvorená 
 
8. ATHINA'S PRODUCT HORIZON , 24. 4. 2008, Csp. 193/08 
Claramand Rock-N-Roll With Molkara - Athina's Product Ela Incognito 
breeder: Szakácz Gáborné, owner: Bánhegyi Péter, Szakács Gáborné 
EXC1, CAC 
 
9. KENDY MORAVIA MYSTERY , 1. 7. 2008, CLP/AC/34174 
Rusty Brakemon - Ines Moravia Mystery 
breeder: Babková Jana, owner: Byrtusová Jana 
VG3 
 
10. CH. LESLIE Z VEJMINKU , 1. 8. 2007, CLP/AC/33702 
ICh. Black Dream z Vejminku - Jozelah Words And Music 
breeder: Šulcek Pavel, owner: Podrazilová Marcela, Mgr. 
EXC2, res. CAC 
 
 
Trieda šampiónov 
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11. CH. SORCERY'S CHRISTMAS KNIGHT , 19. 11. 2004, Csp. 3542/04 
Quettadene Wild Oats - Füzberki Rambling Rose 
breeder: Loizou Eliza, owner: Bánhegyi Péter, Loizou Eliza 
EXC1, CAC, Best of Variety – Black Male 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL CIERNY - SUKY 
Trieda šteniat 
 
12. AMAZING PROSPECT OF BRIGHT SIGHT , 27. 5. 2010, Csp. 828/10 
Athina's Product Horizon - Csipirkei Sweet Noah Lily 
breeder + owner: Karnis Evelin 
VP1, Best Baby Female 
 
Trieda dorast/Puppy class 
 
13. ALIZÉE SCHÖNEZ , 27. 4. 2010, CLP/AC/35085 
Dancing Star of Raitis von der Hohen Veitsch - Sonique Schönez 
breeder + owner: Schönigerová Zoja 
VP2 
 
14. ATHINA'S PRODUCT MIDNIGHT DANCE , 28. 4. 2010, Csp. 836/10 
Athina's Product Horizon - Athina's Product Dancing Girl 
breeder + owner: Szakácz Gáborné 
VP1, Best Puppy Female 
 
15. ATISA SOLNIKOWA DOLINA , 8. 3. 2010, PKR.VIII-25377 
Sheerclever Chains of Love - Fortuna Modus Vivendi 
breeder: Ciechanowski Krzysztof, owner: Hanusová Iveta, MVDr. 
VP3 
 
16. CHARBONNEL ROSETTE, 15. 3. 2010, ALO 1879203 
Charbonnel Swedish Design - Charbonnel Silhouette 
breeder: Platt Sandy, owner: Petrovic Vesna 
Absent. 
 
17. PAMELLA Z FUSBERKU , 21. 4. 2010, SPKP 2221 
Grand Sant Tulip - Nellie z Fusberku 
breeder: Sapáková Ivana, owner: Spevácková Michaela 
VP4 
 
Trieda mladých 
 
18. ATHINA'S PRODUCT KEY TO MY HEART , 30. 12. 2009, Csp. 710/10 
Keen z Fusberku - Athina's Product Ela Incognito 
breeder: Szakácz Gáborné, owner: Karnis Evelin 
EXC3 
 
19. BAILA TARAKIM , 5. 12. 2009, CLP/AC/34874 
Ch. Lochranza For Your Eyes Only - ICh. Frencis Sant Tulip 
breeder: Slaninová Tereza, owner: Netušil Vladimír 
Absent. 
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20. BAILEYS TARAKIM , 5. 12. 2009, CLP/AC/ 34875 
Ch. Lochranza For Your Eyes Only - ICh. Frencis Sant Tulip 
breeder: Slaninová Tereza, owner: Kubíkovi Milada a Rastislav 
VG 
 
21. BRIGHT STAR KOKRUS , 11. 11. 2009, CLP/AC/34829 
Chavez Royal Purser - Anuschka Princess Kokrus 
breeder + owner: Režná Hana, Ing. 
EXC 
 
22. DIAMONDS FOREVER OF BLACK MIRAGE , 11. 11. 2009, CS 13818 
Doubtless Black Petrs - Caramella of Black Mirage 
breeder: Jakkel Tamás, Dr., owner: Krainz Karoline 
VG 
 
23. VICTORIA Z VEJMINKU , 13. 7. 2009, CLP/AC/34665 
Claramand Diamond High - Sabina z Vejminku 
breeder + owner: Šulcek Pavel 
EXC2 
 
24. XIAN BLACK PETRS , 1. 1. 2010, CLP/AC/34892 
Claramand High Flyer - Yap Black Petrs 
breeder + owner: Studeník Petr 
EXC1, CAJC 
 
25. YMANY MAGIC FAY MARCATO LINE , 15. 11. 2009, 203098100278248 
Sorcery's Catch A Falling Star - Petunia Marcato Line 
breeder: Ružicková Ivana, owner: Podrazilová Marcela, Mgr. 
EXC 
 
26. ZARA M.MYSTERY BLACK PETRS , 15. 2. 2010, CLP/AC/34957 
Shavian As Promised - Once Again Chance Black Petrs 
breeder: Studeník Petr, owner: Babkovi Jana a Rostislav 
EXC4 
 
Trieda stredná 
 
27. INDIA STARS ON THE HEAVEN , 19. 7. 2009, SPKP 2178 
Shavian as Promised - Saraya Sury Star Schönez 
breeder + owner: Búda Miroslav, Bc. 
Absent. 
 
28. JENNY Z CHALUPECKÉ LOUKY , 28. 1. 2009, CLP/AC/34406 
Joshua Black Petrs - Fidorka z Chalupecké louky 
breeder: Kubíková Milada, owner: Najmanová Ivana 
EXC1, CAC 
 
Trieda otvorená 
29. DOUBTLESS PLAYING FOR MEMORIES , 20. 5. 2008, JR 78009Ks 
S. Playing For Keeps - Sweet Black Magic 
breeder + owner: Petrovic Vesna 
Absent. 
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30. HONEY STARS ON THE HEAVEN, 23. 9. 2008, SPKP 2135 
Cezar Stars on the Heaven - Saraya Sury Star Schönez 
breeder: Búda Miroslav, Bc., owner: Dordovicová Lenka, Bc. 
EXC1 
 
Trieda pracovná 
 
31. FÜZBERKI BLACK PEARL , 15. 10. 2005, Csp. 4401/06 
Ch. Füzberki Pacific Black – Ch. Füzberki Gold Piruette 
breeder + owner: Szilágyi Judit, Dr. 
Absent. 
 
32. SONIQUE SCHÖNEZ, 21. 6. 2006, CLP/AC/33047 
Ch. Doubless Black Petrs – ICh. H.R.H. Hillary Schönez 
breeder + owner: Schönigerová Zoja 
EXC1, CAC, Club Winner Female 
 
33. WHITNEY MUNDUS CANIS , 20. 8. 2006, PKR.VIII-19406 
Sorcery's Catch A Falling Star - Alma Hanga 
breeder: Blaszczyna Natasza, owner: Tomaszewicz Beata 
VG2 
 
Trieda šampiónov 
 
34. CH. BARONESS MIRABELL DE MONTANA CRISTALINA , 
29. 8. 2006, Csp. 880/H/10 
Athina's Product Sweet Dream Choice - Rabca Reti Felice 
breeder: Melzer Agnes, owner: Szlávy Laura 
EXC1, CAC, Best of Variety - Black Female 
 
35. CH. NANA HETIW , 2. 5. 2006, PKR.VIII-18810 
Golden Gate of Black Mirage - Inez Hetiw 
breeder: Malicki Tomasz, owner: Figiel Danuta 
EXC2, res. CAC 
 
Trieda veteránov 
 
36. KISS THE RAIN BRAKEMON , 22. 3. 2002, CLP/AC/30899 
Leamed Hooligan - Hississimo Brakemon 
breeder: Popková Radmila, owner: Režná Hana, Ing. 
EXC1, BOB Veteran Female 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - PSI 
 
Trieda dorast 
 
37. ZORRO Z VEJMINKU , 8. 5. 2010, CLP/AC/35047 
Claramand Serious Black - Francis z Vejminku 
breeder: Šulcek Pavel, owner: Netušil Vladimír 
Absent. 
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Trieda mladých 
 
38. JASWINDER ZO ZÁMOCKÉHO PARKU , 3. 10. 2009, SPKP 2192 
Claramand High Flyer - Genessis zo Zámockého parku 
breeder: Lancaricovci Jana a Vít, owner: Velitsová Iveta, Ing. 
EXC3 
 
39. VENUS BLACK PETRS, 8. 6. 2009, CLP/AC/34651 
Claramand High Flyer - Honey Black Petrs 
breeder: Studeník Petr, owner: Votavovi Jana a Jan 
EXC1, CAJC 
 
40. VIKING Z VEJMINKU , 13. 7. 2009, CLP/AC/34663 
Claramand Diamond High - Sabina z Vejminku 
breeder + owner: Šulcek Pavel 
EXC2 
 
Trieda stredná 
 
41. UNCLE BEN Z VEJMINKU , 12. 5. 2009, CLP/AC/34567 
Iron Man z Vejminku - Elis z Vejminku 
breeder: Šulcek Pavel, owner: Netušil Vladimír 
Absent. 
 
Trieda otvorená 
 
42. ROBIN HOOD Z VEJMINKU , 3. 3. 2009, CLP/AC/34470 
Claramand Serious Black - Jozelah Words And Music 
breeder + owner: Šulcek Pavel 
EXC1, CAC 
 
43. SANTANAS LOVE IS YOU SAMBALU , 23. 10. 2008, SPKP 2156 
Shavian As Promised - Shall We Dance In Sable Sambalu 
breeder: Parynow Ludmila, owner: Obselková Zuzana, Ing. 
Absent. 
 
Trieda pracovná 
44. Chriss Sant Tulip, 18. 2. 2007, SPKP 2113 
Rosmery Sendy - Sandra z Lesních chalup 
breeder: Konecná Drahomíra, owner: Habreková Magdaléna, JUDr. 
VG1 
 
Trieda šampiónov 
45. Manaca's Soft Soaper, 27. 7. 2008, Csp. 634/H/09 
Manaca's Gets Ideas Going - Amarula 
breeder: Forsander Monica, owner: Szilágyi Judit, Dr. 
EXC1, CAC, Best of Variety Golden Male 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - SUCKY 
 
Trieda šteniat 
 



 56 

 
46. FÜZBERKI ESPRIT, 3. 7. 2010, Csp. 886/10 
Ch. Manaca's Soft Soaper – JC h. Füzberki Leticia 
breeder + owner: Szilágyi Judit, Dr. 
VP1 
 
47. KADISHA ZO ZÁMOCKÉHO PARKU , 10. 6. 2010, SPKP 2214 
Monet Brakemon - Cayenne Billy zo Zámockého parku 
breeder: Lancaricovci Jana a Vít, owner: Kelešiová Alena 
VP2 
 
Trieda mladých 
48. BALANTINE TARAKIM , 5. 12. 2009, CLP/AC/34871 
Ch. Lochranza For Your Eyes Only - ICh. Frencis Sant Tulip 
breeder: Slaninová Tereza, owner: Kubíkovi Milada a Rastislav 
EXC1, CAJC 
 
49. JESSAMINE ZO ZÁMOCKÉHO PARKU , 3. 10. 2009, SPKP 2196 
Claramand High Flyer - Genessis zo Zámockého parku 
breeder: Lancaricovci Jana a Vít, owner: Kalcíková Miroslava 
EXC3 
 
50. XANTHIC BLACK PETRS , 1. 1. 2010, SPKP 2212 
Claramand High Flyer - Yap Black Petrs 
breeder: Studeník Petr, owner: Levický Pavol 
VG4 
 
51. ZERO CHANCE BLACK PETRS, 15. 2. 2010, CLP/AC/34956 
Shavian As Promised - Once Again Chance Black Petrs 
breeder + owner: Studeník Petr 
EXC2 
 
Trieda stredná 
 
52. ISLAND STARS ON THE HEAVEN, 19. 7. 2009, SPKP 2179 
Shavian as Promised - Saraya Sury Star Schönez 
breeder + owner: Búda Miroslav, Bc. 
Absent. 
 
Trieda otvorená 
 
53. CH. ATHINA'S PRODUCT GERALDINE , 18. 8. 2007, Csp. 9970/07 
Athina's Product Sweet Dream Choice - Balsuis Von Altneburg Blanka 
breeder: Szakácz Gáborné, owner: Káldiné Szakács Annamária 
EXC1, CAC 
 
54. CSIPIRKEI SWEET NOAH LILY , 20. 2. 2008, Csp. 96/08 
Athina's Product Sweet Dream Choice - Sárlandi Anasztázia 
breeder: Karnisné Bereczk Genovéva Timea, owner: Karnis Evelin 
EXC2, res. CAC 
 
 



 57 

55. GALLINAGOS SHE'S THE ONE , 2. 2. 2007, Csp. 9947/H/07 
Los Ombues Forever – Incognito - Gallinagos Loosing My Religion 
breeder: Piljevic Duško, owner: Bánhegyi Péter, Szakács Gáborné 
EXC3 

 

Trieda pracovná 

 
56. ANUSCHKA PRINCESS KOKRUS, 8. 7. 2005, CLP/AC/32620 
Charbonnel Desert Gold - Kiss The Rain Brakemon 
breeder + owner: Režná Hana, Ing. 
EXC1, CAC, Best of Variety Golden Female, World Cocker Winner 
 
57. IVORY IVY ZO ZÁMOCKÉHO PARKU , 4. 10. 2008, SPKP 2145 
Percy Brakemon - Cayenne Billy zo Zámockého parku 
breeder + owner: Lancaricovci Jana a Vít 
EXC2, res.CAC 
 
Trieda šampiónov 
 
58. ICH ATHINA'S PRODUCT DANCING GIRL , 28. 3. 2005, Csp. 3860/05 
Sheerclever Out Of Reach - Julius & Nike's Chocolate Athina 
breeder + owner: Szakácz Gáborné 
EXC1, CAC 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ - PSI 
 
Trieda šteniat 
 
59. KAROLA'S XERXES , 24. 5. 2010, CS 13870 
Bencleuch's Border Reiver - Karola's Quality Line 
breeder + owner: Krainz Karoline 
VP1, Best Baby Male 
 
Trieda dorast 
 
60. BLUE BENDER BLACK PETRS, 10. 4. 2010, CLP/AC/35071 
Tamalanna Buxus Sempervirens - Ceria in Blule Black Petrs 
breeder + owner: Studeník Petr 
VP1, Best Puppy Male 
 
61. BOOKER BROWN BLACK PETRS, 10. 4. 2010, CLP/AC/35069 
Tamalanna Buxus Sempervirens - Ceria in Blule Black Petrs 
breeder + owner: Studeník Petr 
VP2 
 
62. BRET ORANGE STAR, 7. 4. 2010, SPKP 2211 
Leading-Light Phenomenan - Orange Star Skar-Line Colour Range 
breeder: Doubravská Iveta, owner: Poláciková Linda, Ing.arch. 
P 
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63. Drycastle Dandy's Double, 27. 2. 2010, SPKP 2203 
Phil Maris Dandy Devon - Della Fiumana Deep Blue 
breeder: Felszeghyová Eva, MUDr., owner: Felszeghy Oliver, Mgr. MBA 
Absent. 
 
64. NESCO MORAVIA MYSTERY , 3. 5. 2010, CLP/AC/35063 
Blesk z Ružového Barvínka - Flower In Blue Black Petrs 
breeder: Babková Jana, owner: Byr tusová Jana 
P4 
 
65. ZERRO SKAR LINE COLOUR RANGE , 18. 4. 2010, SPKP 2225 
Lynwater Sea Biscuit - Queen Marry Skar-Line Colour Range 
breeder: Škarek Ladislav, owner: Zvonár Juraj 
P3 
 
Trieda mladých 
 
66. ALF OD VLTAVSKÉ STRÁNE , 11. 12. 2009, CLP/AC/34853 
Manaca's By The Book - Nathaly Black Petrs 
breeder + owner: Jedlicková Jana 
EXC4 
 
67. BELMONDO PAVEK'S , 22. 11. 2009, CLP/AC/34822 
Bencleuch's Border Reiver - Nickel And Dimes Tea Time 
breeder: Pávek Jan, owner: Hampl Petr 
EXC1, CAJC 
 
68. MARLEY MORAVIA MYSTERY , 29. 10. 2009, CLP/AC/34806 
Bleper's Van Gogh - Jannys Moravia Mystery 
breeder: Babková Jana, owner: Lehká Andrea 
EXC2 
 
69. X-TREME SCOTY SKAR-LINE COLOUR RANGE , 20. 1. 2010, 
CLP/AC/34900 
Lynwater Sea Biscuit - Orange Dangerouse Skar-Line Colour Range 
breeder + owner: Škarek Ladislav 
EXC.3 
 
Trieda stredná 
 
70. ART ORANGE STAR, 19. 11. 2008, SPKP 2160 
Leading-Light Phenomenan - Orange Star Skar-Line Colour Range 
breeder: Doubravská Iveta, owner: Pecimonová Jacqueline 
EXC2, res. CAC 
 
71. TOBBY Z HORENUŠE, 15. 7. 2009, CLP/AC/34707 
Manaca's By The Book - I'm Freedom Black Petrs 
breeder: Šprna Dalibor, owner: Studeník Petr 
EXC1, CAC, Best of Variety Multicolour Male, Club Winner, World Cocker Winner, BOB, BIS, 
SUPER BIS 
 
Trieda otvorená/Open class 
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72. LYNWATER SEA BISCUIT , 23. 4. 2008, CLP/AC/34765 
Lynwater Seahaze - Lynwater Evening Glow 
breeder: Maclean E., owner: Škarek Ladislav 
EXC1, CAC 
 
73. LYNWATER SEA STAR, 4. 10. 2007, JR 78312Ks 
Lynwater Seahaze - Lynwater Sweet Nutmeg 
breeder: Maclean E., owner: Petrovic Vesna 
Absent. 
 
Trieda pracovná 
 
74. BENJI IDOL'S HERITAGE , 22. 2. 2007, CLP/AC/33401 
Tripol's Disquys Dalimit - Love Girl Skar-Line Colour Range 
breeder: Hamplová Renata, owner: Kolouchová Lucie 
EXC1, CAC 
 
75. D'ARTA GNAN OD REUTER , 14. 4. 2008, SPKP 2125 
Pedro z Blatova - Eva z Košickej 
breeder: Pisková Katarína, owner: Major Peter, MVDr. 
EXC2 
 
Trieda šampiónov 
 
76. CH. PHIL MARIS DANDY DEVON , 29. 1. 2004, SPKP 1983 
Phil Maris Gavroche - Phil Maris Driada 
breeder: Malchevskaya M. a Rodionov E., owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
EXC2, res.CAC 
 
77. RIZI-BIZI BLUE GAVEN , 30. 9. 2007, Csp. 36/08 
Macambó Keeper - Rizi-Bizi Princess Panka 
breeder: Szabó Józsefné, owner: Karnis Evelin 
EXC1, CAC 
 
Trieda veteránov 
 
78. LEADING-LIGHT PHENOMENAN , 9. 10. 2002, CLP/AC/31254 
Backhills Garibaldi - Leading-Light Somelike It Hot 
breeder: Laitinen Satu, owner: Hartmannová Vlasta 
EXC1, BOB Veteran Male 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ – SUCKY 
 
Trieda dorast 
 
79. DRYCASTLE DANDY'S DAISY , 27. 2. 2010, SPKP 2207 
Phil Maris Dandy Devon - Della Fiumana Deep Blue 
breeder + owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
VP2 
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80. YSSY SKAR-LINE COLOUR RANGE, 22. 2. 2010, CLP/AC/34986 
Lynwater Sea Biscuit - Ester Skar-Line Colour Range 
breeder + owner: Škarek Ladislav 
VP1 
 
Trieda mladých 
 
81. ANNABELLA OD VLTAVSKÉ STRÁNE , 11. 12. 2009, CLP/AC/34857 
Manaca's By The Book - Nathaly Black Petrs 
breeder + owner: Jedlicková Jana 
EXC2 
 
 
82. JAVU JAVU IZOMER , 7. 2. 2010, CLP/AC/35157 
Ultra Cool Vom Österreichring - Moon Silver Over Izomer Capra 
breeder: Banasiewicz Bozena, owner: Šerudová Michaela 
VG3 
 
83. MAGGIE MORAVIA MYSTERY , 29. 10. 2009, CLP/AC/34808 
Bleper's Van Gogh - Jannys Moravia Mystery 
breeder: Babková Jana, owner: Babkovi Jana a Rostislav 
EXC1, CAJC 
 
84. MAKE ME SMILE FROM LUNA'S STAR , 2. 9. 2009, CS 13808 
Mistily's Chatterbox - Dan-L's Wise Portia 
breeder: Steen Lajla, owner: Eisen Katrin, Mag. 
VG4 
 
Trieda stredná 
 
85. ALLERT'S DANCING IN THE DARK , 24. 6. 2009, CLP/AC/34728 
Charbonnel Blue'N'Yellow - Allert's Zoccer Wadd 
breeder: Johansson Börje a Theres, owner: Jedlicková Jana 
EXC1, CAC 
 
Trieda otvorená 
 
86. BRITTANY Z GARDFIELDU , 25. 8. 2007, SPKP 2116 
Korund z Blatova - Fata Morgána Katmir Bohemia 
breeder: Jiskrová Pavla, owner: Ondrušková Michaela 
Absent. 
 
87. DELLA FIUMANA DEEP BLUE , 17. 11. 2007, SPKP 2130 
Francini's Etiennenavarre - Della Fiumana's Art Attack 
breeder: Rocchi Daila, owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
EXC2, res.  CAC 
 
88. KAROLA'S STEP BY STEP, 4. 4. 2007, CS 13348 
Armani of Raitis von der Hohen Veitsch - Viola z Blatova 
breeder + owner: Krainz Karoline 
EXC1, CAC 
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89. ORANGE DANGEROUSE SKAR-LINE COLOUR RANGE , 
14. 7. 2006, CLP/AC/33148 
Lion Skar-Line - Ester Skar-Line Colour Range 
breeder + owner: Škarek Ladislav 
VG3 
 
Trieda pracovná 
 
90. DORIS OD REUTER, 14. 4. 2008, SPKP 2129 
Pedro z Blatova - Eva z Košickej 
breeder: Pisková Katarína, owner: Goldová Mária, MVDr. 
EXC1, CAC 
 
Trieda šampiónov 
 
91. CH. JASMINE JAZZ MORAVIA MYSTERY , 18. 8. 2007, SPKP 2112 
Phil Maris Dandy Devon - Flower In Blue Black Petrs 
breeder: Babková Jana, owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
EXC1, CAC, Best of Variety Multicolour Female 
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Klubové farbiarske skúšky malých plemien v 
Jelenci pri Nitre - 19.6.2010  

 
 Dňa 19.06.2010 v Jelenci pri Nitre sa poriadali klubové farbiarske skúšky malých 

plemien v spolupráci s Klubom chovateľov poľovných sliedičov. Za náš klub sa úspešne 

zúčastnili traja členovia, ktorí predviedli, že naše plemeno nie je len domáci maznáčik ale stále 

aj pes s pracovnými vlohami.  

 

1. Ing. Pavol Seres so psom Joshua Black Petrs  - v I. cene 108 bodov, CACT 

2. JUDr. Magdaléna Habreková so psom Chriss Sant Tulip - v II. cene 76 bodov 

3. Jana Lančaričová so sučkou  Ivory Ivy zo Zámockého parku - v II. cene 74 bodov 
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Memoriálová Odysea  
 

 

 Už ako chlapec som trávil väčšinu 

svojho času  so psom, poľovným čiernym     

elegantným sebavedomým a hrdým 

kokrom. Otec, náruživý poľovník, neváhal v 

ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu vždy 

dohľadať priateľom postrieľanú zver. 

Samozrejmosťou boli aj jesenné poľovačky 

na drobnú zver s malým štvornohým 

priateľom. Keď som mal osem rokov, bol 

som sa spolu s rodičmi prvýkrát pozrieť na 

Memoriál Mileny Štěrbovej, sviatok 

poľovných sliedičov. Bol to pre mňa úžasný 

zážitok, ktorý sa mi hlboko vryl do pamäti a 

dlhé roky som túžil aktívne sa zúčastniť na 

ňom ako vodič s vlastným psíkom. Po 

štyridsiatich rokoch som si konečne chcel 

svoj detský sen splniť, veľmi som sa 

tešil a o ničom inom som ani nerozprával. Prišiel rok – memoriálový -, v ktorom sa uskutoční 

Memoriál Mileny Štěrbovej v Luhačoviciach, v meste s veľkou tradíciou kokrov, v meste, kde 

sídli významná chovná stanica z Malej Kamennej, z ktorej vzišlo nejedno úspešné a krásne 

zviera a z ktorej sme aj my mali prvých kokrov a chovná stanica matky nášho Dikúcha.  

 

 Čakala nás teda neľahká cesta, cesta za vytúženým cieľom, za sviatkom sviatkov a 

olympiádou sliedi čov....   

 

 Z jari sme tvrdo trénovali, v lete voda, sliedenie, dohľadávanie. Vždy najväčším 

pohrebiskom sú aporty, ktorých je na memoriáli neúrekom. Predĺžené vlečky na dvojnásobok, 

ťažké dohľadávanie pohodenej zveri po sliedení, na štvorku je potrebná 5-minútová 

dohľadávka pohodenej kačice v tŕsti po predchádzajúcom namáhavom sliedení v tŕsti. No 

proste nie je oddychová disciplína. Pred každým vypustením psa je človek nervózny, či chce a 

či nie. Je to predsa vrchol kariéry a MMŠ je raz za dva roky! Na memoriál to nikto nejde 

skúšať, ale sa dobre pripraví, lebo aj dokonalý pes vie podľahnúť záľudnosti terénu lesa a polí, 

čerstvej stope dá prednosť pred umelou. Je to lovec a podľa toho sa aj správa. Pes dobre vie 

kedy to je naozaj, teda poľovačka a kedy skúšková drina.  
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 Ako vrchol prípravy som sa prihlásil na všestranné skúšky poľovných sliedičov do 

Veľkého Šenova (CZ), kde posudzovali manželia Kadlecovci - jeden aj druhý úspešný 

rozhodca a vodič. Skúšky mimoriadne prísne, ťažké a náročné. Bol august, v tieni 30-

33´Celzia, no niečo neuveriteľné. V priebehu dopoludnia som na Dicka vylial postupne 4 litre 

vody, a to nehovorím o chladení sa v potoku a pri vodných disciplínach. Ja sám som mal toho 

plné zuby. Napriek tomu všade chcel byť, všetko chcel vidieť, zdalo sa, že je nezmar. 

Nakoniec to ale musel dva dni dospávať.  

 Na skúšky sme boli prihlásení štyria, dvaja prepeličiari, jeden z nich dobre známi 

svojimi pracovnými psami, Peter Šilhan, jeden špring a ja s malým kokrom. Keďže nás bolo na 

jednu skupinu, dohodli sme sa, že to za jeden deň stihneme. Dvadsať disciplín s devätnástimi 

známkami je v českom skúšobnom poriadku pre tieto skúšky. Vylosoval som si číslo 4. Začali 

sme lesom o ôsmej hodine ráno, potom pole, voda a skončili vlečkami o 19-tej večer. 

Vyhodnotenie o 22-tej hodine. Tristopäťdesiat kilometrov ráno tam a v noci späť. O piatej ráno 

za volant a o tretej nadránom vystúpiť. Musel som to tiež dva dni dospávať. Veď aký pán, taký 

pes a o nás s Dikúchom to platí dvojnásob.  

 Posudzovanie mimoriadne prísne, ale nanajvýš korektné. Prvú známku „4“ dostal 

práve Dick z dohľadávky srstnatej v lese, a bola to až 12. známka v poradí všetkých 

udelených. Pomaly sme bojovali s horúčavou a predierali sa spleťou disciplín a známok so 

záverečným účtovaním 13x4, 5x3 a 1x2. A výsledok? II. cena, 449 bodov, víťaz skúšok a titul 

U-všestranný pes. Vďaka tej nešťastnej dvojke nám ušla prvá cena o jeden jediný bod, ale 

napriek tomu sme vyhrali. Bol som mimoriadne šťastný a unavený zároveň. Boli to naše 

najťažšie a najkrajšie skúšky. Krásne skúšky, krásne prostredie, srdečná atmosféra. Všetci 

vodiči sme boli ako mušketieri. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Bolo to fantastické! 

Nikdy som sa s takou súdržnosťou nestretol a asi ani nestretnem. Všetci sme si držali palce 

spoločne, bolo jedno kto zvíťazí, len dôjsť po toľkej drine do úspešného konca. Absolvovali 

sme všetci.  

  

 V rámci tréningu dohľadávky a prípadného overenia si Dicka ako hlásiča som ho 

prihlásil začiatkom septembra na dve farbiarske skúšky v jednom víkende. Dick je rodený 

hlásič a na memoriáli by to bolo pekných pár bodov naviac. Malo to ale jeden háčik: praxou 

bol Dick „pokazený“. Starú stopu sledoval predo mnou na vzdialenosť 100-200 metrov podľa 

terénu a čakal na mňa. Z ležoviska by pravdepodobne nedošiel na koniec a musel by som 

disciplínu dokončiť ako vodič, samozrejme, so známkou o stupeň nižšou. V praxi je táto jeho 

vlastnosť nenahraditeľná, len tomu doladiť skúšobný poriadok, ktorý pokrivkáva za praxou.  
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 Nastúpili sme na skúšky, na preverovanú stopu. Zahlásil som sa ako hlásič. Nasadím 

psa na stopu, po ležovisko bezchybne, je to jeho obľúbená a silná disciplína. Na ležovisku ho 

vypustím a on nádherne pokračuje ďalej a asi po 200 m sa zastaví a obzrie sa za mnou. Bol 

asi 50 m od zhasnutého srnca, no nemal dobrý vietor, tak o ňom nevedel. Podľa skúšobného 

poriadku stojím na ležovisku a nemôžem sa ani pohnúť, ani nič naznačiť. Dick pozerá na mňa 

s výrazom, čo tam stojíš, tadiaľto, nasleduj ma. Keďže ja nič, stačilo by aspoň meter, tak sa 

vracia pre mňa. Späť na farbiarsky remeň a dokončiť. Známka 3. Druhý deň som to už ani 

neskúšal a prešiel som skúšky štandardným spôsobom s jednou trojkou.  

 

 Prihlásil som sa teda so svojím psíkom na XXIV. ročník MMŠ. S päťročným Dickom, 

ktorý už 11-krát úspešne absolvoval skúšky, z toho 6x v I. cene, s tromi titulmi CACT, titulom 

U-všestranný pes, so 4-násobným víťazom skúšok, s dobre pripraveným a vyzretým, s 

diablom v čiernom - anglickým kokeršpanielom.  

 

 Na memoriáli sa zúčastnilo dvadsať špičkových psov a vodcov z nominovaných 

dvadsiatich ôsmich, zaradených podľa súčtu bodov dosiahnutých na predošlých skúškach a 

podľa kľúča plemien. Psi vyzretí, čo už niečo dokázali, psi v najlepších rokoch a kondícii, psi, 

čo sa dlhý čas pripravovali v rámci tréningu a praxe. Psi, ktorí na to majú....Z týchto psíkov 

dokončili štyria! Áno, dobre čítate, štyria. Jeden v II. cene a traja v III. cene bez udelenia 

akéhokoľvek titulu, čo asi história memoriálu nepamätá. V prvý deň ich vypadlo neuveriteľných 

dvanásť! Pohrebiskom bola práca na pofarbenej stope a naháňanie. Myslím, že Milena 

Štěrbová sa obracala v hrobe.  

 My sme memoriál začali výkonom na vode. Samé štvorky, rozhodcovia ohodnotili 

prácu Dikúcha ako najlepšiu prácu vo vode, hoci sa tieto disciplíny odohrávali v trstine vo vode 

a pes musel celý čas plávať, čo bolo pre kokra mimoriadne náročné. Ďalšou disciplínou boli 

vlečky. Rozhodca natiahol vlečku za horizont, kde som ja, ostatní rozhodcovia a ani koróna 

nemohli nič vidieť. Vypustím psíka a on sa krásne riadi stopou. Zmizne. Tá nekonečná chvíľa 

napätia. Zrazu v diaľke počujem hlásiť, je to dosť ďaleko, ledva to počuť, áno, áno, je to tuším 

môj pes, hovorím si, zase sa v ňom prebudila vrodená vlastnosť hlásiča. Nemalo zmysel 

dávať žiaden povel, lebo okrem okolostojacich rozhodcov, ktorí by mi akurát znížili známku, by 

to pes aj tak nepočul. Je koniec, hovorím si. Už sa mi to raz stalo a musel som isť až ku 

psíkovi. Zhodou okolností posudzoval vtedy túto disciplínu ten istý rozhodca ako teraz na 

MMŠ. Vtedy som podal protest, pretože podľa môjho názoru zajac, ktorého mal pes priniesť, 

nespĺňal parametre súťaže. Keďže sa ukázalo, že môj protest bol oprávnený, pokračoval som 

v súťaži ďalej...  
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 Nezostalo mi nič iné iba čakať, ako sa to skončí. Pozerám na hodinky, pri nasadení na 

stopu bola 37. minúta a teraz je 40-ta. Zrazu vidím v diaľke na horizonte malú čiernu guľku, 

ktorá sa ku mne pomaly približuje. „Nesie ho!?“ - nádherný pocit vodcu po tom predošlom 

strese. Krásne ho odovzdá, aplauz od koróny - a vtedy to prišlo. Rozhodca idúc z kopca, bez 

toho, aby videl zajaca, ktorého môj pes priniesol, vyhlásil, že pes je načínač. Evidentne bol v 

kolégiu rozhodcov dominantný a čo povedal, platilo. Načo sú potom traja? Už počas skúšania 

telefonoval svojim kolegom, ktorí stáli pri mne, tí mi však nechceli nič prezradiť. „Má na ňom 

nohu a trhá ho“, povedali neskôr. Robil si rozhodca ťahajúci vlečku alibi? Spolu s hlavným 

rozhodcom, ktorý iba pokrčil plecami, boli štyria. Bolo mi jasné, že protest vyhrať nemôžem. 

Dodnes to ľutujem a bude ma to dlho mrzieť, že som ho nepodal. Trojici rozhodcov 

posudzujúcich vlečku som na druhý deň povedal, že „potopili“ vynikajúceho psa. Dozvedel 

som sa, že som nebol sám. (Dva týždne pred MMŠ sme vyhrali všestranné už spomínané 

skúšky v Čechách s popisom „vynikajíci pracovní pes“.) Okrem spomínaného rozhodcu, ktorý 

sa rozhorčil, ostatní dvaja nereagovali. Prečo sa ťahajú vlečky tam, kde ich nikto nevidí, prečo 

nejdú dvaja z troch rozhodcov na koniec, prečo nemôže koróna vidieť ,ako pes pracuje na 

konci stopy....?  

 Zajac bol krásne vytrhaný na jednom mieste, bez stopy zuba, drápu, ale aj bez kvapky 

krvi, pes prišiel bez jedného chlpu v papuli. Zajko vyzeral ako zodraný od ťahania na vlečke 

alebo ako by ho trhala ľudská ruka.  

 Pes je predsa šelma, ak chce načať, začne od vnútorností, tak ako to robia jeho 

predchodcovia v prírode, odnesie ho, alebo zahrabe a príde, ako by tam nič nebolo. On však 

zajka krásne aportuje a bezchybne odovzdá! Nevie iba rozprávať. Škoda.  

 

 Tak neslávne sme skončili dlho vysnívaný memoriál, na ktorý sa chodilo súťažiť, 

pozerať, posedieť s ľuďmi, zabaviť sa, naberať skúsenosti. Chodili aj chovatelia, ktorí nie sú 

poľovníkmi a uprednostňujú skôr výstavy, nenominovaní rozhodcovia, s ktorými som sa 

stretával na iných skúškach. Aj ja som si práve tu našiel dobrého priateľa a mnoho iných, s 

ktorými sa vždy rád stretnem. Vodiči, ktorí neuspeli, zotrvali až do konca, lebo memoriál bol 

sviatok sviatkov a olympiáda sliedi čov....  Hovorím bol, lebo už nie je. Toho roku sa 

nesúťažilo, bol to boj o prežitie, boj nevľúdny, plný napätia a čohosi, čo viselo vo vzduchu a 

nedá sa opísať slovami. Okrem aktérov som tam skoro nikoho nestretol. Ani ten, čo vypadol 

až na poslednej disciplíne, nedočkal konca.  

 

 Flintu do žita som nehodil, nie je to moja nátura a pokračoval Memoriálom Františka 

Hebedu 16.-17. októbra v Hornej Bělej v okrese Plzeň. Bol to už XXVII. ročník memoriálu, 
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ktorý nie je určený špeciálne sliedičom, ale jazvečíkom a teriérom a aj podľa ich skúšobného 

poriadku sa skúša a podľa neho sú prispôsobené jednotlivé disciplíny. Prvý deň sú v podstate 

farbiarske skúšky malých plemien a druhý deň sú farbiarske skúšky duričov s pridaním 

disciplín naháňanie a postupovanie namiesto posliedky.  

 Vylosovali sme si číslo 2 z ôsmich, čo bolo celkom dobré a išli na disciplíny. Najprv do 

poľa, kde sú klasické. Sliedenie, stopa živej zveri, hlasitosť.. Všetky sme absolvovali so 

známkou 4 a nasadili vysokú latku, najmä z hlasitosti na stope, kde Dick krásne hlasito 

sledoval stopu, o ktorej vedel len on sám. Nevypichol zajaca, ale šiel po staršej stope srnčej 

zveri. Takáto práca na stope sa už dnes v podstate nevidí. Je málo psov, čo sledujú a hlásia 

studenú stopu. Z poľa sme dosiahli plný počet bodov a jasné vedenie v súťaži.  

 Poobede nasledovali: postupovanie a pofarbená stopa, kde sme si hodne verili, lebo 

Dick nikdy nemal horšiu známku ako 3. Čo ale čert nechcel: 2x zišiel zo stopy, a nebol sám. 

Les bol totiž krížom krážom popretkávaný čerstvými „voňavými“ stopami. Bohužiaľ prvá dvojka 

v Dikovej kariére z pofarbenej stopy. Len známka dva. Smola. Bol som smutný a nahnevaný 

na seba, že som to skôr nezbadal, že som ho nezastavil, hoci. Druhý deň ráno všeobecne 

obávaná disciplína „vyhľadanie a správanie sa pri ulovenej zveri“. Diviak sa ponechá v teréne 

na vzdialenosť cca 100 m, vypustí sa pes, ktorý ho má zahlásiť, alebo sa vrátiť pre pána ako 

oznamovač, ale v žiadnom prípade nemôže zver opustiť, lebo nevyhovie. Náruživý a poľovný 

Dick tu nemôže sklamať: známka 4 za vyhľadanie +3 body za hlasitosť.  

 Nebyť nešťastnej dvojky, memoriál vyhráme v prvej cene c titulom CACIT a CAC. 

Takto sme skončili v druhej cene s počtom bodov 281, čo bolo viac ako víťaz. Nuž, to je psí 

život...  

 Celý memoriál sme absolvovali v pohode, v príjemnej rodinnej atmosfére. Pri 

záverečnom ceremoniáli prišiel za mnou riaditeľ skúšok priamo medzi vodičov, podal mi ruku 

zo slovami: „pozdravujte Slovensko a naďalej šírte dobré meno slovenskej kynológie“. Strašne 

ma to dojalo. Bol to úžasný zážitok stretnúť sa s takými úprimnými ľuďmi.  

 

            No a aby toho nebolo málo, tak 

týždeň na to 23.-24. októbra nás čakal 

už XIV. ročník Memoriálu Josefa 

Venhodu. Memoriál pre stavače a malé 

plemená, kde sa jednotlivé disciplíny 

skúšali podľa skúšobného poriadku 

zúčastnených plemien. Náš lós sa 

rovnal číslu 24, ale v skupine č. 4. Prvá  
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disciplína. Dohľadávka pernatej a prvý pes koker. Hodnotenie 0. Nenašiel do 10-tej minúty. 

Druhý pes koker. Známka 0. Nenašiel do 10-tej minúty. Dobre to začalo, hovorím si. Prišli sme 

na rad my s Dikúchom. Zohol som sa k nemu a šepkám mu do ucha apóóórt s ráznym a 

hlasitým HĽADAJ, spojeným s natiahnutou rukou predpokladaným smerom.  

 Dick pochopil, že ide do tuhého, rozbehol sa, zdvihol nos a bolo mi jasné, že ho má. 

Prišiel, uchopil a odovzdal. Nádhera, veľký potlesk a známka 4. Takto sme sa prebojovávali 

spletitým radom disciplín s nekompromisnými povelmi.  

 Zapamätajte si! Pes pred disciplínou vždy musí vedieť ,čo ide robiť, čo sa od neho 

očakáva. Tam niet úniku a ani kompromisov. Tu sa získavajú víťazstvá, tituly a prvé ceny. 

Prišli sme vyhrať a nie zúčastniť sa. Tento krát sme uspeli. I. cena, zopakovaný titul U-

všestranný pes, 470 bodov, najlepší les, titul CACT a celkovo 3. miesto zo sliedičov a 

retrieverov v konkurencii 24 psov.  

 

 Treba podotknúť, že skúšobné poriadky a posudzovanie je u bratov Čechov podstatne 

náročnejšie ako na Slovensku, majú viac posudzovaných disciplín a oveľa prísnejších 

rozhodcov. Jedno zaváhanie, jeden čo aj nepatrný zvukový alebo zrakový povel a už je 

známka dole. Kto to nikdy neskúsil, nevie. Treba získať veľké sebaovládanie sa, mať dokonalý 

výcvik, povahovo výborného „memoriálového“ psa, a samozrejme trochu šťastia na 

dosiahnutie vrcholnej méty...  

 

 Tak sa skončil náš memoriálový rok absolvovaním troch memoriálov cca za pol druha 

mesiaca. Či úspešne alebo nie, nechám na čitateľa. Ale náš „Mont Everest“ ostal 

nepokorený...... 

 

 Prajem Vám všetkým v novom roku veľa úspechov osobných a aj psích, veľa šťastia 

na skúškach a výstavách, pevné nervy so svojimi psími vyvolenými, aby robili presne to, čo od 

nich očakávate - a je jedno, koľko majú skúšok, titulov a memoriálov: hlavne, aby nerobili 

hanbu nášmu elegantnému, sebavedomému a hrdému plemenu - anglickému kokrovi....  

 

         pavol seres  

                 devilinblack.eu  

 

 Fotky, rozhodcovské tabuľky, ale aj pár článkov a postrehov nájdete na mojej    

          www.devilinblack.eu 
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CRUFT´ S 2010 - IVORY IVY zo Zámockého parku – VHC – Yearling Bitch 
 

10.3.-16.3. - CRUFT´s 2010 ...Dream come true...  
 

 Keď som sa prvý krát v roku 2003 zúčastnila najväčšej, najstaršej a najprestížnejšej 

výstavy psov na svete v anglickom Birminghame, len som s úžasom pozorovala tú parádnu 

prehliadku najkrajších anglických kokeršpanielov, akých som kedy videla. Bol to zrazu úplne 

iný kokrí svet – typy, po akých sme v tej dobe na kontinente túžili, s úžasne milými povahami. 

Svet pre nás, Stredoeuropanov, v tej dobe nedosiahnuteľný. Jednak kvôli polročnej karanténe 

a tiež kvôli tomu, že CRUFT´s je jediná výstava na svete, kde sa nedá prihlásiť, ale účastník 

sa musí nominovať na niekoľkých vybraných výstavách.  

 Dodnes mám pred očami našu česko-slovenskú výpravu, batohy plné domácich rezňov 

a českého piva, atmosféra súdržnosti, spoločný obdiv ku krásnym psom. Odvtedy som bola na 

Cruftovi viackrát – a výstava sa pomaly menila. Konzervatívna, uzavretá Anglia sa pomaly 
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začala otvárať svetu. Aká som bola hrdá na „našich“, keď sa v 2008 na zelenom koberci 

predstavili rovno traja slovenskí vystavovatelia! Škoda, že všetci traja s importami, Rudo s 

rakúskym Victoria´s Yetti Made in Austria, Marek s českým Wheele Brakemon a Šaňo s rusom 

Phil Maris Dandy Devon. Prvý krát sa v tom roku predstavili na Cruftovi Česi, Bastien z 

Vejminku a Mimi Marcato Line. Závidela som vtedy Pavlovi Šulckovi, prvému chovateľovi, 

ktorý sa odvážil prezentovať vlastný chov. Tam niekde, pozorujúc Pavla, ako si hrdo vedie 

Bastiena, sa zrodil sen – postaviť sa RAZ na ten slávny zelený koberec s mojim vlastným 

odchovom.  

14. marec 2010 – SEN SA SPLNIL...  - Zdá sa to také jednoduché, ten kus cesty, ktorí sme 

prešli od narodenia Ivy až po Cruft 2010. Môžem láskavého čitateľa ubezpečiť, že je to 

skutočne len ZDANIE. Výnimočnému 14. marcu 2010 predchádzal rok tvrdej práce a príprav. 

JAR 2009:   

Prvé vážne úvahy začali, keď sa naša italáčka Chokytka s CACIBom z jarnej Bratislavy 

neplánovane nominovala na Cruft´s. A keď z našej puberťáčky Ivy začala rásť krásna suka 

anglického typu, s úžasnou „happy“ povahou, začal naplno hlodať čertík – pokušiteľ.  

Iva dovŕšila vek 9 mesiacov uprostred leta 2009, a potom už veľa možností na kvalifikáciu sa 

na Cruft nezostávalo. V septembri Rumunsko, v novembri chorvátsky Zagreb. Napriek tomu 

som sa rozhodla. A aby som v tom rozhodnutí nebola úplne sama, nahovorila som na Crufta aj 

Radku Popkovú. Vediac, že má doma zaujímavého psa ojedinelého čokoládového sfarbenia, 

nenechala sa dlho prehovárať. Čím viac Iva vyrastala z dorasteneckého veku, tým viac som jej 

začínala veriť - že sa dokáže v extrémne krátkom čase nominovať, a vďaka tomu pôjdem na 

Crufta prvýkrát s vlastným psom. 

LETO 2009: 

Začiatkom leta, to mala Ivka 7 mesiacov, som nechala obom slečnám urobiť krvné testy pre 

vstup do Anglie.  

JESEŇ 2009: 

Začiatkom septembra prišla strastiplná 14 hodinová cesta do Rumunska, na MVP Targu 

Mures, Cruft Qualification. Napokon sme si užili s Radkou a Maťou kopec srandy, a hlavne 

splnili svoju misiu – vrátili sme sa domov so štyrmi nominovanými psami na Crufta. Okrem 

mojej opakovane nominovanej Chokytky, uspela aj Ivka, aj Cyrano a Staška, malá 

borderteriérka kamaráta Radovana. 

ZIMA 2009: 

Bolo rozhodnuté – k štvorici psov sa pridal bordrí chlapec Bublina Láďu Šimunka, Svetový 

víťaz mladých z WDS Bratislava – výprava bola zostavená. Poslali sme prihlášky na výstavu, 

rezervovali si hotel, trajekt, naplánovali cestu. A začali sa záverečné prípravy – od septembra 
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pravidelne 1x mesačne som dochádzala s Ivou na úpravu srsti k Radke. Okrem toho špeciálne 

kŕmenie, a hlavne prídavky stravy na srsť – biotín a pupalkový olej. 

MAREC 2010: 

Dva týždne pred výstavou –  začína sa cestovná horúčka. S Radkou stále na Skype, 

hecujeme sa navzájom. Stále overujeme, či sme všetko vybavili, zariadili, či nám nič nechýba. 

Postupne sa k nám pridáva s cestovnou horúčkou aj Radovan, posledné noci už nevieme 

dospať. Je dohodnuté, že vyrazíme v stredu navečer, na Morave priberieme chlapov a vo 

štvrtok popoludní sa nalodíme na trajekt vo francúzskom Dunkerque. 

Pondelok pred odchodom , zbalený kufor, Iva s Chokytou majú prichystané úhladné kôpky, 

volám Radke, ako jej finišujú posledné prípravy. A zrazu je všetko INAK – Radovanovi začala 

hárať druhá sučka, rád by ju zobral sebou a nakryl v Anglii – niet však nikoho, kto by mu 

požičal auto na celých 10 dní. Takže sa rozhodol, že radšej pôjde na krytie a oželie Crufta. 

Každý problém sa predsa dá riešiť – ponúkam Radovi nášho Nissana, stejne sa už dávno 

neprevetral. Výprava je zachránená, ideme všetci spoločne! Večer pred odchodom ešte 

prebookovať hotel, aj trajekt (vzhľadom k tomu, že domov ideme sami, Radovan s Radkou 

zostávajú na krytí, čím sa menia dátumy aj počty osôb v autách)  

STREDA popoludní 10.3.  - poobede vyrážame do Pekla pre Radku. Vystupujúc z auta ma 

prikoval k zemi pohľad na úplne zaplnený chodník pred domom. Preboha – to je aspoň pol 

Radkinej domácnosti! Opatrne sa uisťujem, že to všetko nie sú veci, ktoré vezieme sebou? 

Bohužiaľ – sú... Tak to nemáme šancu do malej Hondy dostať ani omylom. Nejakým zázrakom 

sa Radke a Vitovi podarí dostať do úplne plného auta ešte ďalšie tri klietky, s dvoma psami, 

kufor, plný šiat, tašku plnú topánok a košík jedla. Neuveriteľné! Spoliehame sa na to, že v 

Brne nás čakajú chlapi od bordrov s mojim veľkým Nissanom. 

Chyba – chlapi hlásia, že sú plní. Nastáva veľké premiestňovanie – kufrov, tašiek, klietok, 

psov – po hodinke majú všetci dostatok miesta – VYRÁŽAME – smer Anglia! 

Na cestu s Radkou sa vždy teším – patrí k tým vzácnym ľuďom, ktorí vydržia rozprávať hodiny 

a hodiny – a naviac je to tak zaujímavý rozhovor (teda pre nás psíčkárov – Vito nevychádzal z 

úžasu, ako sa dokážeme celý týždeň baviť na tému PSI a stále nemáme dosť), že šofér nemá 

šancu byť unavený. V pohode sme prečkali noc v aute, striedajúc sa za volantom. 

ŠTVRTOK 11.3.: 

Svitanie nás našlo už v Belgii, začíname byť nervózni z veterinárnej prehliadky pred vstupom 

na trajekt. Radka začína črtať scenáre, čo keď niekto neprejde veterinárnou kontrolou, čím 

nás všetkých desí. (Mám z detstva skúsenosť, že najlepšie dopadli vždy písomky, pred 

ktorými som sa najviac triasla). Tak aj teraz – kontrolou hladko prechádzame, za 15 minút 

máme prekontrolovaných všetkých 6 psov, ani sme ich nemuseli vykladať z áut! Zlatý Radko, 



 72 

že objavil trajekt z Dunkirque! Prístup personálu je tu nezrovnateľný s nafúkanou slečnou 

spred dvoch rokov, ktorá Felszeghyovcov s Dandym cvičila pred vstupom do Eurotunnela 3 

hodiny. Je pravda, že sme si dali veľký pozor na to, aby sme tentokrát mali všetky veterinárne 

potvrdenia v poriadku.  

Posledná prekážka je zažehnaná, na lodi z nás opadá nervozita – a už prevláda radosť. 

Podarilo sa – ideme do Anglie. Únavu strieda veľké tešenie. Za tri hodinky cesty po diaľnici 

vďaka navigácii ľahko nájdeme hotel pri letisku, blízko výstaviska. Hotel síce nič moc, malinké 

izbičky, v ktorých sa tiesnime traja, plus psi – ale v tej chvíli nám je to jedno. Sprcha, večera – 

a ideme spať – ráno nás čaká 

PIATOK 12.3 - druhý výstavný de ň – nastupujú borderi s Radovanom a Láďom. Potom 

berieme na výdatnú vychádzku naše slečny. Po dvojdňovom sedení v prepravke sa im žiada 

natiahnuť si nohy. A nám vidieť aspoň kúsok mesta, vydávame sa pešo do parku okolo 

výstaviska. Začína pršať – no čo – veľmi sa nevzrušujem. V sobotu večer chceme oboch 

kokríkov na hoteli vykúpať, takže teraz je prioritou, aby sa dievčatá poriadne vybehali. Po 

trojhodinovej vychádzke sa vraciame na hotel – Iva úplne mokrá – chrbát od dažďa, spodok 

od všetkých birminghamských kaluží, ktorými prešla. Večer slávime nad výborným anglickým 

steakom a pivom, preberáme zážitky uplynulého dňa. 

SOBOTA 13.3. - Výstavný de ň pre CHOCOLATE FLIRT zo Zámockého parku , našu malú 

chrtíčku. Po návrate na hotel ma čaká ŠOK! Napriek niekoľkým z domu dovezeným redukciám 

elektrina štrajkuje. Žiadny z našich spotrebičov na anglický prúd nefunguje! Tak maximálne 

nabíjačka na telefón – ale ani jeden z fénov, ani kulma, ani žehlička – nič nezaberá. Čo teraz – 

Ivu som nechala totálne zmoknúť v domnienke, že ju vyšampónujem a vyfúkam!!! Radka 

skúša na Cyranovi BIO GROOM WATHERLESS SHAMPOO – nie je to dobrý nápad, pes je 

po prestriekaní mokrý – a nám nefunguje fén! Posledný pokus, skúšame to s BIO GROOM 

ANTISTAT – Vďaka bohu ZA NEHO! Konečne sa nám darí aspoň trochu upraviť psiu srsť. 

Bohato nastriekame a češeme, češeme – aspoň trochu dohladka... No – nie je to úplne ako po 

kúpeli – ale dá sa na to pozerať. Síce som ešte v živote nešla na žiadnu výstavu zo špinavým, 

nevykúpaným a totálne zmoknutým psom – ale O ČO IDE? Veď sa ideme len zúčastniť, a 

napokon – všetko je v živote po prvý krát! Večera v obľúbenom letištnom SteakHouse 

(tentokrát výborné rebierka v barbecue omáčke), a cestou do hotela si sľubujeme, že ideme 

skoro spať. Čaká ma najdôležitejší deň nášho pobytu... Lenže – na hoteli sa otvára fľaška 

domácej vínovice, moravské vínko, rozhovor plynie, už si nevšímame čas... Zrazu pozriem na 

hodinky – sú dve hodiny v noci (v Anglii len jedna – platí londýnsky čas).  

NEDEĽA 14.3. - KOKRÍ DEŇ: Ráno sa ťažko vstáva – po prebdenej noci, a niekoľkých 

pohárikoch. Čas však nepustí, o pol šiestej ráno vstávame, aby sme stihli ešte dôkladne 
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vyvenčiť psov. Tentokrát zostáva na hoteli Chokytka, borderi putujú do prepraviek do auta 

(večer sa nejaký hosť sťažoval, že na izbe štekajú). Peši sa vyberáme na výstavisko. Veď čo, 

psi aj tak nie sú vykúpaní, tak čo by sme ich zatvárali do prepravky, viac sa už aj tak nemôžu 

zašpiniť. Známa cesta, desať minút a sme v hale tri. Vybaľujeme, Radka češe Cyrána, 

nasleduje Iva - srsť síce nie je vo výstavnej úprave, ale našťastie má Ivka tak kvalitnú srsť, že 

to celkom ujde. Vítame sa s priateľmi z Česka – s Petrom Studeníkom a Zojou Schönigerovou. 

Nakúkam do katalógu – v našej triede 18 prihlásených sučiek zvučných mien. No nazdar! 

Začína posudzovanie – našťastie, nepociťujem žiadnu nervozitu. Napokon, keď vidím tých 

naleštených, našampónovaných a vyhladených anglických kokrov, som kľudná. Nemám s 

mojou zmoknutou Ivou žiadnu šancu. Tá myšlienka mi hrozne pomôže, všetko zo mňa padá – 

veď NEJDE O NIČ, len ukázať svoju milovanú Ivušku v čo najlepšom svetle na zelenom 

koberci, medzi všetkými tými slávnymi chovateľskými menami. Predstavujem si všetky tie 

kúpacie procedúry, ktorými prešli ostatní vystavovaní psi – a príde mi to úsmevné. Nahlas sa 

sama sebe a všetkým tým ročným výstavným prípravám zasmejem. Iva na mňa prekvapene 

zdvihne hlavu – a to už veselo nastupujeme na posudzovanie. Kontrola výstavných čísiel 

vedúcim kruhu – stavanie do postoja – prichádza rozhodca. Posudzuje Frank Kane, mne 

známy aj zo slovinskej Portorože v lete 2008. Vtedy obzvlášť Nessinku úprimne vychválil, 

obidve – Cayennka aj Nessy si od neho odnášali CAC, tak som dúfala, že by sa mu aj Iva 

mohla typovo páčiť. Všetko nasvedčuje, že moje tušenie je správne. Najprv sa pristaví pri 

prvej sučke, podľa mňa jednoznačnej favoritke – nádhernej čiernej CANIGOU Rock Chick. 

Chvíľu si ju dôkladne obzerá, potom začne plynulo prechádzať popri ostatných nastúpených 

sukách. Na každej sa krátko pristaví očami a už mu zrak kĺže ďalej. Pomaly sa posunie až k 

nám, zrazu sa zastaví, dôkladne sa na IVU zadíva, potom sa otočí, skontroluje znovu zrakom 

čiernu Canigou, opäť dlhý pohľad na Ivu. Ani nedýcham - hlavou sa honí tisíc myšlienok. 

Nahováram si, že sa mi to iba zdalo – nesmiem sa nechať rozhodiť, zatiaľ sa mi to darí. Rada 

pred nami sa posúva, ešte Ivu prečešem a ide sa na stôl. Postoj sme poctivo trénovali (na 

rozdiel od pohybu – naše tréningové ihrisko bolo posledné mesiace zavalené snehom), takže 

Iva sa výborne postaví. Prichádza Frank Kane, najprv pohľad z odstupu, potom pristúpi, 

dôkladné prehmatanie, kontrola skusu, sám si ju upraví do postoja, ktorý mu vyhovuje. Dáva 

pokyn k pohybu. Obehneme triangel, potom ešte tam a späť – som nadšená, Iva sa stále drží 

ako výstavný profesionál. Vrátim sa na miesto – Vito spoza kruhu nadšene máva a ukazuje 

palec nahor! Znovu postoj, začína záverečné vyraďovanie – Frank Kane vyberá prvú čiernu 

sučku – CHS Canigou, ďalšie štyri obíde, ukazuje na modrú suku predo mnou a potom prst 

MIERI NA NÁS!!! Nechcem sa znervózňovať, chcem si tú obrovskú chvíľu užiť. Za nami 

vyberá ešte peknú čiernu suku z CHS Marada a poslednú oranžovú belošku z CHS Molkara. 
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Stojím tam medzi sukami z najprestížnejších chov. staníc Anglie s mojou malou divoškou. 

Rozhodca si nás stavia za sebou podľa svojich predstáv, mňa s IVOU na TRETIE MIESTO! 

Krátke posúdenie na koberci a rozhodca velí: RING. Kľud ma napriek všetkým predsavzatiam 

opúšťa – pred nami beží len úžasná čierna Canigou suka a modrá beloška. Kľud ma začína 

opúšťať, dlane sa začínajú potiť – a Iva to cíti. Občas poskočí, ako teliatko, občas sa snaží 

dohnať sučku pred sebou, občas sa obzerá dozadu. Už má toho dosť – ŠKODA, Iva má 

výborný, priestranný pohyb – dnes ho však nepredviedla. Na Cruftovi sa trestá každá chybička 

– rozhodca nás presúva z tretieho na piate miesto. Ešte jeden okruh – a už sa zadáva 

poradie. Končíme napokon na neuveriteľnom, NÁDHERNOM piatom mieste! Pred nami kľačia 

majitelia so sukami tých najzvučnejších anglických mien – a medzi nimi moja malá IVUŠKA, 

potomok slovenskej matky a českého otca. Pribieha mi gratulovať Radovan, Vito. Potrebujem 

sa ísť vyvetrať, ostať na chvíľu s mojou malou Ivkou sama, rozdýchať to a zatlačiť slzičku... 

Keď sa po chvíli vraciam k priateľom, už mám prvý šok za sebou. Gratulujú mi aj Zoja s 

Petrom. Keď Petr Studeník poznamená, že nám to spolu v kruhu ohromne svedčalo, a že je 

na Ivinej srsti vidieť práca Radkiných rúk – radšej sa nepriznávam, že som nechala v piatok 

Ivu totálne zmoknúť. Sedím medzi nimi, a hlavou sa honí tisíc myšlienok.. Premietam, kedy 

som naposledy bola tak dokonale šťastná. Napadá ma zopár okamihov – a potom táto chvíľa. 

Myslím na tú dlhú cestu, ktorú sme museli prejsť, aby sa mohla táto chvíľa dostaviť - od 

okamihu, keď sme si domov doviezli z Luhačovíc malinkatú FANNY, ubehlo 11 rokov. Myslím 

na všetkých blízkych, ktorí ju ušli so mnou – a v duchu im ďakujem. Radke, ktorá v tom bola 

od začiatku namočená so mnou, za starostlivosť, ktorú venovala úprave Ivinej srsti. Vitovi, 

ktorý spolufinancoval túto cestu a trpezlivo s nami znášal všetky jej útrapy. Radovanovi, za to 

že všetko vytelefonoval a vybavil. Láďovi za milú spoločnosť. Petrovi a Zoje, nielen za ich 

fotečky, ale aj za ich úprimnú radosť z nášho umiestnenia. Maťke a Kubkovi, ktorí doma robili 

au-pair zbytku našej svorky. A všetkým, ktorí mi poslali úprimné gratulácie... Všetkým zo srdca 

ďakujem!!!  

Zbytok výstavy pred nami defilovali najkrajší anglickí kokri. Jedným z cieľov tejto cesty bol aj 

výber ženícha pre Ivušku. Nazbierala som niekoľko tipov, mám už aj svojho favorita – a či som 

dobre vybrala? To sa uvidí na jeseň tohto roka, keď nás s Ivou čaká znovu cesta do Anglie, 

tentokrát za šteniatkami :-) 

Krásny deň sme zakončili v hotelovej reštaurácii, nad porciou velikánskeho steaku – úspech 

treba osláviť. Radosť nám skazila akurát nevľúdna recepčná, ktorá nám pri odchode na izbu 

oznámila, že za hluk na izbe mi stiahla z VISA karty 55 libier. Tak to bola posledná povestná 

kvapka – ETAP hotel v Birminghame, pri letisku, UŽ NIKDY VIAC!!! Určite najhorší hotel, v 

akom sme doteraz so psami bývali. Vrele NEODPORÚČAME... 
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V pondelok ráno nás už čakala len cesta domov. Cesta ubehla v pohode, i keď sme zakúsili 

všetky rozmary počasia – v Anglii 18°C, dáž ď celou cestou Nemeckom, slabé sneženie na 

česko-nemeckom pohraničí – až po snehovú fujavicu na Vysočine. 

Výlet pre nás skončil v utorok ráno – konečne sme sa doma zvítali s deťmi, aj so všetkými 

našimi havkáčmi a mňaukáčmi. Ešte v aute sa ma Vito pýtal – Tak na čo sa budeš tešiť teraz? 

Keď si si už splnila veľký sen? ..... Asi práve v tom je najväčšie čaro života s našimi 

zvieratkami – radosť s nimi zažívam každý deň! A môžem sa tešiť na ďalšie výstavy, na 

stretnutia s priateľmi, na nové nádielky šteniatok, snáď sa nám tento rok podaria aj prvé 

mačiatka...Život je báječný :-) 

         Jana Lančaričová 

            www.zozamockehoparku.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

Výsledky sú ťaže Koker roka 2009 
 
 
 

Koker roka - pes 

  Meno psa   Majite ľ 
Počet 
bodov  

1 Grand CH Tip off Schönez zlatý 
Mgr. Ivica Klepšová a 
Otakar Klepš 

403 

2 
JCH SR, ČR King of Hearts 
Made in Austria  

zlatý 
Mgr. Ivica Klepšová a 
Otakar Klepš 

289 

3 
ICH Phil Maris Dandy 
Devon 

modrý beloš rod. Felszeghyová 242 

4 Grand CH Fredy Kering čierno-biely 
Ing. Erich Kočner, 
CSc. a Eva Kočnerová 

169 

     
Koker roka - su čka 

  Meno psa   Majite ľ 
Počet 
bodov  

1 
CH ČR, SR Sonique 
Schönez čierna Zoja Schönigerová 331 

2 
JCH SR Jasmine Jazz 
Moravia Mystery 

modrý beloška rod. Felszeghyová 162 

3 Inka z Chalupecké louky čierna Milada Kubíková 128 

4 Grand CH Frida Kering modrý beloška 
Ing. Erich Kočner, 
CSc. a Eva Kočnerová 112 

5 
JCH SR Della Fiumanna 
Deep Blue 

modrý beloška rod. Felszeghyová 90 

 
 
 

Koker roka 2010 
 

Milí členovia, uzávierka pre tohtoročnú súťaž Koker roka 2010 je 31.3.2011. K svojej prihláške 

s vyplnenou bodovacou tabuľkou a priloženými kópiami z výstav a skúšok priložte aj kvalitnú 

fotografiu  vášho psa. Ceny pre víťazov budú veľmi pekné - maľované portréty vašich psíkov. 

 

Prihlášky posielajte na adresu:  

 

Iveta Uhrová  

Jaskový rad 215  

831 01 Bratislava  

e-mail: iveta@kontura.sk 
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Aktuálna bodovacia tabuľka na základe, ktorej treba vyplniť prihlášku: 

Hodnotenie z výstavy  Počet bodov  

Veľmi nádejný 2 body 

Výborný 1 bod 

Výborná 4 2 body 

Výborná 3 3 body 

Výborná 2 4 body 

Výborná 1 5 bodov 

Res.CAC 4 body 

CAJC + CAC 5 bodov 

Oblastný víťaz 5 bodov 

Národný víťaz 10 bodov 

BOV 15 bodov 

Najlepší pracovný pes 15 bodov 

Res.CACIB 15 bodov 

CACIB 20 bodov 

Klubový víťaz / Víťaz špeciálnej výstavy 30 bodov 

BOB 25 bodov 

BIG V 10 bodov 

BIG IV 15 bodov 

BIG III 20 bodov 

BIG II 25 bodov 

BIG 30 bodov 

BIS V junior / veterán 10 bodov 

BIS IV junior / veterán 15 bodov 

BIS III junior / veterán 20 bodov 

BIS II junior / veterán 25 bodov 

BIS junior / veterán 30 bodov 

Res. BOD 35 bodov 

BOD 40 bodov 

BIS III 80 bodov 

BIS II 90 bodov 

BIS 100 bodov 
    
V prípade Svetovej alebo Európskej výstavy sa získané body násobia dvomi! 
  
  

Hodnotenie skúšky z výkonu  Počet bodov  

III. cena 10 bodov 

II. cena 20 bodov 

I. cena 30 bodov 

Res.CACT 35 bodov 

CACT 40 bodov 

Res.CACIT 45 bodov 

CACIT 50 bodov 
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COCKERSPANIEL CLUB pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka 

 

 

Výbor Cockerspaniel Clubu Slovakia Vás všetkých pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa bude 

konať dňa 12.3.2011 o 10,00 hod.  v Dubnici nad Váhom v pube DOORS, ul. 1. mája. 

 

 

 

 

 

Všetci ste srdečne vítaní! 

 

    Jana Lančaričová,  Prezident CSC 
    kontakt: 0903 775527 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia sa zúčastnia členskej schôdze na vlastné náklady. 
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Plán akcií na rok 2011 
 
World Cocker Show 2. ročník - 13.5.2011 Bratislava 

Klubová výstava – 3.9.2011 Báč  

Špeciálna výstava - 18.6.2011 Harmónia 

Vlohové skúšky malých plemien - 23. 4. 2011 - okres Galanta 

Farbiarske skúšky malých plemien -21. 5. 2011 - okres Nitra - CACT, r. CACT 
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Informačný spravodaj CSC, slúži pre vnútornú potrebu 

Zostavil: Iveta Uhrová 

 


