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Vážené členky, členovia CSC, milí priatelia anglických kokeršpanielov, 

 

v prvom rade by som Vám chcela popriať všetko dobré v novom roku 2013, 

hlavne veľa zdravia, osobnú pohodu a veľa chovateľských úspechov a zážitkov so 

svojimi psími miláčikmi. Taktiež by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí podporili 

činnosť klubu, či už vlastnou aktivitou alebo účasťou na našich akciách. 

Máme za sebou ďalší rok činnosti klubu, ktorý uzatvára prvých 5 rokov 

fungovania nášho klubu. Počas tohto krátkeho obdobia došlo k viacerým personálnym 

a iným zmenám v klube. Niektoré spomalili rozvoj, iné zase podporili. Využime doterajšie 

skúsenosti na zveľadenie a reklamu nášho klubu a samotného plemena anglický 

kokeršpaniel, ktorý si to zaslúži.  

Doteraz bola činnosť klubu zameraná viac na výstavnú činnosť, ktorá priniesla 

veľa pekných zážitkov a úspechov pre vystavovateľov a priaznivcov plemena anglický 

kokeršpaniel. V roku 2013 by sme sa chceli zamerať viac na vzdelávanie a rozvoj 

chovateľských zručností a vedomostí po teoretickej, ale aj praktickej stránke. K tomu 

samozrejme potrebujeme aj váš aktívny prístup a záujem o ponúkané akcie. 

 

 Teším sa na stretnutie s vami na klubových akciách, najbližšie na konferencii 

klubu, ktorá sa bude konať 16.3.2013. 

      

Iveta Uhrová 

             Predsedníčka klubu CSC 
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Zmeny v činnosti klubu 
 

Stanovy klubu 

Nové Stanovy schválené Mimoriadnou členskej schôdzou 1.7.2012 boli schválené 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26.7.2012.  

Najdôležitejšie zmeny v stanovách sú: 

- zníženie počtu členov výboru z 5 členov na 3 

- nahradenie dozornej rady jedným kontrolórom 

- termín na zaplatenie členského sa skrátil do 31. januára daného roka 

- členská schôdza je uznášania schopná len v prítomnosti aspoň polovice riadnych členov 

- každý člen má právo sa nechať zastupovať iným riadnym členom klubu na základe 

plnej moci. 

 

Klubová web stránka 

Klubová web stránka bola rozšírená o verziu v anglickom jazyku a doplnená o potrebné 

informácie pre členov klubu. Ak nájdete na stránke nejaké nezrovnalosti alebo vám tam 

niečo chýba, pošlite vaše pripomienky mailom. Zároveň je možnosť pre chovateľov 

uviesť krátku prezentáciu svojej chovateľskej stanice na stránke. V prípade záujmu treba 

poslať svoju predstavu mailom na adresu: iveta.uhrova@gmail.com. Taktiež bola 

vytvorená sekcia „Členovia informujú“, kde sa môžete pochváliť so svojimi úspechmi 

alebo chovateľskými skúsenosťami a zážitkami. 

 

2% dane 

Tento rok bol Cockerspaniel club zaregistrovaný medzi poberateľov príspevkov 2% dane. 

Preto môžete klub podporiť príspevkom, ktorý bude využitý ďalej pre členov klubu. 

 

Koker roka 

Tento rok bolo zmenené hodnotenie Koker roka pre skúšky z výkonu. Aby pracovne 

vedení psi neboli znevýhodnení. Bodovacie tabuľky sú zverejnené v kapitole Koker roka 

2012. 
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Správa matrikára a ekonóma klubu za rok 
2012 

 

K 31.12.2012 bolo v Cockerspanielclube pri SPZ registrovaných 49 členov, z toho 40 
riadnych členov a 9 zahraničných členov klubu (8 členov z ČR a 1 člen z Rakúska). 
 
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2012 bol nasledovný: 
 
Pokladňa: 
 
Zostatok k 1.1.2012: 79,61 € 
Príjmy od 1.1.2012 do 31. 12.2012: 1 887,82 € 
Výdaje od 1.1.2012 do 31.12.2012: 1 908,69 € 
Zostatok k 31.12.2012: 58,74 € 
 
Bankový účet: 
 
Bankový účet zostatok k 1.1.2012: 3 998,31 € 
Príjmy od 1.1.2012 do 31. 12.2012: 1 801,16 € 
Výdaje od 1.1.2012 do 31.12.2012:  1 964,66 € 
Bankový účet zostatok k 31.12.2012: 3 834,81 € 
 

v € Kasa Banka 

Finančné 
prostriedky 

celkom 

1.1.2012 79,61 3 998,31 4 077,92 

31.12.2012 58,74 3 834,81 3 893,55 

Rozdiel -20,87 -163,50 -184,37 
 
Príjmy v roku 2012: 
 

v € Príjem Banka  Príjem Kasa Príjmy celkom 

Úroky a bankové prevody 0,34 1 070,00 1 070,34 

Zápisné 57,00 25,00 82,00 

Členské 518,00 189,00 707,00 

Odporúčanie na krytie 20,00 10,00 30,00 

Krytie psom 30,00 0,00 30,00 

Zápis vrhu 65,00 20,00 85,00 

Uchovnenie 70,00 0,00 70,00 

Inzercia 0,00 0,00 0,00 

Sponzorské 66,00 0,00 66,00 

Výstavné poplatky 971,00 570,00 1 541,00 

Ostatné 3,82 3,82 7,64 

Celkom 1 801,16 1 887,82 3 688,98 
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Výdaje v roku 2012: 
 

v € Výdaj Banka Výdaj Kasa Výdaj celkom 

Bankové poplatky 60,00 0,00 60,00 

Náklady na web stránku 152,81 150,00 302,81 

Náklady na výstavnú činnosť 335,85 1263,45 1599,30 

Vklady do kasy 1070,00 0,00 1070,00 

Klubové samolepky 276,00 0,00 276,00 

Cocker roka 70,00 0,00 70,00 

Ostatné 0,00 0,00 0,00 

Poštovné 0,00 45,60 45,60 

Cestovné 0,00 122,72 122,72 

Kancelárske potreby 0,00 12,99 12,99 

Administratíva 0,00 181,93 181,93 

Členské známky 0,00 132,00 132,00 

Celkom 1964,66 1908,69 3873,35 
 
Finančné vyhodnotenie akcií klubu: 
 
WCS Bratislava 11.5.2012 
Príjmy: 765,00 € 
Výdaje: 537,03 € 
Zisk z akcie: 227,97 € 
 
KV Báč 9.9.2012 
Príjmy: 775,00 € 
Výdaje: 742,37 € 
Zisk z akcie: 32,63 € 
 
Dovoľujem si požiadať členov Cockerspaniel clubu 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 matrikára klubu, bezhotovostným 
prevodom 
(v tomto prípade zašlite doklad o úhrade e-mailom matrikárke klubu) alebo poštovou 
poukážkou najneskôr do 31. 1. príslušného kalendárneho roka. 
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Členskou schôdzou CSC boli schválené poplatky, ktoré sú platné od 1. 4. 2009 
 
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 vypracoval: Mgr. Oliver Felszeghy, MBA – matrikár a ekonóm CSC 
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Správa poradcu chovu anglických 
kokeršpanielov 

 
V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 bolo vydaných 6 odporúčaní na párenie, z 5 sa aj 
v roku 2012 šteniatka narodili a z 1 odporúčania sa šteniatka nenarodili. Súčasne sa 
v roku 2012 narodili šteniatka z 1 odporúčania roku 2011. Zo stavu chovných sučiek boli 
vylúčené 2 sučky pre dosiahnutie veku 8 rokov a 6 sučiek z dôvodu nezaplatenia 
členského ich majiteľov. Z dôvodu nezaplatenia členského boli zo stavu chovných psov 
vylúčení 2 psi. 
 
PREHĽAD CHOVU ANGLICKÉHO KOKERŠPANIELA NA SLOVENSKU V ROKU 
2012 
  
Psi odporučení na párenie v roku 2012 
 

MENO FARBA MAJITEĽ ODPORUČENÍ VYUŽITÍ 
D´ARTAGNAN od Reuter tricolor MVDr. Peter Major, PhD. 1x 1x 
VICTORIA´S YETI Made in 
Austria zlatá Mgr. Rudolf Petrovský 1x 1x 
KING OF HEARTS Made in 
Austria  zlatá Mgr. Ivica Klepšová 1x - 
CEZAR Stars on the 
Heaven  zlatá  Bc. Miroslav Búda 1x  1x  
JOSHUA Black Petrs čierna Ing. Pavol Seres 1x - 
Dolittle´s CHARLIE 
CHAPLIN čierna Marek Solčanský 2x 1x 
CHRIS Sant Tulip zlatá JUDr. Magdaléna Habreková 1x - 

ARTHUR Chocococker 
čokoládová  
s pálením Marta Nagyová 1x 1x 

Viking z Vejminku zlatá Pavel Šulcek 1x 1x 
 
Šteniatka narodené v roku 2012 
 

  PES     SUČKA   
farba narodení ponechaní farba narodené ponechané 

čierna 6 5 čierna 2 2 
zlatá 2 1 zlatá 6 6 
modrý beloš 2 1 modrý beloš 1 1 
modrý beloš s pálením 1 1 modrý beloš s pálením 1 1 
tricolor / / tricolor / / 
oranžový beloš / / oranžový beloš 1 1 
čierna  
s pálením 2 2 

čierna  
s pálením / / 

čokoládová / / čokoládová / / 
čokoládová  
s pálením 2 2 

čokoládová  
s pálením 1 1 

 Spolu 15 12  12 12 
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Atuálny stav chovných sučiek k 31.12.2012 (18ks) 
 
 

MENO  DÁTUM FARBA OTEC MATKA MAJITEĽ REG. ČÍSLO 

  NARODENIA          

BLACK PRINCESS 31.12.2006 čierna Victoria´s Yeti Made in Austria Utterly Black Petrs Alica Kubincová 1/11F/ACC 

Dreamfilla´s      zlatá čierna    

IVORY IVY zo 04.10.2008 zlatá Percy Brakemon Cayenne Billy zo Zámockého parku Jana Lančaričová 2/10F/ACC 

Zámockého parku   čierna zlatá   

BELLA - BELLA 19.10.2006 modrý beloš Monet Brakemon Tapioka´s Chevelle Mgr. Dana Dobrovodská 7/08F/ACC 

Wamakaskan     modrý beloš modrý beloš    

ATISA Solnikowa Dolina 8.3.2010 čierna s pálením Sheerclever Chains of Love Fortuna Modus Vivendi MVDr. Iveta Hanusová 1/12F/ACC 

     čierna s pálením čierna s pálením    

INDIA Stars on the Heaven 19.7.2009 čierna Shavian as Promised Saraya Sury Star Schönez Bc. Miroslav Búda 2/12F/ACC 

   zlatá čierna   

FELICITY  7.5.2005 čierna Gallinagos Indiana Jones Anita Stars on the Heaven Ing. Viera Sroková 8/08F/ACC 

Stars on the Heaven     čierna s pálením čierna    

GENESSIS  3.10.2006 čierna Black Dream z Vejminku Vasa z Malé Kamenné Jana Lančaričová 6/08F/ACC 

zo Zámockého parku     čierna zlatá    

Della Fiumana DEEP BLUE 17.11.2007 modrý beloš Francini´s Etienne Navarre Della Fiumana Art Attack MUDr. Eva Felszeghyová 5/09F/ACC 

      modrý beloš modrý beloš    

XANDRA SILVER  26.05.2008 modrý beloš Samurai Bleper´s Snoopy´s Tiramisu Ing. Miroslav Gaľaš 3/10F/ACC 

z Petrovy pálenky   modrý beloš hnedý beloš   

Jackie  18.08.2007 modrý beloš Phil Maris Dandy Devon Flower in Blue Black Petrs Ing. Pavol Seres 4/10F/ACC 

MORAVIA MYSTERY   modrý beloš modrý beloš   

SARAYA SURY STAR 21.6.2006 čierna Doubtless Black Petrs H.R.H.Hillary Schönez  Bc. Miroslav Búda 5/08F/ACC 

Schönez     čierna čierna    

JASMINE JAZZ 18.08.2007 modrý beloš Phil Maris Dandy Devon Flower in Blue Black Petrs MUDr. Eva Felszeghyová 4/09F/ACC 

Moravia Mystery   modrý beloš modrý beloš   
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MENO  DÁTUM FARBA OTEC MATKA MAJITEĽ REG. ČÍSLO 

  NARODENIA          

XANTHIC Black Petrs 01.01.2010 zlatá Claramand High Flyer Yap Black Petrs Pavol Levický 2/11F/ACC 

   zlatá čierna   

DORIS od Reuter  14.04.2008 modrý beloš Pedro z Blatova Eva z Košickej  MVDr. Mária Goldová, PhD. 4/11F/ACC 

   modrý beloš modrý beloš   

YASMINE Black Petrs 13.2.2010 zlatá Claramand High Flyer Moira Black Petrs Marian Vojtko 3/12F/ACC 

   zlatá čierna   

RYNA RI Brakemon 4.10.2010 modrý beloš Aliveron Brakemon Wamakaskan Celestine Brakemon Ján Chrenko 4/12F/ACC 

   modrý beloš čokoládová s pálením   

PATTY z Blatova 28.8.2010 modrý beloš Zen z Blatova Elvíra z Blatova Ing. Miroslav Gorej 5/12F/ACC 

   čierno-biela modrý beloš   

PAMELLA z Fusberku 21.4.2010 čierna s pálením Grand Sant Tulip Nellie z Fusberku Michaela Speváčková 6/12F/ACC 

   čierna čokoládová s pálením   

 
 
 
 
Aktuálny stav chovných psov k 31.12.2012 (15ks) 
 
 

MENO DÁTUM FARBA OTEC MATKA MAJITEĽ REG. ČÍSLO 

 NARODENIA      

Ch. BILLY z Lesních chalup 5.3.2003 zlatá Thomas z Lesních chalup Vianka z Lesních chalup Jana Lančaričová 2/08M/ACC 

   zlatá čierna   

Ch. CEZAR Stars 9.5.2002 zlatá Tajmahal Blackjack Bosinny Bira Brakemon Bc. Miroslav Búda 3/08M/ACC 

on the Heaven   čierna čierna   

Ch. DANDY z Malé Kamenné 8.3.2004 zlatá Lochdene Cassius Víra z Malé Kamenné Ing. Iveta Uhrová 4/08M/ACC 

   zlatá zlatá   

Dolittle´s 25.8.2007 čierna Victoria´s Yeti Made in Austria Maximiliane vom Schlehdorn Marek Solčanský 5/08M/ACC 

CHARLIE CHAPLIN   zlatá čierna   
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MENO DÁTUM FARBA OTEC MATKA MAJITEĽ REG. ČÍSLO 

 NARODENIA      

Ch. JOSHUA Black Petrs 13.06.2006 čierna Grandseigneur vom Schloss Hellenstein Yap Black Petrs Ing. Pavol Seres 6/08M/ACC 

   čierna čierna   

FOSTER In Blue 11.3.2005 modrý beloš Backhills I Like It Very Blue Black Petrs Mgr. Rudolf Petrovský 7/08M/ACC 

Black Petrs   modrý beloš modrý beloš   

Ch. CHRISS Sant Tulip 18.02.2007 zlatá Rosmery Sendy Sandra z Lesních chalup JUDr. Magdaléna Habreková 1/09M/ACC 

   čierna čierna   

Manaca´s BY THE Book 28.6.2005 modrý beloš Travis Vital Spark Manaca´s Rain Or Shiine Mgr. Dana Dobrovodská 9/08M/ACC 

   modrý beloš čierno-biela   

Ch. Phil Maris DANDY DEVON 29.1.2004 modrý beloš Phil Maris Gavroche Phil Maris Driada MUDr. Eva Felszeghyová 10/08M/ACC 

   modrý beloš čierno-biela   

Ich. VICTORIA´S YETI 17.4.2003 zlatá Favorite Made in Austria Korde´s Victoria in Red Mgr. Rudolf Petrovský 11/08M/ACC 

Made in Austria   čierna zlatá   

WHEELEE Brakemon 20.4.2006 čierna Victoria´s Yeti Made in Austria Hississimo Brakemon Marek Solčanský 12/08M/ACC 

   zlatá čierna   

Ch. DICK WILDEN  27.04.2005 čierna Cezar Stars on the Heaven Bystra z Malé Kamenné Ing. Pavol Seres 13/08M/ACC 

zo Zámockého parku   zlatá čierna   

J.Ch. ART Orange Star 19.11.2008 oranžový beloš Leading-Light Phenomenan 
Orange Star Skar-Line Colour 

Range Jacqueline Pečimonová 1/10M/ACC 

   oranžový beloš oranžový beloš   

LESTER Black Petrs 30.11.2007 tricolor Ch. Phil Maris Dandy Devon Very Blue Black Petrs Ing. Slavomíra Miháliková 1/11M/ACC 

   modrý beloš modrý beloš   

D´ARTAGNAN od Reuter 14.04.2008 tricolor PEDRO z Blatova EVA z Košickej MVDr. Peter Major, PhD. 2/11M/ACC 

   modrý beloš modrý beloš   
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V období roku 2012 pribudli chovné jedince 
 

FARBA PES SUČKA 
čierna / 1 
tricolor / / 
zlatá / 1 
modrý beloš / 2 
čierna  
s pálením / 2 
 
 
Vypracoval: Bc. Miroslav Búda, poradca chovu anglických kokeršpanielov 
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Stanovy COCKERSPANIEL CLUBu 
Stanovy boli schválené MV SR dňa 26.7.2012.  

 

 
§ 1. Názov, sídlo, pôsobnosť 
 
• Názov: COCKERSPANIEL CLUB pri SPZ  
• Sídlo: Slovenský poľovnícky zväz, 811 05 Bratislava, Štefánikova 10  
• Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky  
 
§ 2. Právna povaha a postavenie klubu 

CSC  
1. je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca chovateľov, majiteľov, držiteľov a 
priaznivcov plemena anglický kokeršpaniel 
2. je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu 
3. je organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a 
nadobúdať práva 
4. môže vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií, ako aj členovia v nej 
združení  
 
§ 3. Poslanie a náplň činnosti klubu  
 
CSC riadi, rozvíja a propaguje geneticky zdravý chov plemena anglický kokeršpaniel v 
súlade s jeho platným štandardom a predpismi FCI, SKJ a SPZ.  
Stará sa o zveľadenie chovu plemena anglický kokeršpaniel cieľavedomým zlepšovaním 
jeho chovnej hodnoty a vytvára podmienky pre rozvoj chovateľskej a klubovej činnosti.  

CSC:  
1) usporadúva v spolupráci s SPZ, prípadne inými právnymi subjektmi výstavy a iné 
kynologické podujatia, ktoré môžu byť otvorené aj pre iné plemená  
2) na základe dohody môže klub spolupracovať s ostatnými chovateľskými klubmi a 
združovať s nimi finančné prostriedky  
3) nadväzuje kontakty so zahraničnými chovateľskými klubmi a kynológmi a získané 
pozitívne skúsenosti využíva vo svojej činnosti  
4) podporuje dovoz kvalitných jedincov zo zahraničia na zabezpečenie zvýšenia chovu 
anglických kokeršpanielov 
5) vzdeláva svojich členov v oblasti kynológie (chov, starostlivosť, príprava na výstavy a 
pod.)  
6) vykonáva internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s 
poslaním klubu  
7) sleduje a usmerňuje vývoz šteniat a dospelých jedincov z domácich odchovov pre 
zabezpečenie dôstojného reprezentovania klubu a slovenskej kynológie v zahraničí 
8) usporadúva Klubové spoločenské akcie  
9) dozerá, aby sa s anglickými kokeršpanielmizaobchádzalo humánne v rámci zákona na 
ochranu zvierat, predpisov FCI a iných predpisov, súvisiacich s chovom psov a to hlavne 
kontrolou odchovov, výživy a umiestnenia psov.  
 

 



 15

 
§ 4. Vznik a zánik klubu  

CSC vznikol  
- odčlenením chovu plemena anglický kokeršpaniel z Klubu chovateľov poľovných 
sliedičov pri SPZ, v zmysle čl. E, bodu 3 STANOV KCHPS - na základe hlasovania členov 
KCHPS chovateľov a majiteľov plemena anglický kokeršpaniel v platnom referende.  
O ukončení činnosti klubu alebo jeho zlúčení s iným klubom rozhoduje riadne 
referendum vyhlásené iba na tento účel. Platnosť uznesenia o ukončení alebo zlúčení 
klubu s iným chovateľským klubom je podmienená 2/3 väčšinou platných hlasov 
riadnych členov klubu. Členovia klubu budú o výsledkoch referenda písomne 
oboznámení. 
V prípade zániku klubu členská schôdza menuje likvidačnú komisiu. Tá najskôr vyrovná 
všetky záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. 
Zrušenie oznámi príslušným orgánom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 
zastrešujúcej organizácii.  
 
§ 5. Členovia, vznik a zánik členstva v klube  
 
1. Členmi CSC môžu byť:  
a) občania s trvalým pobytom na území SR (riadni členovia)  
b) občania iného štátu (hosťujúci členovia)  
c) právnické osoby  
d) čestní členovia  
2. Riadnym členom klubu sa môže stať občan SR alebo organizácia, na základe prijatia 
výborom klubu po predložení písomnej prihlášky do klubu a po úhrade jednorazového 
zápisného a členského príspevku do klubu. Taktiež klub môže do svojich radov prijímať 
chovateľov a záujemcov zo zahraničia, ktorí sú hosťujúcimi členmi klubu.  
3. V prípade odmietnutia členstva výborom klubu má odmietnutý právo podať sťažnosť 
kontrolórovi klubu, ktorý môže po preskúmaní dôvodov odmietnutia odporučiť výboru 
prehodnotenie stanoviska alebo sa môže odvolať na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej 
je konečné.  
4. Výšku členského a zápisného príspevku schvaľuje členská schôdza. Poplatok na 
príslušný rok sa vyberá vopred a musí byť uhradený do 31. januára bežného roku na 
príslušný kalendárny rok. V opačnom prípade je člen povinný opäť zaplatiť zápisné. 
Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez zreteľa na to, v ktorej časti 
roku im členstvo vzniká.  
5. Majitelia a držitelia chovných jedincov využívaných v chove sú členmi klubu.  
6. Výbor klubu vo výnimočnom prípade udeľuje čestné členstvo významným 
kynologickým osobnostiam. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkovi iného 
štátu. Čestný člen neplatí zápisné ani členský príspevok. O udelení čestného členstva 
výbor oboznámi členov klubu na členskej schôdzi.  
7. Výbor klubu môže vylúčiť alebo pozastaviť členstvo v klube členovi pre hrubé 
porušenie stanov klubu a členských povinností alebo pokiaľ člen - aj napriek písomnej 
výstrahe koná naďalej v rozpore s poslaním, činnosťou a záujmami klubu.  
8. Členom klubu nemôže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá:  
- obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala alebo sprostredkováva takýto obchod za 
odmenu  
- vedome predáva psov cez obchodné organizácie alebo cez sprostredkovateľov, bez 
súhlasu výboru CSC  
- odchováva psov bez preukazu o pôvode  
9. Členstvo v klube zaniká:  
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a) vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu  
b) nezaplatením členského poplatku do 31. januára nasledujúceho roku  
c) vylúčením člena 
d) úmrtím člena  
10. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského poplatku 
zaplateného za bežný rok.  
 
§ 6. Práva a povinnosti členov  
 
1. Členovia klubu majú právo:  
a) zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o činnosti výboru klubu  
b) voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov, členov do 
18 rokov a právnických osôb)  
c) zúčastňovať sa na činnosti klubu a všetkých akciách organizovaných klubom, využívať 
služby a výhody klubu  
d) hlasovať na členskej schôdzi a v referende (riadni členovia nad 18 rokov)  
e) podávať námety, návrhy a sťažnosti orgánom klubu  
f) dostávať klubový spravodaj  
2. Členovia klubu majú povinnosť:  
a) dodržiavať stanovy klubu, chovateľský a zápisný poriadok SPZ a ďalšie platné 
normatívy klubu  
b) dodržiavať platné normatívy SPZ, SKJ a FCI  
c) hlásiť matrikárovi klubu zmeny priezviska, adresy bydliska a ďalšie informácie, ktoré 
majú vplyv na členstvo v klube  
d) platiť včas zápisné a členské príspevky ako aj určené poplatky  
e) poradcovi chovu ihneď nahlásiť úhyn, stratu alebo zmenu majiteľa chovného jedinca  
f) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a zo zverenej funkcie 

§ 7. Orgány klubu  
 
Orgánmi klubu sú:  
a) členská schôdza - riadna a výročná - najvyšší orgán klubu  
b) výbor klubu - štatutárny a výkonný orgán klubu  
c) kontrolór klubu - kontrolný orgán klubu  
Volebné obdobie výboru klubu a kontrolóra klubu je päťročné. 
Členstvo vo výbore je nezlúčiteľné s funkciou kontrolóra klubu a naopak.  

Členská schôdza klubu  
1. Členská schôdza klubu sa schádza podľa potreby, spravidla raz za rok, príp. z 
mimoriadnych dôvodov na žiadosť kontrolóra klubu alebo na žiadosť aspoň 1/3 členov 
klubu. Zvoláva ju výbor klubu písomne, najmenej 14 dní pred jej konaním s uvedením 
programu rokovania. Podmienky a návrhy na zmenu programu rokovania musia byť 
podané písomne najneskôr do 7 dní pred dátumom konania členskej schôdze predsedovi 
klubu.  
2. Členská schôdza klubu je schopná uznášať, ak je prítomná aspoň polovica riadnych 
členov klubu. Každý člen klubu má právo nechať sa na základe plnej moci zastupovať 
iným riadnym členom aj s hlasovacím právom. K prijatiu uznesení členskej schôdze je 
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pričom hlasovacie právo majú 
len riadni členovia klubu, ktorí sú starší ako 18 rokov. Členskú schôdzu riadi spravidla 
predseda. O rokovaní a uznesení schôdze sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda, 
prípadne člen predsedajúci schôdzi.  
3. Do pôsobnosti členskej schôdze klubu prináleží najmä:  
a) prerokovávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení klubu a správu 
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kontrolóra klubu za uplynulé obdobie  
b) stanoviť zásadnú líniu pre činnosť klubu  
c) schvaľovať znenie Stanov klubu a ich zmeny  
d) schvaľovať plán činnosti klubu a rozpočet na ďalší rok  
e) schvaľovať zmeny chovnosti 
f) prerokovávať návrhy a podnety podané v priebehu členskej schôdze  
g) stanoviť výšku členských poplatkov a zápisného, prípadne iných platobných povinností 
za úkony poskytované klubom  
h) voliť na obdobie 5 rokov 3-členný výbor klubu a 1 kontrolóra. V prípade potreby 
schvaľovať zmeny členov výboru klubu a kontrolóra 
ch) rozhodovať v odvolacom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru klubu  

Výbor klubu  
1. Výbor klubu je štatutárnym orgánom klubu. Výbor zastupuje predseda alebo poverený 
člen výboru klubu. Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi.  
2. Volebné obdobie výboru je 5-ročné .  
3. Výbor klubu je 3-členný. Tvorí ho: predseda, poradca chovu a matrikár - ekonóm. 
Úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor. Výbor klubu riadi činnosť klubu 
medzi jednotlivými členskými schôdzami.  
4. Súhlas na zápis šteniat do Slovenskej plemennej knihy psov a vydávanie exportných 
preukazov o pôvode udeľuje poradca chovu.  
 
Úlohou výboru je:  
a) zabezpečovať plnenie úloh, vyplývajúcich z poslania klubu a uznesení členskej 
schôdze na princípe hospodárnosti  
b) zastupovať klub pri rokovaní s vyššími orgánmi zväzu a inými domácimi a 
zahraničnými organizáciami  
c) podávať návrhy v oblasti chovu a výstavníctva vyšším orgánom zväzu  
d) spracovávať koncepciu chovu plemena a navrhovať podmienky chovnosti a 
schvaľovať prípadné výnimky z týchto podmienok  
e) navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru  
f) navrhovať rozhodcov pre posudzovanie exteriéru na klubové, špeciálne a celoštátne 
výstavy  
g) schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh klubových podujatí  
h) plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie  
ch) zabezpečovať vydávanie klubového spravodaja  
i) prijímať alebo zamietnuť prijatie nových členov, viesť evidenciu členov klubu a 
vydávať členské preukazy novým členom  
j) zabezpečovať konanie členských schôdzí, minimálne 1-krát za rok  
k) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov klubu, resp. predpisov 
zastrešujúceho orgánu SPZ, predpisov SKJ a FCI  
l) uhradiť členský poplatok Slovenskému poľovníckemu zväzu za členov klubu, ktorí nie 
sú členmi SPZ (kolektívni členovia) z prostriedkov klubu  
 
5. O zvlášť dôležitých otázkach klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže 
výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým 
členom klubu s hlasovacím právom. V referende rozhoduje 2/3 - väčšina vrátených 
platných odpovedí - hlasov. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 
členskej základne klubu  
6. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 4-krát v kalendárnom roku a zvoláva 
ho písomne predseda. Schôdzí výboru sa zúčastňuje aj kontrolór s hlasom poradným.  
7. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. 
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V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu  
8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré do 10 dní obdrží každý člen výboru a 
kontrolór  
9. Organizácii, pri ktorej má klub svoje sídlo, podáva správu o svojej činnosti a zo 
zasadnutí výboru a členskej schôdze posiela zápisnice do 15 dní od ich konania  
10. Výbor klubu má disciplinárnu právomoc. Výbor môže vylúčiť alebo pozastaviť 
členstvo v klube členovi pre hrubé porušenie členských povinností alebo pokiaľ člen 
napriek písomnej výstrahe naďalej koná v rozpore s poslaním a činnosťou klubu  
11. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním 
poverený člen výboru. O spôsobe vybavenia predseda informuje členov výboru na jeho 
najbližšom zasadnutí  
12. V prípade uvoľnenia funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto 
kooptovaný vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá schváliť na najbližšej 
členskej schôdzi  
13. Funkcie členov výboru sú čestné a náklady spojené s výkonom funkcií sú hradené v 
rámci rozpočtu podľa všeobecne záväzných predpisov  
14. Predložiť kontrolórovi klubu na jeho požiadanie všetky požadované doklady a 
písomnosti klubu  

Kontrolór  
1. Kontrolnú činnosť v klube zabezpečuje kontrolór klubu, volený do tejto funkcie 
členskou schôdzou na 5-ročné obdobie. Je nezávislým orgánom od výboru klubu. 
Kontrolór má právo kontroly celej činnosti klubu, vrátane plnenia zmluvných záväzkov, 
dodržiavania platných predpisov a hospodárnosti. Kontrolu činnosti klubu vykonáva 
podľa potreby, minimálne 1-krát za rok.  
2. Vykonáva kontrolu činnosti klubu, kontrolu plnenia úloh výborom klubu a čerpania 
finančných prostriedkov:  
- v spolupráci s výborom klubu rieši sťažnosti členov klubu  
- kontroluje plnenie uznesení členských schôdzí klubu  
- kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu 
3. Kontrolór klubu sa zúčastňuje schôdzí výboru s hlasom poradným  
4. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu. Predkladá členskej schôdzi správu 
o činnosti a návrhy opatrení k zisteným nedostatkom. Medzi zasadnutiami členských 
schôdzí zistené nedostatky predkladá na riešenie výboru klubu s návrhom opatrení.  
Funkcia kontrolóra je čestná a náklady spojené s výkonom funkcie sú hradené v rámci 
rozpočtu podľa všeobecne záväzných predpisov.  
 
§ 8. Členská disciplína  
 
Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu v chovateľských veciach. Prípadné priestupky 
prehodnotí a predkladá na posúdenie členskej schôdzi. Závažné priestupky rieši okamžite 
a o výsledkoch informuje členskú základňu prostredníctvom členskej schôdze. Proti 
rozhodnutiu výboru klubu možno podať odvolanie členskej schôdzi.  

§ 9. Hospodárenie klubu  

1. Klub hospodári s finančnými prostriedkami v zmysle všeobecne platných predpisov, 
schváleného rozpočtu pre príslušný rok a plánu práce  
2. S finančnými a hmotnými prostriedkami klub nakladá v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov a zásad hospodárnosti.  
3. Zdrojom príjmov klubu sú:  
a) zápisné a členské príspevky  
b) príjmy z poplatkov z chovateľskej činnosti a z akcií organizovaných klubom  
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c) príjmy z hospodárenia s finančnými prostriedkami  
d) dotácie  
e) dobrovoľné príspevky a dary  
4. Príjmy klubu môžu byť použité iba na zabezpečenie poslania a cieľov klubu  

§ 10. Záverečné ustanovenia  
 
1. Celková činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve SR, reglementu FCI, 
predpisom zastrešujúcej organizácie SPZ a predpisom SKJ  
2. Výbor klubu je oprávnený k vysvetleniu stanov klubu, ako aj k vydávaniu vnútorných 
vykonávacích predpisov  
3. Zmeny stanov boli schválené mimoriadnou členskou schôdzou CSC dňa 1. 7. 2012. 
Nové znenie stanov nadobúda platnosť dňom prijatia Ministerstvom vnútra SR. 
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Plán akcií na rok 2013 
 
Špeciálna výstava – 15.6.2013 Báč  

Klubová výstava – 8.9.2013 Báč 

 

Kokrí víkend – 6-7/2013 

 

Vlohové skúšky malých plemien - 13. 4. 2013 - Trstice 

Farbiarske/ Lesné skúšky malých plemien -18.5.2013 - Tomašikovo - CACT, r. CACT 

Farbiarske skúšky duričov – 21.9.2013 Tomašikovo 

 

Výročná Konferencia klubu – 16.3.2013 – Bratislava 
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Zoznam členov klubu 
 

Platný k 1.1.2013 
Číslo  Člen  Priezvisko  Meno  
1  R Balek  Jaroslav  
2 R Búda  Miroslav  
3  R Dobrovodská, Mgr.  Dana  
4  R Felszeghy, Mgr.  Alexander  
5  R Felszeghy, Mgr., MBA  Oliver  
6  R Felszeghyová, MUDr.  Eva  
7  R Galaš, Ing.  Miroslav  
8  R Galašová  Mária  
9  R Goldová, MVDr.  Mária  
10  R Gorej  Miroslav  
11  R Habreková, JUDr.  Magdaléna  
12  R Hanusová, MVDr.  Iveta  
13  R Hlubinová  Kristína  
14  R Chrenko  Ján  
15  R Kelešiová  Alena  
16  R Kisková  Veronika  
17  R Kubincová  Alica  
18  R Lančaričová  Jana  
19  R Leskovská  Renáta  
20  R Levický  Pavol  
21  R Machová, JUDr. Martina 
22  R Major, MVDr.  Peter  
23  R Miakyš  Jakub  
24  R Miakyšová  Marta  
25  R Miháliková, Ing.  Slavomíra  
26  R Pečimonová  Jacqueline  
27  R Petrovská  Miroslava  
28  R Petrovský  Rudolf  
29  R Poláčiková, Ing.Arch., PhD.  Linda  
30  R Seres  Pavol  
31  R Skorodenský  Richard  
32  R Solčanský  Marek  
33  R Speváčková  Michaela  
34  R Sroková, Ing.  Viera  
35  R Ťapšíková  Dagmar  
36  R Uhrová  Iveta  
37  R Uhrová st.  Iveta  
38  R Velits  Tibor  
39  R Velitsová, Ing.  Iveta  
40  R Vojtko  Marián  
41  R Zvonár, Ing.  Juraj  
42  H Klepš  Otakar  
43  H Klepšová, Mgr.  Ivica  
44  H Krainz  Karoline  
45  H Kubíková  Milada  
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Číslo  Člen  Priezvisko  Meno  
46  H Maršíková  Iva  
47  H Schönigerová  Zoja  
48  H Smržová  Dana  
49  H Studeník  Petr  
50  H Vasilyová  Silvie  
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Chovateľské stanice na Slovensku 
 
 
 
 

Devil in Black - Ing. Pavol Seres 
www.devilinblack.eu 

 
Drycastle - MUDr. Eva Felszeghyová 

www.cocker.sk 
 

Genitrix - Ing. Miroslav Galaš 
www.genitrix.sk 

 
Irshay Limbach - Alica Kubincová 

 
Izabelin Dvor - Ing. Viera Sroková 

 
Scorteus Mons - MVDr. Iveta Hanusová 

scorteusmons.weebly.com 
 

Stars on the Heaven - Bc. Miroslav Búda 
www.cocker.cz/starsontheheaven 

 
Wamakemon - Ján Chrenko 

www.wamakemon.sk 
 

Z bojnických údolov - Pavol Levický 
 

Zo Zálesia – Mgr. Dana Dobrovodská 
www.cocker.cz/zo_zalesia 

 
Zo Zámockého parku - Jana Lančaričová 

www.kokerspaniel.sk 
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Poplatky CSC 
 
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 

 

 

 

2% dane 
Nenechajte všetky vaše dane štátu. Využite možnosť rozhodnúť, kam pôjde aspoň časť 

vašich daní a venujte ich Cockerspaniel Clubu na podporu vzdelávania členov! 
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Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 
24.1.2012 vo Vinosadoch 

 
Prítomní: p. Lančaričová, p. Heldová, Bc. Búda, p.Uhrová 
 
Program: 
1. Členská schôdza 
2. Plán činnosti na rok 2012 
3. Spravodaj 
4. Matrika a účtovníctvo 
 
1. Výbor sa dohodol na termíne konania členskej schôdze 24.3.2012 v Dubnici (miesto 
bude ešte upresnené). Pozvánka na schôdzu bude členom rozoslaná poštou spolu s 
programom schôdze, členskou známkou a výzvou na zaplatenie členského.  
úlohy: 
- objednávka známok na SPZ - vybaví JL 
- program schôdze - JL 
- výzva na zaplatenie členského - IU 
- rozoslanie obálok - MB 
 
2. Predsedkyňa klubu zhrnula plán činnosti na rok 2012. Plánované sú 2 výstavy: 
11.5.2012 - WCS Bratislava 
8.9.2012 - Klubová výstava Báč 
Zároveň navrhla osloviť na posudzovanie WCS p. MUDr. Evu Felszeghyovú. S návrhom 
výbor súhlasil.  
 
3. Spravodaj za rok 2011 bude pripravený do 15.2.2012 a zasielaný v mailovej forme 
členom resp. poštou, ak nie je mailový kontakt dostupný. 
úlohy: 
- zfinalizovanie a rozposlanie spravodaja - IU 
- príhovor a program na členskú schôdzu - JL 
- správa poradcu chovu - MB 
- správa ekonómky a matrikárky - IV 
- výstavy, poľovné skúšky, zápisnice z výboru - IU 
 
4. P. Velitsová sa schôdze nezúčastnila, ale predtým informovala p. Lančaričovú o jej 
rozhodnutí vzdať sa funkcie matrikárky a ekonómky klubu zo súkromných dôvodov po 
uzavretí roka 2011 (po spracovaní matriky a účtovníctva). Zároveň navrhla osloviť na 
kooptovanie do tejto funkcie p. Miroslavu Kalčíkovú. Výbor voči návrhu nemal námietky. 
Následne p. Lančaričová osloví p. Kalčíkovú, či má záujem túto funkciu vykonávať.  
 
Vo Vinosadoch , dňa 24.1.2012 
 
Zapísala: Ing. Iveta Uhrová  
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Zápisnica z Členskej schôdze dňa 
28.4.2012 v Dubnici nad Váhom 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1) Otvorenie 
2) Schválenie programu VČS 
3) Voľba mandátovej komisie 
4) Voľba návrhovej komisie 
5) Správa predsedu klubu o činnosti klubu za rok 2011 
6) Správa ekonóma klubu 
7) Správa matrikára klubu 
8) Správa poradcu chovu 
9) Správa dozornej rady 
10) Rozpočet klubu na rok 2012 
11) Rôzne 
12) Diskusia 
13) Návrh Uznesenia VČS 
14) Záver 
 
1.-4. Predsedkyňa klubu p. Lančaričová privítala prítomných členov a otvorila členskú 
schôdzu. Na úvod prečítala program schôdze. Predniesla návrh na zlúčenie mandátovej a 
návrhovej komisie, čo bolo členskou schôdzou prijaté (za 5, proti 0, zdržal sa 1). Do 
komisie boli zvolení p. Levický a p. Miakyšová (za 4, proti 1, zdržal sa 1).  
 
5. P. Lančaričová predniesla správu predsedu klubu o činnosti klubu za rok 2011. Počas 
roka 2011 sa konali dve klubové výstavy: World Cocker Show v máji v Bratislave na 
Inchebe, kde posudzoval taliansky rozhodca A. Cuccilato a Klubová výstava v septembri 
v Bači, kde prijal pozvanie posudzovať anglický rozhodca D. Shields. Víťazom výstavy sa 
stal pes v slovenskom majetku, Phil Maris Dandy Devon, majiteľov A. a E. Felszeghy.  
Na rok 2012 sú plánované opäť dve výstavy: World Cocker Show v Bratislave 11/5 s 
rozhodkyňou MUDr. Felszeghy a na jeseň v Báči Klubová výstava.  
 
6.-7. P. Ing. Velitsová predniesla správu ekonóma a matrikára klubu. K 31.12.2011 bolo 
registrovaných v klube 44 riadnych členov, z toho 9 členov z ČR.  
 
Stav peňažných prostriedkov v pokladni: 
zostatok k 1.1.12011   234,82 
príjmy 2011            2.797,00  (oprava chybného údaja uvedeného v spravodaji) 
výdaje 2011            2.952,21 
zostatok k 31.12.2011     79,61. 
    
Bankový účet zostatok k 31.12.2011:  3.998,31. 
 
Prípadné nedostatky zistené dozornou radou budú odstránené do 1 mesiaca p. 
Velitsovou. 
 
8. P. Bc. Búda predniesol na členskej schôdzi správu poradcu chovu. Počas roka 2011 
boli vydané 4 odporúčania na párenie, z toho z 2 sa šteniatka narodili a z 1 sa narodili 
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šteniatka až v roku 2012. Jedna sučka bola vyradená z chovu z dôvodu dosiahnutia 
veku. Počas roka 2011 pribudlo 6 chovných psov ( 2 farební psi, 1 čierna sučka, ,2 zlaté 
sučky a 1 modrá beloška). 
P. Búda bude telefonicky kontaktovať predsedu dozornej rady ohľadom dodania 
chovných kariet.  
 
9. Správu dozornej rady predniesol jej predseda p. Mgr. Felszeghy. Správa o kontrole je 
priložená k zápisnici. Výbor preberie na najbližšej schôdzi pripomienky a nedostatky 
nájdené dozornou radou a dá vyjadrenie. 
 
10. Ekonómka klubu p. Velitsová predniesla rozpočet klubu na rok 2012: 
 
príjmy    880 
- členské  100 
- výstavné poplatky 500 
- chov     50 
- dotácia SPZ  230 
 
výdaje   880 
- výstavy     800 
- web stránka   50 
- ostatné výdaje   30. 
 
11. Členovia zúčastnení na schôdzi sa vyjadrili, že by radšej dostávali spravodaj v 
tlačenej papierovej podobe. Všetci členovia budú oslovení, ktorá z foriem je pre nich 
vyhovujúca a mailom bude spravodaj v budúcnosti posielaný len tým členom, ktorí si tak 
zvolia. 
 
12. Diskusiu začala predsedkyňa klubu p. Lančaričová. Spomenula na úvod, že 
zakladajúci členovia Cockerspaniel klubu urobili veľa práce pre tento klub a bola by 
škoda to zničiť. Sama je znechutená z nátlaku na svoju osobu, na čo sa vzdala funkcie 
predsedníctva. Navrhla, aby sa výbor klubu pre jeho funkčnosť znížil na 3-členný a 
navrhla p. Uhrovú na nového predsedu. P. Búda sa následne vzdal funkcie poradcu 
chovu a aj p. Velitsová funkcie matrikárky a ekonómky klubu.  
MUDr. Felszeghyová sa pýtala výboru klubu, prečo nie sú ochotní  vysvetliť, prečo nie sú 
dodržiavané stanovy klubu, čo je základná norma. Každý člen musí dodržiavať tieto 
stanovy. Päť krát apelovala na výbor, aby dodržiavali stanovy. 
Predseda dozornej rady sa vyjadril, že v tejto mimoriadnej situácii bude musieť byť 
zvolaná mimoriadna členská schôdza. Dozorná rada preskúma situáciu aj s 
predstaviteľmi zastrešujúcej organizácie a navrhne možný postup. P. Felszeghy sa ďalej 
vyjadril, že je proti tomu, aby sa zmenšil výbor len na troch členov.      
P. Uhrová sa spýtala MUDr. Felszeghyovej, prečo vrh jej chovateľskej stanice Drycastle 
nebol riešený cez Cockerspaniel klub, ale priamo cez SPZ a neboli zaplatené poplatky s 
vrhom spojené. P. Felszeghyová sa vyjadrila, že nedodržala stanovy, lebo výbor 
nedodržuje primárne stanovy vo viacerých bodoch. 
P. Felszeghy dal návrh na záver, aby vedením klubu bola poverená p. Uhrová do zvolania 
mimoriadnej členskej schôdze. Vo výbore dočasne zostane p. Velitsová, aby bola 
zabezpečená finančná oblasť klubu a ostatní bývalí členovia výboru pomôžu v prípade 
potreby a doriešia úlohy vyplývajúce z pripravovanej výstavy.  
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Uznesenia: 
 
členská schôdza berie na vedomie: 
- správu predsedu klubu 
- správu ekonóma a matrikára klubu 
- správu poradcu chovu 
- správu dozornej rady 
- rozpočet na rok 2012 
- odstúpenie p. Lančaričovej z pozície predsedu klubu, Bc. Búdu z pozície poradcu chovu 
a Ing. Velitsovej z pozície matrikárky a ekonómky klubu (následne po zvolaní 
mimoriadnej členskej schôdze).  
 
členská schôdza schválila: 
- zlúčenú mandátovú a návrhovú komisiu v zložení p. Levický a p. Miakyšová 
- poverenie p. Uhrovej do funkcie vedenia klubu do zvolania mimoriadnej schôdze spolu 
s p. Velitsovou, ostatní bývalí členovia výboru pomôžu, aj pri úlohách vyplývajúcich z 
pripravovanej výstavy 
 
členská schôdza ukladá: 
- odstrániť nedostatky podľa správy dozornej rady 
- overiť spôsob zasielania spravodaja 
- dodržiavať stanovy klubu všetkým členom 
 
 
V Dubnici nad Váhom , dňa 28.4.2012 
 
Zapísala: Ing. Iveta Uhrová  
 
 

Správa o kontrole 
celkovej činnosti a finančného hospodárenia CSC za rok 2011 

 
Dozorná rada CSC pracovala v roku 2011 v zložení: 
Predseda: Mgr. Alexander Felszeghy 
Členovia: Ing. Dagmar Tapšíková 
 
Termín konania kontroly: 
Kontrola vykonaná na dožiadanie DR od 25.3.2012 (prebranie dokumentov) 
Dožiadanie dodatočných dokumentov/ vysvetlení – 5.4.2012 
Kontrola dodatočných dokumentov/ vysvetlení zaslaných avšak neúplných – 9.4.2012 
Kompletné doplnenie dokumentov a vysvetlení neprebehlo 
 
Predmet kontroly: 1. Organizačná činnosť 
         2. Finančné hospodárenie 
  
1. Organizačná činnosť 

• Dozorná rada (DR) CSC vykonala kontrolu plnenia uznesení členskej schôdze CSC 
a výborov CSC. 

• DR uložila výboru v roku 2011 / konštatuje: 
o  Predloženie chovných kariet poradcom chovu – doposiaľ nepredložené 
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o  Ztransparentnenie vedenia matriky, nakoľko sa vyskytli rozdiely + 
oddelenie riadnych členov od hosťujúcich, s priloženým dokladom 
o zaplatení členského –doposiaľ nesplnené 

o  Udržiavať aktualizovanú klubovú web stránku, aby sa zabezpečila plná 
informovanosť členov – od minuloročnej VČS žiadna zmena 

o  Pozvánka na členskú schôdzu má byť doručená členom písomnou 
formou, spolu s programom schôdze – doposiaľ nesplnené. 

• Výbor CSC sa stretol podľa zápisníc v roku 2011 na klubovej stránke 1-krát, 
podľa spravodaju 2-krát (potreba aktualizácie stránky). 

• Zápisnica z Výboru je zverejnená na klubovej web stránke, DR nedostala ani 
jednu pozvánku na výbor klubu a tiež ani zápisnicu, ako ukladajú stanovy.  

 
2. Finančné hospodárenie 

• Finančná  kontrola bola vykonaná po odovzdaní podkladov dňa 25.3.2012 v Nitre. 
• Kontrola bola postavená na účtovníctve klubu CSC k 31.12.2011, peňažnom 

denníku za rok 2011, Originál a kópie výpisov z účtov z banky, faktúry 
a hotovostné doklady príjmov a výdavkov 
 

- oblasť kontroly: a) finančné prostriedky na bankovom účte 
     b) fin. prostriedky v hotovosti v pokladni spravovanej ekonómom 

 
a) fin. prostriedky na bankovom účte: počiatočný stav k 1.1.: 3 643,87 €  

   konečný stav k 31.12.: 3 998,31 € (+ 354,41 €) 
 
b) fin. prostriedky v hotovosti v pokladni spravovanej ekonómom:  

   počiatočný stav k 1.1: 234,82 € 
   konečný stav k 31.12.: 79,61 € (-155,21 €) 

Pohyb financií v pokladni v priebehu roku bol nasledovný: - príjem spolu: 2 797 € 
- výdaj spolu: 2 952 € (-155 €) 

-> Príjem 2 797 € nesedí so správou ekonóma a je treba opraviť. 
 
Dozorná rada pri svojej kontrole zistila: 

1. Bankové výpisy: 
• V predložených dokumentoch neboli výpisy za mesiace 1, 2 a 10 -> výpisy 

boli po dožiadaní doložené 
2. Pokladničný denník: 

• Celkový príjem za rok 2011 nie je 3 031,82 €, ale len 2 797 € (bez 
počiatočného stavu pokladne vo výške 234,82 €) 

• Celkový výdaj za rok 2011 by mal byť 2 952,21 € (pokiaľ by v nákladoch nič 
nechýbalo) 

• Príjem – výdaj za rok 2011 = -155,21 € (po zohľadnení počiatočného stavu 
234,82 € je tým pádom koncový stav 79,61 €) 

• Pri kontrole príjmových a výdavkových blokov sa avšak našiel výdavkový blok, 
ktorý nie je zahrnutý do finančného denníka 

o  5.11.2011 Soňa Heldová -10,50 € Náklady výstavy – položky 
o  Bude potrebné vykonať opravu a tým pádom aj opravu celkových 

čísel 
3. Pohyby na bankových účtoch: 

• 15.2.2011 bola podľa finančného denníka uhradená platba vo výške 351,70 (z 
kasy) – Úhrada letenky WCS rozhodca a rovnaká platba bola prevedená aj 
z účtu   -> požiadavka na vysvetlenie zatiaľ nezodpovedaná 
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• 28.5.2011 bol spravený výber z BU vo výške 180 €, ktorý nebol vložený do 
peňažného denníka a kasy a tak isto k nemu neexistuje žiadny doklad -> 
požiadavka na vysvetlenie zatiaľ nezodpovedaná 

4. Všeobecné procesné pripomienky: 
• Každý príjmový a výdavkový doklad musí byť priebežne číslovaný a toto číslo 

sa má evidovať aj vo finančnom denníku, aby sa to dalo odkontrolovať. 
Stĺpec je tam na to dokonca zriadený, ale je vypĺňaný iba V (ako výdaj) a P 
(ako príjem), čo je nedostačujúce 

• Každý doklad by mal byť vypísaný, kto ho vyhotovil (čitateľne) + podpis 
• Každý doklad by mal byť podpísaný, kto ho schválil (čitateľne) + podpis 

5. Cestovné náhrady: 
• V priebehu roka bola viackrát zmenená metodológia úhrady cestovného, ako 

aj samotného vyúčtovania cestovného 
• V tomto bode DR požaduje jednotné a presné dodržiavanie úhrady 

cestovného, ako je schválené, každopádne 3 metódy sú neakceptovateľné 
o  9.2.2011 boli preplatené p. Uhrovej 2 bloky na benzín bez presnej 

špecifikácie 
o  9.8.2011 bola preplatená cesta p. Búdovi s presným počtom 

kilometrov a s cenou 0,13 €/km 
o  3.9.2011 bola preplatená cesta p. Heldovej s veľmi hrubým odhadom 

kilometrov a cenou 0,35 €/km 
-> požiadavka na vysvetlenie zatiaľ nezodpovedaná 
 

DR žiada o odstránenie závad uvedených v bodoch 2 až 5, resp. o zaslanie vysvetlenia 
jednotlivých bodov a podporných dokumentov v primeranom termíne. 
DR taktiež žiada do budúcnosti Výbor CSC o lepšiu súčinnosť pri predkladaní dokladov ku 
kontrole a kontrolnej činnosti na zabezpečenie transparentnosti voči DR a členskej 
základni, pozvania k stretnutiam výboru a do 10tich  dní doručenie zápisníc k daným 
stretnutiam. 
 
V Bratislave dňa 27.4.2012 
 
Dozorná rada CSC: 
Predseda: Mgr. Alexander Felszeghy 
Členovia: Ing. Dagmar Tapšíková 

 

Vyjadrenia ku správe dozornej rady  

o kontrole celkovej činnosti a finančného hospodárenia CSC za rok 2011 zo dňa 

27.4.2012 

 

1. Organizačná činnosť  
a/ predloženie chovných kariet poradcom chovu - doposiaľ nepredložené 
Vyjadrenie k zisteniu DR: dodatočne predložené DR poradcom chovu dňa 7.6.2012. 
 
b/ ztransparentnenie vedenia matriky - oddelenie riadnych členov od hosťujúcich s 
priloženým dokladom o zaplatení členského - dosiaľ nesplnené 
Vyjadrenie k zisteniu DR: v matrike doplnený údaj o type člena aj s uvedenou platbou 
členského resp. zápisného dňa 10.5.2012. 
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c/ udržiavať aktualizovanú klubovú web stránku 
Vyjadrenie k zisteniu DR: vedenie klubu berie na vedomie, bude riešené novozvoleným 
výborom po konaní mimoriadnej členskej schôdze. 
 
d/ pozvánka na členskú schôdzu má byť poslaná členom písomnou formou, spolu s 
programom schôdze - doposiaľ nesplnené 
Vyjadrenie k zisteniu DR: pozvánka na členskú schôdzu bola poslaná písomne mailom 
alebo listom členom, ktorí nemajú uvedený mailový kontakt. Program schôdze bol 
uvedený v spravodaji, ktorý bol členom tiež zaslaný mailom alebo poštou.  
 
e/ na klubovej stránke chýba 1 zápisnica zo stretnutia výboru, treba aktualizovať stránku 
Vyjadrenie k zisteniu DR: zápisnica zo stretnutia výboru bola následne po upozornení 
dozornej rady na členskej schôdzi doplnená na web stránku. 
 
f/ DR nedostala ani jednu pozvánku na výbor klubu a tiež ani zápisnicu  
Vyjadrenie k zisteniu DR: vedenie berie na vedomie a zabezpečí nápravu do budúcnosti. 
 
2. Finančné hospodárenie 
a/ v predložených dokladoch chýbali bankové výpisy za mesiace 1, 2 a 10, ktoré boli 
doložené dodatočne DR 
Vyjadrenie k zisteniu DR: vyriešené ešte pred konaním členskej schôdze. 
 
b/ celkový príjem za rok 2011 v peňažnom denníku obsahoval aj počiatočný stav  
Vyjadrenie k zisteniu DR: opravená chyba p. Velitsovou ešte pred konaním členskej 
schôdze. 
 
c/ pri kontrole príjmových a výdavkových blokov sa našiel výdavkový blok, ktorý nebol 
zahrnutý v peňažnom denníku (5.11.2011 Soňa Heldová - Náklady výstavy 10,50 EUR) 
Vyjadrenie k zisteniu DR: po prešetrení doklad z 5.9.2011 vo výške 10,50 EUR doplnený 
do peňažného denníka.  
 
d/ 15.2.2011 bola podľa finančného denníka uhradená platba vo výške 351,70 (z 
pokladne) - úhrada letenky WCS rozhodca a rovnaká platba bola prevedená aj z účtu - 
požiadavka DR na vysvetlenie zatiaľ nezodpovedaná 
Vyjadrenie k zisteniu DR: požiadavka na vysvetlenie mohla byť zodpovedaná až po 
prešetrení podkladov, ktoré boli vrátené predsedom DR p. Velitsovej (ekonómke klubu) 
až po členskej schôdzi. Letenka bola hradená naozaj prostredníctvom banky. Výdavkový 
doklad bol z pokladne vylúčený. 
 
e/ 28.5.2011 bol realizovaný výber z bankového účtu 180 EUR, ktorý nebol vložený do 
peňažného denníka a pokladne a neexistuje k nemu žiadny doklad - požiadavka na 
vysvetlenie zatiaľ nezodpovedaná  
Vyjadrenie k zisteniu DR: požiadavka na vysvetlenie mohla byť zodpovedaná až po 
prešetrení podkladov, ktoré boli vrátené predsedom DR p. Velitsovej (ekonómke klubu) 
až po členskej schôdzi. Výber z BU do pokladne bol realizovaný 25.5.2011 a použitý na 
preúčtovanie sponzorského (Artemis Pulčák s.r.o.) vo výške 270 Eur.  Príjmový a 
výdavkový pokladničný doklad doplnený do peňažného denníka. Po hlbšej kontrole 
dokladov boli doplnené ešte ďalšie pokladničné doklady do pokladne: 
- 21.2.2011 reklamné predmety vo výške 58 Eur, 
- 5.9.2011 občerstvenie vo výške 60 Eur, 
- 4.11.2011 nákup prístrešku na výstavu vo výške 133,20 Eur. 
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Teda po oprave pokladničných dokladov príjmy pokladne 2.977,- EUR, výdavky 3.132,21 
EUR a konečný stav pokladne k 31.12.2011 je 79,61 EUR. 
f/ každý príjmový a výdavkový doklad musí byť priebežne číslovaný a toto číslo sa má 
evidovať aj vo finančnom denníku, aby sa to dalo odkontrolovať. V súčasnosti je 
uvádzané len V a P v peňažnom denníku, čo je nedostačujúce 
Vyjadrenie k zisteniu DR: vedenie klubu berie na vedomie pripomienku DR. Ekonómka 
klubu doplnila čísla dokladov. Nevypĺňala tieto čísla na odporúčanie účtovníčky, ktorá pri 
zaúčtovaní dokladov priradí čísla jednotlivým príjmovým a výdavkovým dokladom.  
 
g/ každý doklad by mal byť vypísaný, kto ho vyhotovil a schválil (čitateľne) + podpis  
Vyjadrenie k zisteniu DR: vedenie klubu berie na vedomie pripomienku DR. 
 
h/ v priebehu roka bola viackrát zmenená metodológia úhrady cestovného a jeho 
vyúčtovanie - požiadavka na vysvetlenie zatiaľ nezodpovedaná 
- 9.2.2011 boli preplatené p. Uhrovej 2 bloky na benzín bez presnej špecifikácie 
- 9.8.2011 bola preplatená cesta p. Búdovi s presným počtom kilometrov a s cenou 0,13 
Eur/km 
- 3.9.2011 bola preplatená cesta p. Heldovej s veľmi hrubým odhadom km a cenou 0,35 
Eur/km 
Vyjadrenie k zisteniu DR: V prípade preplatenia cestovných nákladov členom výboru pri 
konaní akcií výboru (ako je uvedené v zápisnici zo stretnutia výboru 13.8.2008 v 
Bratislave) sa postupovalo počas celého roka 2011 korektne, ako je to v prípade p. 
Búdu. Nedošlo k žiadnemu pochybeniu. V ostatných prípadoch ide o preplatenie 
cestovných nákladov spojených s  rozhodcom z letiska na výstavisko a naspäť, ktoré nie 
je riešené v spomínanej zápisnici zo stretnutia výboru. Ide o špecifické prípady, ktoré sú 
riešené osobitne podľa situácie (či má možnosť niektorý z členov výboru odviesť 
rozhodcu alebo treba volať taxík a pod.). V kompetencii výboru je dohodnutie spôsobu 
preplatenia cestovných nákladov spojených s rozhodcom. V prípade p. Uhrovej bol 
doložený v peňažnom denníku pokladničný doklad o čerpaní pohonných hmôt s 
dátumom konania výstavy. Ide o preplatenie reálnych nákladov. V prípade p. Heldovej 
ide o odhad nákladov a dohodnutú cenu za km. Vedenie klubu do budúcnosti zabezpečí, 
aby spôsob preplatenia cestovných nákladov spojených s rozhodcom bol konkrétne 
uvedený v zápisnici výboru na základe rozhodnutia výboru pred konaním každej klubovej 
akcie.  
 
i/ DR žiada do budúcnosti výbor klubu o lepšiu súčinnosť pri predkladaní dokladov ku 
kontrole a kontrolnej činnosti na zabezpečenie transparentnosti voči DR a členskej 
základni 
Vyjadrenie k zisteniu DR: vedenie klubu berie na vedomie žiadosť DR o skoršie dodanie 
podkladov na kontrolu, je to aj v jeho záujme, aby kontrola činnosti prebehla pokojne a 
načas. Preto zároveň apeluje na DR, aby skôr kontaktovala členov výboru, aby sa 
dohodli na spôsobe a požiadavkách dodania podkladov na kontrolu a nečakala až na 
termín konania členskej schôdze. A potom žiadala o dodanie podkladov do 3 dní, čo pri 
pracovnej vyťaženosti členov výboru nie je väčšinou možné. Keďže ide o kontrolu, ktorá 
prebieha každý rok, činnosť DR nie je ovplyvnená termínom konania členskej schôdze, 
preto nie je potrebné čakať do konca marca a žiadať o predĺženie termínu na podanie 
daňového priznania.  
 
V Bratislave 7.6.2012      
 
Zapísala: Ing. Iveta Uhrová, poverená vedením CSC 
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Uznesenie z Mimoriadnej členskej schôdze 
CSC konanej dňa 1.7.2012 v Bratislave 

 
Členská schôdza CSC: 
 
A) Berie na vedomie: 

• Vyjadrenie Dozornej rady k dožiadným dokumentom na dodatočnú kontrolu 
agendy poradcu chovu – podľa prílohy 

• Vyjadrenie Dozornej rady k dožiadaným dokumentom na dodatočnú kontrolu 
finančného hospodárenia – podľa prílohy 

• Abdikáciu predsedu DR 
 
B) Schvaľuje: 

• Program rokovania MČS v zmysle jeho návrhu uvedenom v pozvánke na MČS 
s doplnením bodu návrh na zmenu stanov CSC 

• Návrhovú komisiu v zložení p. Kelešiová – predseda, p. Felszeghy O. – člen, 
p. Pečimonová – člen 

• Mandátovú komisiu v zložení: p. Speváčková – predseda, p. Miakyš – člen, p. 
Zvonár – člen 

• Volebnú komisiu v zložení: p. Habreková – predseda, p. Poláčiková – člen, p. 
Hlubinová – člen 

• Zmenu stanov CSC 
a) §5 Členovia, vznik a zánik členstva v klube / Bod 4: 

- “Poplatok na príslušný rok musí byť uhradený do 31. Januára bežného 
roku na    príslušný kalendárny rok“ 
b) §7 Orgány klubu / členská schôdza / Bod 2: 
      - “Členská schôdza klubu je schopná uznášať, ak je prítomná aspoň 
polovica členov.“ 
      - Doplnenie: Každý člen klubu má právo nechať sa zastupovať na ČS na 
základe plnej moci iným riadnym členom klubu. 
      - Bod 3h: Zníženie počtu členov výboru z 5 na 3 -> predseda, ekon´m/ 
matrikár a poradca chovu a zníženie počtu členov DR z 2 na 1 -> 
transformácia DR na funkciu kontrolóra 

• Nový výbor v zložení: p. Uhrová – predseda, p. Felszeghy O. – 
ekonóm/matrikár, p. Búda – poradca chovu 

• Nového kontrolóra p. Zvonára 
 

C) Ukladá výboru: 
• Zaregistrovať upravené stanovy CSC v zmysle uznesenia 
• Dopracovať návrh na pravidlá preplácania cestovného 
• Predložiť agendu poradcu chovu ku kontrole kontrolórovi do 30 dní 

 
Zapísal: 
Alena Kelešiová – predseda návrhovej komisie 
Oliver Felszeghy – člen návrhovej komisie 
Jacqueline Pečimonová – člen návrhovej komisie 
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Výsledky jednotlivých hlasovaní: 
 
1. Zníženie počtu členov Výboru z 5 na 3: 9/16 za, 7/16 proti -> schválené 
2. Transformácia DR z 2 členov na 1 člena -> kontrolóra: 15/16 za, 1/16 proti -> 
schválené 
3. Splatnosť členského príspevku do 31. januára daného roku: 16/16 za -> schválené 
4. 5 ročné volebné obdobie: 16/16 za -> schválené 
5. Bezplatné fungovanie Výboru ->nepreplácanie cestovného: 7/16 za, 8/16 proti, 1/16 
sa zdržal -> neschválené 
6. Voľba predsedu – p. Uhrová: 16/17 za, 1/17 sa zdržal -> schválené 
7. Voľba ekonóma/matrikára – p. Speváčková: 6/17 za, 0/17 proti, 9/17 sa zdržali -> 
neschválené 
8. Voľba ekonóma/matrikára – p. Felszeghy O.: 9/17 za, 2/17 proti, 5/17 sa zdržali -> 
schválené 
9. Voľba poradcu chovu – p. Búda: 12/17 za, 2/17 proti, 3/17 sa zdržali -> schválené 
10. Voľba kontrolóra – p. Zvonár: 16/17 za, 0/17 proti, 1/17 sa zdržal -> schválené 
11. Schválenie uznesenia MCS CSC: 17/17 za -> schválené 
 
 

Správa DR 
 
1) Vyjadrenie Dozornej rady k dožiadaným dokumentom na dodatočnú 
kontrolu agendy poradcu chovu 
Výbor CSC predložil ku kontrole po vyžiadaní karty chovných jedincov, avšak nepredložil 
celkovú agendu poradcu chovu, tak ako bolo požadované, resp. Požiadavka DR sa 
predloženie kompletnej dokumentácie poradcu chovu stale trvá, nakoľko k dnešnému 
dňu nemohla byť skontorlovaná. 
 
2) Vyjadrenie Dozornej rady k dožiadaným dokkumentom na dodatočnú 
kontrolu finančného hospodárenia 
Výbor CSC skonštatoval, že zistenia DR ohľadom finančného hospodárenia sú relevantné 
a po jej hlbšej kontrole zistila j ďalšie doklady chýbajúce v účtovníctve a finančnom 
denníku. Z informácie od člena výboru povereným vedením CSC DR dostala informáciu, 
že bola zjednaná náprava, avšak dokumenty DR k dňu aj napriek vyžiadaniu neboli 
predložené. 
Keďže sa jedná o relatívne výrazné zmeny do účtovníctva a finančného denníka (čiastka 
presahujúca 500 €), DR žiadala zmienené dokumenty k nahliadnutiu pred mimoriadnou 
členskou schôdzou, aby k nim mohla zaujať stanovisko, na čo bol vyhradený bod 4 a 5. 
DR sa k nápravným opatreniam nemôže vyjadriť.  
Predpokladaný termín prevzatia spomínaných dokumentov v bode 1 a 2 by mal byť dnes 
na MČS. Pokiaľ DR dostane tieto dokumenty k nahliadnutiu, vyjadrí sa k nim v 
najbližšom možnom termíne. 
 
S pozdravom,  
  
Mgr. Alexander Felszeghy 
Predseda DR CSC 
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Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 
9.7.2012 v Bratislave 

  
Prítomní: p. Ing. Zvonár, p. Mgr. O. Felszeghy, p.Uhrová 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Kontrola účtovných dokladov za rok 2011 
4. Kontrola chovateľskej agendy poradcu chovu 
5. Odovzdanie agendy matrikárovi a ekonómovi klubu 
6. Výstava 
7. Rôzne (web stránka, zmena stanov, banka, …) 
 
Kontrola účtovných dokladov prebehla na úvod stretnutia. Predsedkyňa klubu p. Uhrová 
predložila na prezretie kontrolórovi klubu p. Zvonárovi všetky účtovné doklady za rok 
2011 a vyjadrila sa ku všetkým výtkam dozornej rady. Peňažný denník bude ešte poslaný 
mailom p. Zvonárovi.   
Poradca chovu p. Búda sa zo súkromných dôvodov nemohol zúčastniť stretnutia, ale 
odovzdal agendu p. Uhrovej, ktorá ju predložila p. Zvonárovi na kontrolu. P. Uhrová 
doplnila k agende aj aktuálnu matriku s evidenciou platieb členského aj všetkých 
chovateľských poplatkov členov za rok 2012, ktorá je každý mesiac aktualizovaná 
a posielaná poradcovi chovu pre jeho evidenciu zaplatenosti. Matrika, chovné karty 
jedincov a odporúčania na párenie budú zaslané ešte mailom p. Zvonárovi. 
Na základe Odovzdávacieho protokolu odovzdala p. Uhrová agendu novému matrikárovi 
a ekonómovi klubu p. O. Felszeghymu. Matrika a peňažný denník mu ešte bude zaslaný 
mailom. Po odovzdaní klubových pečiatok bývalých členov klubu, bude pridelená 
pečiatka p. Felszeghymu. P. Felszeghy pripraví Dohodu o hmotnej zodpovednosti za 
pokladňu a iný hmotný investičný majetok, čo vyplynulo ako potreba z Mimoriadnej 
členskej schôdze. Ďalej bol zosumarizovaný drobný hmotný majetok klubu pre lepšiu 
evidenciu (pokladnička, zošívačka, pečiatky, výstavný stôl). Tento zoznam bude ešte 
doplnený po odovzdaní majetku od bývalých členov klubu (pečiatky, stan). 
P. Uhrová informovala zúčastnených o pripravovanej klubovej výstave v Báči 9.9.2012. 
Výstava sa bude organizovať rovnako ako minulý rok v spolupráci s KCHPS, čo zníži 
náklady oboch klubov spojené s rozhodcom. Finálne znenie propozícií na výstavu si výbor 
odsúhlasí prostredníctvom mailu do 13.7. Rovnako aj ďalšie úlohy spojené s prípravou 
výstavy budú riešené mailom alebo telefonicky. 
Ďalšie informácie podala zúčastneným na stretnutí p. Uhrová: 
 
Plánovaný rozpočet: 

Výdavky:    870,- 
- výdavky spojené s rozhodcom  420,- 
- personál kruhu   170,- 
- ceny     250,- 
- iné       30,-  
Príjmy z výstavy sa budú odvíjať od počtu prihlásených psov. Pri 50 prihlásených 
psoch budú príjmy              1.300,-   

 
Personál klubu: 

Vedúci kruhu – od KCHPS (rovnaká osoba oba dni) 
Zapisovateľ - ??? 
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Fotograf – p. Mogora 
 
Vybavenie kruhu dohodne a preverí s KCHPS – IU  
Ceny a sponzor – vybaví IU 
Rôzne:  

- občerstvenie do kruhu, perá, sáčky, fixy, výsledková listina, richterbuch – vybaví 
IU 

- pre deti bude pripravený alternatívny program, aby mohli prísť s rodičmi a sa 
nenudili celý deň a niečo sa aj naučili: súťaže pre deti a príprava na súťaž dieťa 
a pes alebo Junior Handling – zabezpečí IU 
- dar pre rozhodcu  
- posudkové listy a kartičky – vybaví OF 

 
Po skončení posudzovania budú odovzdané ceny pre víťazov Koker roka 2011. 
 
Výbor sa venoval ďalej otvoreným otázkam v oblasti fungovania klubu. Výbor sa dohodol 
na zmene správcu klubovej web stránky, aby sa zabezpečila jej funkčnosť. Z dôvodu 
rýchlej a efektívnej komunikácie bude doterajší správca nahradení novým správcom 
stránky z Bratislavy. P. Uhrová zabezpečí úpravu stránky a jej pravidelnú aktualizáciu. Na 
obnovu a prvotnú úpravu stránky sa výbor dohodol na odmene max. 100 Eur v závislosti 
od prácnosti a ďalšia bežná aktualizácia stránky bude platená od hodiny.  
Na základe zmeny stanov klubu bude na klubovú stránku doplnené tlačivo Plnej moci na 
zastupovanie. Tlačivo pripraví p. Felszeghy.  
Na základe žiadosti členskej základne na obmedzenie cestovných náhrad sa výbor 
dohodol, že cestovné náklady členom výboru pri konaní akcií výboru budú preplácané 
naďalej vo výške 0,13 Eur a extra cestovné náklady spojené napr. s rozhodcom budú 
preplácané vo výške porovnateľnej s inou alternatívnou ponukou (napr. taxi služba).  
Schválené zmeny stanov klubu budú zaslané na Ministerstvo vnútra, vybaví p. Uhrová. 
P. Felszeghy zabezpečí dodanie zápisnice z Mimoriadnej členskej schôdze z 1.7.2012, na 
základe ktorej sa bude riešiť zmena podpisových práv v banke a internet banking, vybaví 
p. Uhrová. 
P. Uhrová predložila na stretnutí návrh na zmenu hodnotenia Koker roka na ďalší rok. 
Bodovanie bude odsúhlasené mailom členmi výboru po preštudovaní návrhu.  
Ako posledný bod programu predniesla p. Uhrová myšlienku zorganizovať jednodňový 
poľovný výcvik pre členov klubu, aby sa k poľovníctvu dostali bližšie aj členovia, ktorí sa 
tomu bežne nevenujú. Medzi zúčastnenými prebehla diskusia k tejto téme s otvoreným 
koncom. Každý člen výboru sa skúsi ešte nad tým zamyslieť a na ďalšom stretnutí sa 
k tomu výbor vráti. 
 
Úlohy: 
IU:  
– zaslať mailom p. Zvonárovi peňažný denník, matriku a chovné karty 
- zaslať mailom p. Felszeghymu peňažný denník a matriku 
- prevziať ostatný majetok od bývalých členov klubu (pečiatky, stan) 
- vybavenie kruhu, ceny, sponzor, ďalšie potreby na výstavu, program pre deti 
- aktualizácia klubovej web stránky   
- zaslať nové znenie stanov na MV SR 
- zmena podpisových práv v banke a internet banking 
 
MB: 
– zaslať mailom p. Zvonárovi odporúčania na párenie 
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OF: 
- pripraviť Dohodu o hmotnej zodpovednosti 
- posudkové listy a kartičky na výstavu 
- dodanie zápisnice z Mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 1.7.2012 
 
Výbor: 
- schválenie propozícií na výstavu – do 13.7. 
- dar pre rozhodcu 
- zmena hodnotenia Koker roka 
- možnosť zorganizovať poľovný výcvik pre členov klubu 
 
Výbor sa dohodol: 
- na rozpočte plánovanej klubovej výstavy 
- na zmene správcu klubovej web stránky aj s ohodnotením 
- na náhrade cestovných nákladov 
 
V Bratislave, dňa 9.7.2012 
 
Zapísala: Ing. Iveta Uhrová  
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Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 
22.8.2012 v Bratislave 

  
Prítomní:. O. Felszeghy, I. Uhrová, M. Búda 
 
Program: 
1. Klubová výstava 
2. Poľovné skúšky 
3. Zorganizovanie poľovného výcviku pre členov klubu 
4. Iné 
 

• I. Uhrová informovala o aktuálnom zabezpečení organizácie Klubovej výstavy CSC 
plánovanej na 9.9.2012 v Báči ako aj otvorených úlohách ktoré bude treba 
zabezpečiť. 

• Vybor prediskutoval možnosti zabezpečenia pohárov pre víťazov a dohodol sa ze 
poháre by mali byt nakúpené jednotné aj napriek tomu že ešte niektorými 
disponujeme z minulých výstav 

• Poháre budú objednané od spoločnosti Gcup (www.gcup.sk), ich objednávku 
zabezpečí I. Uhrová     

• Vybor prediskutoval, či by zahraničný rozhodca nemal dostať nejaký dar 
pripomínajúci mu Slovensko ako býva zvykom a dohodol sa, že rozhodca dostane 
knihu o Slovensku v nemeckom alebo anglickom jazyku v primeranej cene cca do 
20€  -. Zabezpečí O. Felszeghy 

• Co sa týka personálneho zabezpečenia výstavy výbor sa dohodol, že pri 
klubových výstavách by mal byť personál členmi klubu. Nakoľko však pri 
spoločnej organizácií výstavy s KCHP bolo dohodnuté, že bude jedna osoba 
starajúca sa o rozhodcu počas oboch dní výbor súhlasil s výkonom funkcie 
tlmočník a vedúci kruhu – Jana Janeková, čo sa týka zapisovateľa, výbor schválil 
Kristínu Hlubinovú, ktorá prejavila záujem o prácu v kruhu a zároveň je členom 
klubu. 

• Pečivo a občerstvenie na výstavu zabezpečí M.Búda 
• Ostatné pomôcky zabezpečí I. Uhrová 

 
• Výbor prediskutoval možnosť organizácie poľovných skúšok v spolupráci s KCHPS 

avšak tieto sú stále v jednaní s výborom KCHPS a SPZ. Výbor sa bude touto 
témou zaoberať naďalej a na ďalšom výbore sa preberie aktuálny stav 
 

• Výbor prediskutoval organizáciu poľovného výcviku pre členov klubu v roku 2013. 
Mal by sa zistiť predbežný záujem o druh výcviku a podľa toho hľadať možnosti 
(revír, výcvikár, atď). 
 

• O. Felszeghy informoval o organizácií Poľovníckeho dňa v Malackách dňa 
25.8.2012 OkO SPZ Malacky v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou, kde 
sa bude predstavovať aj poľovnícka kynológia širokej verejnosti a bude tam 
zastúpený aj anglický kokeršpaniel. Informácia bude zverejnená aj na klubovej 
stránke. 
 

Úlohy: 
IU: 
-zabezpečenie pohárov pre klubovú výstavu 
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-zabezpečenie klubového stanu od J. Lančaričovej 
- zabezpečenie ostatných pomôcok pre výstavu 
- doriešenie organizácie poľ. skúšok 
 
MB: 
– zabezpečenie pečiva a občerstvenia na výstavu 
 
OF: 
- pripraviť Dohodu o hmotnej zodpovednosti 
- pripraviť návrh Plnej moci 
- zakúpiť dar pre rozhodcu – knihu o Slovensku 
- aktualizácia matriky o novoobdržané platby 
 
V Bratislave, dňa 22.8.2012 
 
Zapísal: O. Felszeghy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 
5.11.2012 v Bratislave 

  
Prítomní:. O. Felszeghy, M. Búda, I. Uhrová 
 
Program: 
1. Otvorené úlohy z minula 
2. Plán akcií na rok 2013 
3. Spravodaj 
4. Koniec roka 
5. Konferencia 
6. Rôzne 
 
1. Otvorené úlohy z minula 

• I. Uhrová zosumarizovala na úvod otvorené úlohy z minulého výboru. O. 
Felszeghy predložil návrhy dohôd o hmotnej zodpovednosti za hotovosť a banku. 
Do 11/11 zapracuje pripomienky a zašle ostatným členom výboru na podpis.  

• O. Felszeghy ďalej predložil vzor Plnej moci na zastupovanie. Pripomienky 
rovnako zapracuje a pošle mailom do 11/11. I. Uhrová zabezpečí zverejnenie 
Plnej moci na internetovej stránke. Výbor odsúhlasil, že Plná moc nemusí byť 
overovaná notárom.  

• Zároveň do 11/11 O. Felszeghy zašle vyúčtovanie klubovej výstavy Báč 2012 
predsedkyni klubu.  

• M. Búda do 11/11 doručí predsedkyni klubu potvrdenie zo Sociálnej poisťovne 
potrebné na zaregistrovanie klubu na príjem 2% dane. Ostatné náležitosti 
ohľadom registrácie vybaví I.Uhrová.  

• Web stránka bola k 31/10 zaktualizovaná, opravená a doplnená o potrebné údaje 
na jej funkčnosť. V najbližších dňoch bude vyplatená odmena na základe Dohody 
o spravovaní web stránky správcovi klubovej stránky. Zabezpečí I.Uhrová. 

• Výbor sa dohodol, že na základe pripomienky Dr. Felszeghyovej budú do budúcna 
uvádzané inzeráty na predaj šteniatok priamo na stránke bez odkazu na iné 
inzerčné portále. 
 

2. Plán akcií na rok 2013 
• I.Uhrová informovala výbor, že do 10.12.2012 musia všetky chovateľské kluby 

zaslať plán akcií na rok 2013 na SKJ.  
• Ďalej informovala, že pre rok 2013 sa plánuje výstava WCS rozšíriť o ďalšie 

španiele pod názvom World Spaniel Show. P. Vítková poslala žiadosť na SKJ 
s predpokladaným termínom 10.5.2013 pred konaním CACIB Bratislava. Zatiaľ 
vyjadrenie SKJ nemáme. Po odsúhlasení termínu výstavy bude oslovený 
rozhodca. I.Uhrová navrhla troch anglických rozhodcov. Meno rozhodcu bude 
dohodnuté prostredníctvom mailu výborom do 11/11.  

• Výbor zvažoval dve alternatívy konania klubovej výstavy – rovnako ako po minulé 
roky v spolupráci s KCHPS v Báči alebo konanie výstavy popri Poľovnom dni 
v Malackách, na základe podnetu O.Felszeghyho. Výbor sa dohodol na opätovnej 
spolupráci s KCHPS na konaní Klubovej výstavy v Báči v termíne 7.-8.9.2013.  

• Konferencia klubu – termín konania sa ešte upresní v závislosti od termínov 
výstav a možností 2-3/2013 (termín konania členskej schôdze stanovuje výbor, 
nie je závislý od SPZ).  



 41

• Klubové skúšky by klub chcel organizovať tiež v spolupráci s KCHPS. Ďalej bude 
riešiť I.Uhrová.  

• Návrh na zorganizovanie akcie Kokrí víkend v čase 6/2013 predniesla I.Uhrová. 
Túto otázku bude výbor bližšie riešiť v budúcom roku.  

 
3. Spravodaj 

• Výbor sa dohodol, že spravodaj bude zasielaný v papierovej podobe. Bude 
obsahovať aj verziu v anglickom jazyku pre reprezentačné účely. Spravodaj 
sfinalizuje I.Uhrová na základe zaslaných podkladov do 25/1 (podklady zaslané 
najneskôr do 20/1). Na základe cenových ponúk následne vyberie výbor 
dodávateľa na tlač.  

• I.Uhrová zosumarizovala základné oblasti, čo by mal obsahovať spravodaj: úvod, 
poplatky, zmeny v činnosti klubu, vedenie klubu, plán akcií na rok 2013, 
podmienky chovnosti, výsledky výstav z roku 2012, zápisnice zo stretnutí, 
zoznam členov, koker roka, 2% dane, poľovné skúšky, chovateľské oznamy, 
chovné psy, správa matrikára a ekonóma klubu, správa poradcu chovu, správa 
kontrolóra klubu, pozvánka na konferenciu, plná moc. 
 

4. Koniec roka 
• O.Felszeghy pošle začiatkom roka všetkým členom upozornenie na zaplatenie 

členského do 31/1/2013. Zároveň I.Uhrová zabezpečí zverejnenie upozornenia na 
klubovej web stránke. 

• Vzhľadom na neprítomnosť kontrolóra klubu na zasadnutí výboru I.Uhrová 
dohodne v najbližších dňoch postup, termín a obsah  kontrol potrebný na 
uzavretie roka, aby mohla byť zahrnutá aj správa kontrolóra klubu v spravodaji. 

• Výbor sa dohodol, že účtovníctvo bude zabezpečené rovnako ako v roku 2012, 
zabezpečí I.Uhrová. 

• O.Felszeghy po 31/1, kedy bude známy stav členov klubu, zakúpi členské známky 
pre všetkých členov klubu na ďalší rok, ktoré sa zašlú spolu so spravodajom. 

 
5. Konferencia 

• Termín a miesto schôdze ešte bude upresnené výborom.  
• I.Uhrová predniesla návrh zorganizovať na začiatku konferencie veterinárnu 

prednášku, ktorá by mohla obohatiť členov o nové informácie. M.Búda osloví 
veterinára a zistí možnosti a podmienky, za akých by sa to mohlo zorganizovať. 

• O.Felszeghy zabezpečí prezenčnú listinu príp. iné administratívne úkony v oblasti 
matriky (členské preukazy, prihlášky). Ďalej pripraví volebný poriadok, ktorý bude 
aj s kandidátmi zaslaný spolu s pozvánkou a programom na konferenciu.  

 
6. Rôzne 

• Výbor schválil nového člena od 1.1.2013 p. JUDr. Martinu Machovú.  
• M.Búda vybaví doplatenie zápisného, ktoré ešte nebolo od členov zaplatené. 
• I.Uhrová odovzdala prihlášky p.Vojtka a p.Mihálikovej matrikárovi klubu. 
• Ďalej I.Uhrová odovzdala ekonómovi klubu účtovné doklady – poštovné a faktúru 

za poháre. 
• I.Uhrová predniesla návrh o zabezpečení prezentačných predmetov, ktoré by 

robili klubu reklamu aj s cenovou ponukou. Súčasné logo podľa vyjadrení 
oslovených dodávateľov nie je vo formáte použiteľnom na takéto účely a muselo 
by sa prekresliť alebo úplne zmeniť. Jednu z verzií prekresleného loga I.Uhrová 
predložila výboru, ktorý túto verziu neprijal. O.Felszeghy skúsi ešte tiež preveriť 
možnosť zmeny formátu súčasného loga (informuje výbor do 11/11). Na základe 
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toho bude výbor ďalej postupovať. Táto otázka bude predložená aj členskej 
základni na členskej schôdzi. 

• O.Felszeghy predniesol podnet na obnovenie čestného oceňovania dlhoročných 
chovateľov za ich prínos v chovateľskej oblasti, ako to bolo v minulosti. Podnet 
sa prednesie na konferencii členskej základni. 

 
 
Úlohy: 
IU: 

- zabezpečiť registráciu klubu na príjem 2% dane 
- vyplatiť odmenu za správu web stránky klubu do 11/11 
- zaslať plán akcií na rok 2013 SPZ do 10/12 
- sfinalizovať Spravodaj do 25/1 a zabezpečiť jeho tlač a rozposlanie 
- zverejniť upozornenie na zaplatenie členského do 31/1/2013 na web stránke - 

1/2013 
- dohodnúť kontroly činnosti klubu s kontrolórom klubu  
- zaúčtovanie účtovných dokladov za rok 2012 do 31/3/2013  

 
MB: 

- zaslať potvrdenie zo SP predsedkyni klubu do 11/11 
- poslať správu poradcu chovu do Spravodaja do 20/1 
- zistiť možnosti na zabezpečenie veterinárnej prednášky 
- vybaviť doplatenie zápisného 

 
OF: 

- sfinalizovať dohody o hmotnej zodpovednosti a plnú moc do 11/11 
- vypracovať vyúčtovanie klubovej výstavy Báč 2012 a zaslať IU do 11/11 
- poslať správu matrikára a ekonóma klubu do Spravodaja do 20/1 
- poslať upozornenie na zaplatenie členského do 31/1/2013 členom klubu - 1/2013 
- zakúpiť členské známky – 2/2013 
- zabezpečiť na konferenciu: prezenčná listina, volebný poriadok  
- preveriť možnosť zmeny formátu loga do 11/11 

 
Všetci: 

- schválenie rozhodcu na klubovú výstavu do 11/11 
- stanoviť miesto a termín konania Konferencie klubu 
- zorganizovať Kokrí víkend (zač. roka 2013) 
- prezentačné predmety klubu 
- oceňovanie dlhoročných chovateľov za ich prínos v chovateľskej oblasti 

 
V Bratislave, dňa 5.11.2012 
 
Zapísala: I. Uhrová 
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Štandard plemena 
 

FCI-Štandard č.5 / 28. 11. 2003 / GB 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL 

 
Krajina pôvodu: Veľká Británia. 

VYUŽITIE: Sliedenie. 

ZARADENI F.C.I.: Skupina 8 Retrívre, sliediče a vodné psy. 

 Sekcia 2 Sliediče. 

 S pracovným upotrebením. 

 

CELKOVÝ VZHĽAD: Veselý, robustný, športovný; dobre vyvážený; kompaktný; je 

približne rovnako dlhý ako vysoký. 

 

SPRÁVANIE / TEMPERAMENT: Veselá povaha sa prejavuje neustálym pohybom chvosta, 

hlavne keď sleduje stopu, nebojácne v zarastenom teréne. Milý a citlivý, plný života a 

nadšenia. 

 

HLAVA: 

LEBKOVÁ OBLASŤ:  

Lebka : Dobre vyvinutá, hladko klenutá, ani jemná ani hrubá. 

Stop : Výrazný, umiestnený v strede medzi špičkou nosa a tylovým hrboľom.  

TVÁROVÁ OBLASŤ:  

Nos: Dostatočne veľký pre stopovanie. 

Ňufák: Štvorcový. 

Čeľuste/Zuby: Čeľuste silné s dokonalým, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, 

t.j. horné zuby tesne prekrývajú dolné zuby a sú nasadené kolmo do čeľustí. 

Líce: Nevýrazné. 

Oči: Veľké, ale nie vystupujúce. Tmavohnedé alebo hnedé, nikdy nie svetlé, ale 

v prípade pečeňovo-hnedných, škvrnitých pečeňovo-hnedých a pečeňovohnedo-bielych, 

tmavoorieškové zodpovedajú sfarbeniu srsti; s inteligentným výrazom 

a mierumilovnosťou avšak úplne bdelý, žiarivý a veselý; priliehavé očné viečka. 

Uši: Lalôčkovité, nasadené nízko v úrovni očí.  Ušnica siaha až po špičku nosa. Dobre 

pokryté dlhou, hladkou hodvábnou srsťou. 
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KRK: Primeranej dĺžky, svalnatý, svieži. Nasadený elegantne do pliec so šikmými 

lopatkami. 

 

TELO: Silné, kompaktné. 

Horná línia: Pevná, rovná, mierne zvažujúca smerom k chvostu. 

Slabiny: Krátke, široké. 

Hrudník: Dobre vyvinutý a hlboký; spredu ani príliš široký ani úzky. Rebrá dobre klenuté. 

 

CHVOST: Nasadený trochu nižšie pod úrovňou chrbta. Musí byť veselý, v pohybe 

a nesený rovno, nikdy nie zdvihnutý nahor. Zvyčajne nekupírovaný. 

Kupírovaný: Nikdy nie príliš krátky, aby bol skrytý ani príliš dlhý, aby prekážal 

neustálemu veselému pohybu pri práci. 

Nekupírovaný: Trochu zohnutý s primeranou dĺžkou, proporcionálne k veľkosti tela 

dávajúci celkovo vyvážený vzhľad; v ideálnom prípade nesiaha pod pätový kĺb. Hrubý od 

koreňa a postupne sa zužujúci ku koncu chvosta; dobre osrstený. Živý v pohybe, stále 

rovný nie vyššie ako línia chrbta a nikdy nie tak nízko ako pri náznakoch strachu. 

 

KONČATINY:  

PREDNÉ KONČATINY: Nohy silnej kostry, rovné, dostatočne krátke na využitie 

koncentrovanej sily. Nie ale príliš krátke, aby obmedzovali výraznú snahu očakávanú od 

tohto skvelého, športového psa. 

Lopatky : Zvažujúce a primerané. 

ZADNÉ KONČATINY: Široké, dobre zauhlené, osvalené; nohy silnej kostry. 

Koleno : Dobre zauhlené. 

Päta: Krátka pod pätovým kĺbom, umožňujúca dobrý pohyb. 

LABY: Pevné, silné vankúšiky, v tvare mačacej labky. 

 

KROK / POHYB: Bezchybný priestranný pohyb. 

 

OSRSTENIE:  

SRSŤ: Rovná, hodvábna, nikdy nie drôtená alebo zvlnená, nie príliš bohatá a nikdy nie 

kučeravá. Dobre osrstené predné končatiny, telo a zadné končatiny po päty. 

FARBA: Rôznorodá. U jednofarebných psov nie je povolená biela, s výnimkou na hrudi. 
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VEĽKOSŤ A VÁHA: 

Výška približne: psy 39 - 41 cm; suky 38 - 39 cm. 

Váha približne: 12,5 - 14,5 kg. 

 

VADY: Akákoľvek odlišnosť od predchádzajúcich bodov by mala byť považovaná za vadu 

a ich závažnosť by mala byť braná podľa stupňa ich vplyvu na zdravie a spokojnosť psa. 

 

Akýkoľvek pes jasne prejavujúci fyzické alebo psychické abnormality bude 

diskvalifikovaný. 

 

Poznámka: Samci by mali mať dva zreteľne normálne semenníky úplne zostúpené do 

mieška. 
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Chovné podmienky 
 

A) jedinec bez poľovných skúšok  

• Absolvovanie minimálne 3 výstav po dovŕšení 12 mesiacov veku (z toho jedna 

povinná klubová výstava) s ocenením „V“ u psa a „VD“ u sučky 

• Po dovŕšení 12 mesiacov veku röntgen DBK s výsledkom maximálne 2/2 

• Chrup - nožnicový záhryz 

- toleruje sa absencia 1 zubu (P1 alebo M3) 

 

B) jedinec s poľovnými skúškami  

• Absolvovanie minimálne 1 výstavy po dovŕšení 12 mesiacov veku (z toho jedna 

povinná klubová výstava) s ocenením „VD“ u psa a „VD“ u sučky 

• Po dovŕšení 12 mesiacov veku röntgen DBK s výsledkom maximálne 2/2 

• Predloženie rozhodcovskej tabuľky z akejkoľvek poľovnej skúšky 

• Chrup - nožnicový záhryz 

- toleruje sa absencia 1 zubu (P1 alebo M3)  

 

Výška, skus a plnochruposť musí byť potvrdená rozhodcom vo výstavnom posudku, 

prípadne v preukaze pôvodu rozhodcom skupiny VIII. pre anglických kokeršpanielov.  

Minimálny vek pre zaradenie do chovu je 15 mesiacov u psa aj u sučky.  

Maximálny vek pre použitie v chove je u sučky 8 rokov (do konca kalendárneho roku, v 

ktorom sučka dovŕšila tento vek).  

Maximálny vek pre použitie v chove u psa je neobmedzene.  

Sučka môže mať maximálne jeden vrh v kalendárnom roku.  

Chovný jedinec s pozitívnym nálezom DBK musí byť párený s jedincom bez nálezu.  

Chovný jedinec s absenciou 1 zubu (P1 alebo M3) musí byť párený s plnochrupým 

jedincom.  

V prípade, že sa majiteľ uchovňovaného psa alebo sučky preukáže výsledkom 

oftalmologického vyšetrenia (PRA, CATARACT), udelí sa mu zľava z poplatku za 

chovnosť 50%.  

Pokiaľ bude importovaná sučka gravidná a už zapísaná do SPKP (Slovenská plemenná 

kniha psov) ako gravidná, bude uchovnená na tento jeden vrh šteniat. V prípade, že by 

ju chcel majiteľ znova nakryť, musí už táto sučka splniť podmienky chovnosti nášho 

klubu (CSC Slovakia). 
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V prípade dovezených chovných jedincov z inej krajiny, bude výsledok röntgenu 

bedrových kĺbov uznaný a ostatné podmienky chovnosti musia byť splnené podľa 

chovných podmienok nášho klubu (CSC Slovakia). 

 

Postup pri uchovňovaní jedincov anglického kokeršpaniela:  

Majiteľ jedinca anglického kokeršpaniela po splnení platných podmienok chovnosti 

zaplatí na účet klubu poplatok 20 EUR a súčasne pošle doporučene poradcovi chovu na 

adresu:  

Bc. Miroslav Búda 

Bernolákova 15 

919 43 Cífer 

1. originál preukazu o pôvode, v ktorom je v rubrike zmeny majiteľov uvedené meno a 

priezvisko, presná adresa vrátane PSČ 

2. - originál min. 3 výstavných posudkov v prípade alternatívy chovných podmienok „A“ – 

jedinec bez poľovných skúšok 

    - originál min. 1 výstavného posudku (špeciálna alebo klubová výstava CSC Slovakia), 

v prípade alternatívy chovných podmienok „B“ – jedinec s poľovnými skúškami; súčasne 

pri tejto alternatíve treba poslať originál rozhodcovskej tabuľky z akejkoľvek poľovnej 

skúšky 

3. originál tlačiva s potvrdením vyhodnotenia rtg. snímky na dyspláziu bedrových kĺbov. 

Majiteľ jedinca anglického kokeršpaniela urobí röntgenový snímok bedrových kĺbov u 

veterinára podľa vlastného výberu a tento snímok spolu s originálom preukazu o pôvode 

zašle na vyhodnotenie na adresu:  

Veterinárna nemocnica CASSOVET - MVDr. Šoltés 

Trieda KVP 7 

040 11 Košice 

Tel.kontakt: 055/643 58 48 

Výška, skus a plnochruposť musí byť potvrdená rozhodcom vo výstavnom posudku, 

prípadne v preukaze pôvodu rozhodcom skupiny VIII. pre anglických kokeršpanielov.  

V prípade, že majiteľ uchovňovaného jedinca zašle aj výsledok oftalmologického 

vyšetrenia (PRA, CATARACT), udelí sa mu zľava z poplatku za chovnosť 50%.  

Na Slovensku sú nasledujúci veterinárni lekári so špecializáciou vo veterinárnej 

oftalmológii: 

Doc. MVDr. Alexandra Trbolová, Capajevova 3, 040 81 Košice, tel.č.: 0907 

638 682 
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MVDr. Miroslav Faga – Veterinárna poliklinika, Zavarská 11, 917 01 Trnava, 

tel.č.: 033/55 01 609 

MVDr. Anna Hanzlová - nám. A. Hlinku 32, 919 43 Cífer, tel.č.: 0905 33 69 43, 
www.trivet.sk 
 
Poradca chovu podľa zoznamu platiacich členov CSC Slovakia (vypracovaný ekonómom 

klubu) overí členstvo majiteľa v CSC Slovakia a úhradu poplatku za uchovnenie. Po 

zaregistrovaní uchovňovaného jedinca poradca chovu predloží preukaz o pôvode 

Slovenskej plemennej knihe psov SPZ. 

SPZ po potvrdení chovnosti jedinca v preukaze o pôvode ho zasiela späť majiteľovi 

chovného jedinca. 

 

Pokyny pre majiteľov chovných sučiek:  

• Po párení sučky chovným psom sa riaďte pokynmi na tlačive Odporúčanie na 

párenie (1-3), poradcovi chovu zašle spravidla majiteľ psa zvyšok Odporúčania na 

párenie (podľa bodu 3 Odporúčania) spolu s dokladom o úhrade poplatku za 

odporúčanie na krytie 5 € a poplatku za krytie psom 5 €.  

• Ak sa sučka neoplodnila, zašlite poradcovi chovu aj majiteľovi psa Hlásenie vrhu 

šteniec do 20 dní po predpokladanom termíne pôrodu – môžete požiadať o náhradné 

párenie.  

• Ak sa sučke narodili šteniatka, zašlite do 10 dní po ich narodení 1x Hlásenie vrhu 

šteniec poradcovi chovu a 1x Hlásenie vrhu šteniec majiteľovi psa.  

• Prihláška na zápis šteniec – zašlite do 30 dní po narodení šteniat 2x poradcovi 

chovu spolu s dokladom o zaplatení, a to 5 € za každé šteňa bez ohľadu na počet 

šteniat. Dovoľujem si Vás upozorniť na správnosť vyplňovania Prihlášky na zápis 

šteniec, a to hlavne na to, aby ste uvádzali najprv mená psov, potom súk.  

• V prípade, že šteňa bude vyvezené (predané) mimo Slovenskej republiky, vyplňujete aj 

údaj „Nadobúdatelia šteniec“, kde uvediete presné meno a priezvisko a kompletnú 

adresu nadobúdateľa, inak nie je potrebné vyplňovať.  

Materiály určené poradcovi chovu zasielajte na adresu:  

Bc. Miroslav Búda 

Bernolákova 15 

919 43 Cífer 
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Chovateľské oznamy 
 

Čipovanie (tetovanie) psov zapisovaných v plemennej knihe Slovenského 

poľovníckeho zväzu 

(5.3.2012) 

 
V zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov (a vyhlášky č. 19)  je od 1.11.2011 na Slovensku povinné označovanie 

všetkých psov zavedením nezameniteľného transpondéra - mikročipu (teda čipovanie), 

a to do 8 týždňov veku psa. (Informácie sú na stránke www.svps.sk, vyhláška – 

www.zbierka.sk.)  

Na základe rozhodnutia kynologickej rady SPZ z 24.2.2012 sa ruší povinné tetovanie 

psov plemien zastrešených v SPZ a ustanovuje sa spôsob zápisu šteniec do SPKP pri 

čipovaní psov.  

Odporúča sa chovateľom preveriť si u svojho veterinára cenu za zavedenie mikročipu 

a podľa toho sa rozhodnúť, u koho si dajú štence začipovať. Nie všetci veterinárni lekári 

majú oprávnenie vydávať medzinárodný veterinárny preukaz (Pet passport), nevyhnutný 

pri vývoze psa do zahraničia. Zoznam poverených veterinárnych lekárov, ktorí majú 

takéto oprávnenie, je uverejnený na stránke www.crsz.sk.    

Tetovanie bolo rýchlejšou a ľahšou formou identifikácie psov pri ich strate, zabehnutí, 

ale aj odovzdávaní šteniec novým majiteľom, ponecháva sa teda na chovateľov, či si 

dajú šteniatka zo svojich odchovov súčasne začipovať aj otetovať. Otetovať si môže dať 

dodatočne šteňa či staršieho jedinca aj nový majiteľ.  

SPZ vydá nové tlačivo prihlášky na zápis vrhu, v ktorom bude pri menách šteniec 

dostatočné miesto pre nalepenie čiarového kódu mikročipu. Tlačivo si bude možné 

stiahnuť z webovej stránky SPZ (www.polovnictvo.sk), alebo zo stránok príslušných 

chovateľských klubov. 

 

Kolobeh tlačív 

I. variant – len čipovanie  

Ak to klub vyžaduje, chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu poradcovi chovu 

príslušného chovateľského klubu, ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do 

SPKP a vráti ju späť chovateľovi, ktorý si na základe toho pôjde dať štence začipovať.  

Ak tento postup klub nevyžaduje, chovateľ s vyplnenou prihláškou na zápis vrhu pôjde k 

vybranému veterinárnemu lekárovi dať si štence začipovať.  
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Veterinárny lekár do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie 

v nej dátum čipovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku 

na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú 

potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do 

databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú tlačiť na preukazy 

o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou 

dobierky. 

 

II. variant – čipovanie a tetovanie  

Ak sa chovateľ rozhodne dať si štence začipovať aj otetovať, postupuje takto: 

Ak to vyžaduje klub, pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu najskôr poradcovi chovu 

príslušného chovateľského klubu, ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do 

SPKP a pošle ju kynologickému odboru SPZ.  

Ak tento postup klub nevyžaduje, chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu 

priamo na ústredie SPZ. Kynologický odbor zapíše štence do databázy plemennej knihy, 

na prihlášku uvedie tetovacie čísla, urobí si kópiu z tejto prihlášky a originál pošle 

chovateľovi. Chovateľ si na základe toho pôjde dať štence začipovať a otetovať.  

Veterinárny lekár štence začipuje a otetuje, do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov 

k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a tetovania a potvrdí to pečiatkou 

a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor 

SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu 

prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich 

kódy mikročipov, ktoré sa budú, vrátane tetovacieho čísla, tlačiť na preukazy o pôvode. 

Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.  

 

Komora veterinárnych lekárov v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov a k nemu vydanej vyhlášky č. 19 o identifikácii 

a registrácii spoločenských zvierat z 13.1.2012 vedie centrálny register spoločenských 

zvierat (CRSZ), prepojený s medzinárodnou databázou, do ktorého sú všetci poverení 

veterinárni lekári povinní do 24 hodín zaevidovať každé začipované zviera so všetkými 

údajmi o ňom, vrátane posledného majiteľa, resp. aj čísla zápisu čistokrvného jedinca. 

Pri nájdení strateného psa je najlepšie navštíviť najbližšieho veterinárneho lekára, ktorý 

čítačkou čipov preverí, či má pes zavedený mikročip a v centrálnom registri SZ zároveň 

môže nájsť jeho majiteľa.  
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World Cocker Show 11.5.2012 Bratislava 
 

CSC spolu s Klubom amerických kokeršpanielov organizoval v roku 2012 už 3. ročník 

World Cocker Show, ktorá sa konala v piatok pred Medzinárodnými výstavami 

Springduodanube v Bratislave 12. a 13.5. Tento rok výbor vsadil na domáceho rozhodcu 

a oslovil dlhoročnú chovateľku anglických kokeršpanielov Dr. Evu Felszeghyovú 

(chovateľská stanica Drycastle), ktorá pozvanie na posudzovanie prijala. Ukázalo sa to 

ako dobrý výber, lebo rozhodkyňa svojimi odbornými radami a hodnoteniami prispela k 

úspešnému priebehu výstavy a k spokojným vystavovateľom. Na výstavu sa neprihlásilo 

veľa psov, zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Chorvátska sa zúčastnilo 22 psov, 

ale aspoň bol dostatočný priestor na ich posúdenie, čo sa odzrkadlilo na detailných 

posudkoch.  

 

 
 

Claramand Back In Time, V1, CAC, BOV, Winner male, BOB, R.BIS 
majiteľ: Thomas Elaine, Horvat Maja 

 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY - SUČKY 
 
Trieda mladých 
1. CERRUTI SCHÖNEZ, V1, CAJC, Junior Winner female 
     majiteľ: Schönigerová Zoja 
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Trieda stredná 
2. BLACK LORD SWEET DREAM, V1, CAC, BOV 
     majiteľ: Horvat Maja 
 
Trieda šampiónov 
3. FIONA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, V1, CAC 
     majiteľ: Wágner Antonín 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - PSI 
 
Trieda otvorená 
4. AMBER BLACK PETRS, V2, R.CAC 
     majiteľ: Joklová Alena 
 
5. CLARAMAND BACK IN TIME, V1, CAC, BOV, Winner male, BOB, R.BIS 
     majiteľ: Thomas Elaine, Horvat Maja 
 
Trieda šampiónov 
6. CH TIP OFF SCHÖNEZ, V1, CAC 
     majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
Trieda čestná 
7. KING OF HEARTS MADE IN AUSTRIA, V1, BOB honour, BIS honour 
     majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - SUČKY 
 
Trieda stredná 
8. ANGEL Z RASŤOVHO ZÁMKU, V1, CAC 
     majiteľ: Leskovská Renáta 
 
Trieda pracovná 
9. IVORY IVY ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, V1, CAC, BOV, R.BIS working                  
     majiteľ: Lančaričovci Jana a Vít 
 

ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ - PSI 
 

Trieda mladých 
10. ATHOS SKAR-LINE COLOUR RANGE, V1, CAJC, Junior Winner male, R.BIS junior 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
Trieda stredná 
11. BRIGHT BADDY SKAR-LINE COLOUR RANGE, V1, CAC 
       majiteľ: Zvonár Juraj, Ing. 
 
12. KAROLA'S XENOS, V2, R.CAC 
       majiteľ: Krainz Karoline 
 
Trieda otvorená 
13. BRET ORANGE STAR, V3 
       majiteľ: Ing.arch. 
 
14. X-TREME SCOTY SKAR-LINE COLOUR RANGE, V1, CAC 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
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15. ZERRO SKAR LINE COLOUR RANGE, V2, R.CAC   
       majiteľ: Zvonár Juraj, Ing. 
 
Trieda šampiónov 
16. ZAK SKAR-LINE COLOUR RANGE, V1, CAC, BOV 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ – SUČKY 
 
Trieda mladých 
17. ADRIANE SKAR-LINE COLOUR RANGE, V2 
       majiteľ: Balek Jaroslav 
 
18. AMIE DEVIL IN BLACK, V3 
       majiteľ: Leskovská Renáta 
 
19. LYNWATER PEACE PIPE, V1, CAJC 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
Trieda stredná 
20. KAROLA'S YOURÉ MY PLEASURE, V1, CAC 
       majiteľ: Krainz Karoline 
 
Trieda otvorená 
21. YSSY SKAR-LINE COLOUR RANGE, V1, CAC, BOV, Winner female 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
Trieda pracovná 
22. BLACK LORD FAST' N' FURIOUS, V1, CAC, BIS working 
       majiteľ: Horvat Maja 
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Klubová výstava Cockerspaniel Clubu, Báč 
9.9.2012 

 

Dňa 9.9.2012 sa konala Klubová výstava Cockerspaniel Clubu, rovnako ako minulý rok v 

príjemnom prostredí areálu Golfového klubu v Báči pri Šamoríne. Pozvanie posudzovať 

našu výstavu prijal skúsený rozhodca pán Herbert Klemann z Nemecka. Na výstavu sa 

prihlásilo 32 psov zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Výstava mala veľmi príjemný priebeh, 

priateľské prostredie a dobrá nálada sa udržala počas celého dňa, rovnako nám  prialo aj 

počasie. Pre víťazov bolo pripravených veľa pohárov, odmien pre psích miláčikov ako aj 

cien pre súťažiace deti.  

 

 
 

Bruce Tarakim - Exc. 1, CAC, BOV, CW male, BOB 
majiteľ: Kubíková Milada 
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ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY - PSI 
 
Trieda šampiónov 
1. BRUCE TARAKIM, Exc. 1, CAC, BOV, CW male, BOB 
      majiteľ: Kubíková Milada 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY - SUČKY 
 
Trieda otvorená 
2. BINKIE ZO ZÁLESIA, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Dobrovodská Dana, Mgr. 
 
3. BONNY LUBRAMI, VG 2 
      majiteľ: Mihok Tomáš 
 
Trieda pracovná 
4. HIDDY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, Exc. 1, CAC, BOV, Best working female 
      majiteľ: Kubíková Milada 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - PSI 
 
Trieda otvorená 
 
5. FRENCH KISS OF MERRILY, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Uhrová Iveta 
 
Trieda pracovná  
6. INTRUZ ELUDA, Exc. 1, CAC, Best working dog 
      majiteľ: Gregor Vlastimil 
 
Trieda šampiónov 
7. KING OF HEARTS MADE IN AUSTRIA, Exc. 1, CAC, BOV 
      majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
Trieda veteránov 
8. DANDY Z MALÉ KAMENNÉ, Exc. 1, BOB veteran 
      majiteľ: Uhrová Iveta 
 
Trieda čestná 
9. CH TIP OFF SCHÖNEZ, Exc. 1, BOB honour 
      majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - SUČKY 
 
Trieda mladých 
10. ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, Exc. 1, CAJC, Junior CW, female 
       majiteľ: Kubíková Milada 
 
Trieda otvorená 
11. ANGEL Z RASŤOVHO ZÁMKU, VG 
       majiteľ: Leskovská Renáta 
 
12. BABULKA ZO ZÁLESIA, VG 2 
        majiteľ: Dobrovodská Dana, Mgr. 
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13. BALANTINE TARAKIM, Exc. 1, CAC, BOV 
       majiteľ: Kubíková Milada 
 
14. GYÉMÁNTHEGYI BIZSU, VG 3 
       majiteľ: Mihok Tomáš 
 
15. KADISHA ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, VG 4 
       majiteľ: Kelešiová Alena 
 
Trieda pracovná 
16. CATTE POD OŘECHEM, absent 
       majiteľ: Gregor Vlastimil 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ - PSI 
 
Trieda mladých 
17. DRYCASTLE DANDY'S EL NINO, Exc. 1, CAJC, Junior CW male 
       majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Trieda stredná 
18. ARIX DEVIL IN BLACK, VG 
       majiteľ: Seres Pavol, Ing., Ursíny Martin, Ing. 
 
Trieda otvorená 
19. BRET ORANGE STAR, VG 
       majiteľ: Poláčiková Linda, Ing.arch., SK 
 
20. KAROLA'S YAKALELO, VG 
       majiteľ: Krainz Karoline 
 
21. ORNAMENT IN BLUE BRAKEMON, Exc. 1, CAC, BOV 
       majiteľ: Popková Radmila, Šimoník Ivo, MVDr. 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ – SUČKY 
 
Trieda mladých 
22. EAVEE BLACK PETRS, Exc. 1, CAJC 
       majiteľ: Kelešiová Alena 
 
Trieda stredná 
23. ADRIANE SKAR-LINE COLOUR RANGE, absent 
        majiteľ: Balek Jaroslav 
 
24. AMIE DEVIL IN BLACK, VG 2 
       majiteľ: Leskovská Renáta 
 
25. ASTRA DEVIL IN BLACK, VG 3 
       majiteľ: Seres Pavol, Ing. 
 
26. RYNA RI BRAKEMON, Exc. 1, CAC 
       majiteľ: Chrenko Ján 
 
Trieda otvorená 
27. AMELIE DEVIL IN BLACK, Exc. 2, R.CAC 
       majiteľ: Seres Pavol, Ing. 
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28. KAROLA'S YOURÉ MY PLEASURE, Exc. 3 
       majiteľ: Krainz Karoline 
 
29. NATALI IN CHOCOLATE BRAKEMON, Exc. 4 
       majiteľ: Streitová Renata 
 
30. PATTY Z BLATOVA, Exc. 1, CAC 
       Majiteľ: Gorej Miroslav, Ing. 
 
Trieda šampiónov 
31. DRYCASTLE DANDY'S DAISY, Exc. 1, CAC, BOV, CW female 
       majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Dieťa a pes 
 

1. Matúš Ursíny + Arix Devil in black 
2. Tamara Búdová + French Kiss Of Merrily 

 
Junior Handling I. 
 
1. Simona Uhrová + Dandy z Malé Kamenné 
 
Najkrajší pár psov 
 
1. Drycastle Dandy's El Nino + Drycastle Dandy's Daisy, o.: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Najkrajšia chovateľská skupina 
 
1. Brakemon, o.: Popková Radmila 
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Výsledky súťaže Koker roka 2011 
 
 
 

Koker roka - pes 

  Meno psa  Farba Majiteľ Body 

1 Bruce Tarakim čierny Kubíková Milada 501 

2 JCH SR, ČR King of Hearts Made in Austria zlatý Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš 251 

  
     

Koker roka - sučka 

  Meno psa Farba  Majiteľ Body 

1 Drycastle Dandy's Daisy modrý beloš Felszeghyová Eva, MUDr. 323 
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Koker roka 2012 
 

 

 

 

Milí členovia, uzávierka pre tohtoročnú súťaž Koker roka 2012 je 31.3.2013. K svojej 

prihláške priložte vyplnenú bodovaciu tabuľku a kópie z výstav. Pozor, bodovacie tabuľky 

boli zmenené! 

 

 

 

 

 

 

Prihlášky posielajte na adresu:  

 

Iveta Uhrová  

Jaskový rad 215  

831 01 Bratislava  

e-mail: iveta.uhrova@gmail.com 
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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  
I. - III. Cena počet bodov v RT/2 
Res.CACT 35 bodov 
CACT 40 bodov 
Res.CACIT 45 bodov 
CACIT 50 bodov 
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Skúšobný poriadok pre poľovné skúšky 
malých plemien 

 
Skúšky vlôh – SVMP 
Odhaľujú vrodené vlohy psa, kvalitu jeho čuchu, hlasitosť a povahu vôbec, a tiež 
schopnosti k ďalšiemu, náročnejšiemu výcviku. Skúšky vlôh nie sú skúškami poľovnej 
upotrebiteľnosti.  
 

Rozhodcovská tabuľka – Skúšky vlôh malých plemien 

PREDMET 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

I. II. III. 

1 Čuch 3 2 2 10 
2 Hlasitosť 3 2 1 8 
3 Odvaha 3 2 0 8 
4 Poslušnosť 2 2 1 4 
5 Správanie sa po výstrele 2 2 1 3 
6 Vodenie na remeni 2 2 1 4 
7 Sliedenie 2 2 2 7 
8 Stopa živej zveri 3 2 1 7 
9 Stopa vodiča 2 2 1 4 
Najnižší počet bodov pre cenu 175 132 110  

 
Farbiarske skúšky – FSMP 
Organizujú sa najmä v poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je 
možné usporiadať lesné skúšky. Ich absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť 
na dohľadávanie srnčej zveri. 
 

Rozhodcovská tabuľka – Farbiarske skúšky malých plemien 

PREDMET 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

I. II. III. 

1 Hlasitosť - - - 2 
2 Poslušnosť 2 2 1 4 
3 Vodenie na remeni 3 2 2 4 
4 Sliedenie 3 2 1 4 
5 Správanie sa po výstrele 2 2 1 3 
6 Práca na pofarbenej stope najmenej 12 hod. 

starej 
3 2 1 10 

7 Odloženie 3 2 1 4 
Najnižší počet bodov pre cenu 92 69 58  

 
Skúšky duričov – SD a Farbiarske skúšky duričov – FD 
Úspešným absolvovaním skúšok duričov alebo farbiarskych skúšok duričov získava pes 
kvalifikáciu na dohľadávanie diviačej zveri. Skúša sa na nich podľa skúšobného poriadku 
pre skúšky duričov. 
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Rozhodcovská tabuľka – Skúšky duričov 

PREDMET 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

I. II. III. 

1 Čuch 3 2 2 4 
2 Hľadanie 3 2 1 5 
3 Durenie 

a) zajac, líška 
b) diviak 

 
3 

 
2 

 
1 

 
4 
7 

4 Hlasitosť nas tope 3 2 1 6 
5 Dohľadávanie diviaka po prirodzenej alebo 

umelo založenej nepofarbenej stope 
a) vodič 
b) hlásič alebo oznamovač 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
4 
5 

6 Odvaha 3 2 1 6 
7 Poslušnosť 3 2 1 2 
8 Správanie sa po výstrele 2 1 1 2 
9 Správanie sa pri zastrelenej zveri 2 1 1 2 
10 Správanie sa na stanovišti 3 2 1 2 
11 Vytrvalosť 3 2 1 3 
12 Orientácia 3 2 1 4 
13 Vodenie psa na remeni / voľne 3 2 1 4 
14 Odloženie 

a) na remeni 
b) voľne 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 
4 

Najnižší počet bodov pre cenu 150 120 90  
 
Rozhodcovská tabuľka – Farbiarske skúšky duričov 

PREDMET 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

I. II. III. 

14 Vodenie psa 
a) na remeni 
b) voľne 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 
3 

14 Odloženie 
a) na remeni 
b) voľne 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 
8 

5 Dohľadávanie diviaka po prirodzenej alebo 
umelo založenej nepofarbenej stope 
a) vodič 
b) hlásič 
c) oznamovač 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
6 
8 
8 

9 Správanie sa pri zastrelenej zveri 3 2 1 4 
7 Poslušnosť 3 3 2 4 
Najnižší počet bodov pre cenu 59 47 38  
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Lesné skúšky – LSMP 
Sú skúškami, ktorých absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na 
dohľadávanie srnčej zveri. 
 

Rozhodcovská tabuľka – Lesné skúšky malých plemien 

PREDMET 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

I. II. III. 

1 Čuch 3 2 2 10 
2 Hlasitosť 3 2 1 8 
3 Odvaha 2 2 0 8 
4 Poslušnosť 2 2 1 4 
5 Správanie sa po výstrele 2 2 1 3 
6 Vodenie na remeni 3 2 2 4 
7 Sliedenie 3 2 2 7 
8 Posliedka 2 2 1 4 
9 Práca na pofarbenej stope 1-4 hod. starej 3 2 2 10 
10 Odloženie 3 2 1 4 
Najnižší počet bodov pre cenu 198 148 124  

 
Jesenné skúšky – JSMP 
Kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie a prinášanie malej zveri. 
 

Rozhodcovská tabuľka – Jesenné skúšky malých plemien 

PREDMET 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

I. II. III. 

1 Čuch 3 2 2 10 
2 Hlasitosť 3 2 1 8 
3 Odvaha 3 2 0 8 
4 Poslušnosť 2 2 1 4 
5 Správanie sa po výstrele 3 2 1 3 
6 Vodenie na remeni 3 2 1 4 
7 Sliedenie 3 2 1 7 
8 Stopa živej zveri 3 2 1 7 
9 Stopa vodiča 2 2 1 4 
10 Dohľadávanie a prinášanie pohodenej pernatej 

zveri 2 2 1 7 

11 Prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli 2 2 1 6 
12 Prinášanie kačice z hlbokej vody 3 2 1 3 
Najnižší počet bodov pre cenu 227 170 142  

 
Všestranné skúšky – VSMP 
Sú najvyšším typom skúšok z poľovného výkonu. Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval 
VSMP, môže požiadať o zápis do Knihy všestranných psov (U). Na všestranných 
skúškach sa môžu zúčastniť psy po absolvovaní JSMP alebo LSMP. VSMP kvalifikujú psa 
ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie malej a srnčej zveri. 
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Rozhodcovská tabuľka – Všestranné skúšky malých plemien 

PREDMET 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

I. II. III. 

1 Čuch 3 2 2 10 
2 Hlasitosť 3 2 1 8 
3 Odvaha 2 2 0 8 
4 Poslušnosť 3 2 1 4 
5 Správanie sa po výstrele 3 2 1 3 
6 Vodenie na remeni 3 2 1 4 
7 Sliedenie 3 2 2 4 
8 Posliedka 3 2 1 4 
9 Práca na pofarbenej stope 1-4 hod. starej 3 2 2 10 
10 Odloženie 3 2 1 4 
11 Stopa živej zveri 3 2 1 7 
12 Dohľadávanie pohodenej pernatej zveri 3 2 1 7 
13 Prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli 3 2 1 6 
14 Naháňanie v tŕstí 2 1 1 8 
15 Prinášanie kačice z hlbokej vody 3 2 1 8 
Najnižší počet bodov pre cenu 304 228 190  

 
Špeciálne skúšky z vodnej práce – VP 
Skúša sa na nich podľa skúšobného poriadku pre skúšky stavačov. Psy na nich získavajú 
kvalifikáciu na dohľadávanie vodnej pernatej zveri.  

 
Rozhodcovská tabuľka – Špeciálne skúšky z vodnej práce 

PREDMET 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

I. II. III. 

1 Naháňanie v tŕstí 1 1 1 3 
2 Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí 1 1 1 4 
3 Ochota pracovať v hlbokej vode 1 1 1 3 
4 Prinášanie kačice z hlbokej vody 1 1 1 3 
5 Poslušnosť 1 1 1 3 
6 Stopa zveri vo vode 2 2 1 5 
7 Správanie sa na stanovišti 1 1 1 2 
8 Prinášanie pernatej zveri 2 1 1 4 
Najnižší počet bodov pre cenu 85 64 48  
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Predmety skúšok 
 
Čuch 
Rozhodca posudzuje kvalitu čuchu počas skúšania tých disciplín, kde pes čuch používa. 
Pri jeho hodnotení musí súčasne zvažovať všetky okolnosti, najmä na akú vzdialenosť 
pes zvetrí zver, aké sú pri tom poveternostné podmienky, sila vetra, vlhkosť a teplota 
vzduchu, povaha terénu, porast a pod. 
 
Hlasitosť 
Pes by mal preukázať hlasitosť na stope živej zveri alebo pri kontakte s ňou, keď ju sám 
vyrazí a naháňa. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý čerstvú stopu zveri hneď sleduje a pravidelne hlási bez 
toho, aby zver pred sebou sledoval zrakom, alebo pes, ktorý zver sám vyrazí, sleduje 
a hlási, aj keď ju už nevidí. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý pracuje ako pri známke 4, hlásenie je však prerušované 
dlhšími odmlčkami. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver len dovtedy, kým ju vidí, a keď ju stráca 
z dohľadu, prestáva hlásiť. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver po zočení s prestávkami, značne 
prerušovane. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý pri prenasledovaní unikajúcu zver vidí, ale nehlási ju. 
 
Odvaha 
Drôtenú klietku s mačkou umiestnime v poraste tak, aby ju pes nevidel. Vodič vypustí 
psa proti vetru zo vzdialenosti asi 30 krokov, ale sám sa nesmie ku klietke s mačkou 
priblížiť na viac ako 20 krokov. 
Pes môže na mačku útočiť hlasito alebo nemo, musí však byť zrejmé, že by pomohol pri 
jej ulovení. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý po nájdení klietky začne hneď na mačku dorážať 
a aspoň 2 minúty vytrvalo, v tesnom kontakte, na mačku útočí. Nesmie sa vzdialiť od 
kllietky a vodič ho nesmie povzbudzovať. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý nie tak vytrvalo a s väčším odstupom útočí na mačku. 
Vodič ho môže raz povzbudiť. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje tak, ako pri známke 3, ale vodič ho musí dva 
razy povzbudiť. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorého musí vodič často povzbudzovať, aby na mačku 
útočil. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý nemá o mačku záujem alebo sa jej bojí. Známka 0 
z odvahy nevylučuje psa zo skúšok, ale zaraďuje ho len do III. ceny. 
Na všetkých druhoch skúšok sa bude započítavať známka z ostrosti dosiahnutá na 
ktorejkoľvek skúške absolovovanej predtým. To znamená, že ak pes absolvuje napríklad 
skúšky vlôh a získa na nich z odvahy známku aspoň 1, nemusí už túto disciplínu 
absolvovať na ďalších skúškach, na ktorých sa odvaha na mačku skúša, iba v prípade, že 
chce získať lepšie ohodnotenie. 
Rozhodcovia sú povinní známku z odvahy zapísať do preukazu o pôvode psa 
v poznámke, ak si vodič nechá zapísať výsledok skúšok, na ktorých ju pes absolvoval. 
 
Poslušnosť 
Rozhodca sleduje počas celých skúšok, ako pes reaguje na povely vodiča, najmä na 
základné povely na privolanie, ak nie je práve v kontakte so stopou zveri. Ak je pes 
v pohybe za zverou, ktorú našiel v poraste a sleduje ju, či už hlasito alebo nemo, 
a nereaguje na privolanie, nemá to hodnotiť rozhodca ako neposlušnosť. Tento prejav 
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temperamentu je v danom okamihu cennejší. Príliš časté a opakované povely znižujú 
známku z poslušnosti. 
Správanie sa po výstrele 
Skúša sa pri disciplíne sliedenie. Vodič na povel rozhodcu jeden raz vystrelí z brokovnice, 
a to v okamihu, keď pes prehľadáva porast vo vzdialenosti 10-15 metrov od vodiča 
a nepozerá sa na neho. 
Pes, ktorý preukáže svojím správaním sa, že sa nebojí výstrelu a zostane pokojný pod 
vplyvom vodiča, hodnotí sa známkou 4. Ak začne pes po výstrele vystrašene pobiehať vo 
väčšej vzdialenosti a nereaguje na privolanie, hodnotí sa známkou 3, prípadne nižšou. 
Pes, ktorý má strach z výstrelu, to znamená, že od vodiča vystrašene odbehne, nedá sa 
privolať, stratí záujem o ďalšiu prácu, správa sa bojazlivo a nedôverčivo, hodnotí sa 
známkou 0 a z ďalšieho posudzovania je vylúčený. 
 
Vodenie na remeni 
Rozhodca, určený pre posudzovanie tejto dispciplíny, vytýči v lesnom poraste trasu 
prlibližne rovnakú pre všetky skúšané psy. Trasa predstavuje prlibližne kruh tak, aby 
viedla cez rozličné terénne prekážky (spadnutý alebo vyrúbaný strom, pomedzi kry, cez 
priekopu a pod.). 
Rozhodca sleduje zo stredu kruhu vodiča so psom po celej trase. Vodič vedie psa na 
vypúšťacom alebo farbiarskom remeni, ktorý má prehodený cez pravé plece a na ľavom  
má pušku. Počas skúšky nesmie vodič držať remeň v ruke a usmerňovať pohyb psa. Pes 
má ísť pokojne za svojím vodičom alebo vedľa jeho ľavej nohy, nemá sa zapletať do 
krov alebo omotávať okolo stromov. Ak pes ťahá vodiča, myká ho, a ak ho musí vodič 
viackrát odmotávať zo stromov, dostane úmerne nižšiu známku. 
 
Sliedenie 
Časový limit: 20 minút 
Skúša sa v lese alebo na poli s vyšším porastom, prípadne pri vode s dostatočným 
porastom, ktorý znemožňuje psovi hľadať zver zrakom. 
Pes musí sliediť rýchlosťou, ktorá zodpovedá kvalite jeho čuchu, systematicky a vytrvalo 
pred vodičom, v dosahu dostrelu brokov. 
Pes, ktorý nemá snahu nájsť zver a pobehuje iba v blízkosti vodiča, hodnotí sa známkou 
0. 
Sliedenie sa skúša najmenej 20 minút. Keď pes do 20 minút nenarazí na zver, musí sa 
skúšanie prerušiť a pes musí byť nasadený v lepšie zazverenej časti revíru (po odskúšaní 
ostatných psov). 
 
Stopa živej zveri 
Časový limit: 15 minút 
Pes musí sledovať stopu zveri, na ktorú ho vodič nasadil, alebo ktorú na príkaz vodiča 
sám našiel, do vzdialenosti najmenej 200 krokov. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý o stopu nemá záujem. 
 
Stopa vodiča 
Jeden z rozhodcov podrží psa, druhý odíde s vodičom po vetre s dvoma odchýlkami od 
priameho smeru, na vzdialenosť asi 200 krokov, kde sa dobre skryjú. 
Skúška sa robí v prehľadnom teréne, aby rozhodca, ktorý psa potom vypustí, mal 
možnosť vidieť zakladanie stopy i jej sledovanie psom. Pes môže pozorovať zakladanie 
stopy do vzdialenosti asi 20 krokov. Potom ho rozhodca nasadí na stopu a s povelom 
„hľadaj pána“ (alebo iným vhodným povelom) ho niekoľko krokov vedie po stope 
a vypustí ho. 
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Známkou 0 sa hodnotí a z ďalšieho posudzovania je vylúčený pes, ktorý ani po štvrtom 
nasadení na stopu nedôjde k vodičovi. 
 
Dohľadávanie a prinášanie pernatej zveri 
Časový limit: 10 minút 
Pes má preukázať, že dokáže nájsť zastrelenú pernatú zver, ktorá po zásahu spadla do 
vyššieho porastu a poľovník ju nevidí. 
Pre všetky skúšané psy musí byť použitý rovnaký druh zveri. Rozhodca vyberie vhodné 
miesto (lúku, zemiačnisko a pod.) a hodí zver čo najďalej. Vodič ani pes nesmú vidieť, 
kde zver dopadla. Na výzvu rozhodcu vodič vypustí psa s povelom k hľadaniu zveri. Pes 
má miesto rýchlo a ochotne prehľadať, po nájdení zver bez váhania priniesť a v sede 
odovzdať. Zver musí nájsť a priniesť do 10 minút, inak disciplínu nemožno považovať za 
splnenú. Rozhodca hodnotí najmä ochotu psa nájsť zver, jej neodkladné uchopenie, 
priamočiare prinesenie a spoľahlivé odovzdanie. Známku ovplyvňuje čas (vrámci limitu), 
ktorý pes potreboval na splnenie úlohy a celková práca. 
 
Prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli 
Časový limit: 10 minút 
Ak pes nemal možnosť dohľadať po stope postrieľanú malú zver aspoň do vzdialenosti 
200 m, založí sa mu 200 m dlhá stopová dráha (vlečka) s dvomna oblúkmi. Na prípravu 
vlečky sa použije zver ulovená v deň skúšok. Rozhodca po založení stopy nechá zver na 
konci stopovej dráhy, pokračuje v priamom smere asi 50 metrov a skryje sa tak, aby ho 
pes nemohol vidieť. Zakladanie stopy pes nesmie vidieť. 
Vlečky sa robia na poli. Zver sa nesmie ťahať po čerstvej oráčine, čerstvo pohnojenom 
alebo chemikáliami ošetrenom poli. Vzdialenosť medzi jednotlivými dráhami musí byť 
najmenej 50 metrov. Na zakladanie stôp sa používa divý alebo domáci králik. 
Na pokyn druhého rozhodcu vodič nasadí psa na začiatok stopy, môže ho viesť na 
remeni asi 20 krokov, potom ho voľne vypustí s posledným povelom na prinesenie zveri. 
Pes môže sledovať stopu s nízkym alebo vysokým nosom alebo pod vetrom, musí sa 
však stopou riadiť. Celkove môže byť pes nasadený na stopu štyri razy. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu, zver správne prinesie a odovzdá. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu vypracuje až po druhom nasadení, zver správne 
prinesie a odovzdá, alebo pes, ktorý stopu vypracuje po prvom nasadení, zver správne 
prinesie, ale zle odovzdá. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý správne sleduje aspoň časť stopy, zvyšok vypracuje 
voľným hľadaním, zver však nájde, správne prinesie a odovzdá vodičovi, alebo pes, 
ktorý stopu vypracuje až po treťom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nádje zver voľným hľadaním a prinesie ju vodičovi do 
10 minút, alebo pes, ktorý vypracuje stopu až po štvrtom nasadení, zver správne 
prinesie a odovzdá. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý neprinesie zver ani po štvrtom nasadení. 
 
Naháňanie v tŕstí 
Časový limit: 5 minút 
Vodič chodí po brehu okolo vodnej plochy zarastenej tŕstím či iným porastom, ktoré má 
pes prehľadávať, presliediť a snažiť sa nájsť a zdvihnúť vodnú alebo inú zver a umožniť 
vodičovi zastreliť ju. Nemá sa pritom vyhýbať hlbokej vode, má ju preplávať 
a prehľadať. Známku ovplyvňujú spôsob pohybu psa v ťažkom pobrežnom teréne, 
systematickosť práce, vytrvalosť, záujem o nájdenie zveri, spôsob, akým pes prekonáva 
hlbokú vodu, ako aj množstvo a intenzita vydaných povelov. 
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Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý systematicky a samostatne prehľadáva určený úsek 
v tŕstí a snaží sa v ňom nájsť kačicu. Nepokladá sa za chybu, ak pes z tŕstia vyjde, ale 
sám sa bez povelu vráti. Vodič môže psa miernymi povelmi usmerňovať. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý častejšie z tŕstia vybieha, vodič ho častejšie usmerňuje 
povelmi, no inak priestor prehľadáva dobre. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý tŕstie prehľadáva nesystematicky, často sa vracia 
k brehu, vodič ho musí častejšie povzbudzovať. 
Zmákou 1 sa hodnotí pes, ktorý prehľadáva len okraj tŕstia, nejde dostatočne ďaleko, 
pracuje nesystematicky a neochotne. 
 
Prinášanie kačice z hlbokej vody 
Časový limit: 10 minút 
Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca, a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal 
možnosť ukázať, že vie plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Musí ju správne 
odovzdať. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. 
Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy 
o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk a pod. nie je chybou. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju 
pustí, bez povelu ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva 
povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, 
ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje 
bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce psutiť kačicu. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne 
a kačicu pustí až na tretí povel alebo ju pustí na zem skôr, ako ju vodič odoberie. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do 
stanoveného limitu aspoň na breh. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý do stanoveného limitu kačicu neprinesie. 
 
Posliedka 
Pri skúške musí pes ukázať, že rozlišuje posliedku a voľnú chôdzu lesom. Skúša sa na 
lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa a pod., pred prácou na pofarbenej stope. 
Vodič ide veľmi pomalým krokom, pes má ísť ticho a pokojne buď za ním alebo pri jeho 
ľavej nohe voľne, neupútaný. Vodič asi po 20 krokoch psa miernym pohybom zastaví, 
poodíde asi 20 krokov a nenápadným pohybom psa privolá. Pes sa má priblížiť pomalým 
krokom, nie skokmi. Vodič tam znovu psa pokynom odloží, pokračuje ďalších 20 krokov, 
zastaví sa, sníme z ramena zbraň a vystrelí. Pes musí zostať pokojne na mieste 
odloženia. Po výstrele sa vodič vráti k psovi a pripúta ho na remeň. 
Skúšanie tejto disciplíny sa má čo najviac podobať skutočnému lovu raticovej zveri pri 
posliedke so psom. 
Ak pes po odložení odíde z miesta za vodičom, môže dostať známku najviac 1. Ak pes 
ujde z miesta odloženia, dostane známku 0. 
Chyby: hlučné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, hlasité povely, rýchla chôdza, 
neochota psa k odloženiu, kňučanie. 
 
Práca na pofarbenej stope srnčej zveri 
Skúša sa na umelo pofarbenej 600 krokov dlhej stope srnčej zveri. Stopové dráhy vopred 
vyznačí usporiadateľ. Stopové dráhy musia byť očíslované a na stromoch spredu 
označené snímateľnými značkami, zozadu môžu byť označené vápnom alebo farbou. 
Jednotlivé dráhy musia byť od seba vzdialené najmenej 150 krokov. Na konci stopovej 
dráhy musí byť vyznačený spojovací chodníček, po ktorom pomocníci prenášajú zver 
z jednej stopy na druhú. 
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Pofarbenú stopu robí rozhodca s pomocníkmi, ktorí odstraňujú predné značky (nesmú 
zostať na strome ani na zemi). Značky spredu na stromoch sa môžu nechať len na 
začiatku stopovej dráhy v dĺžke asi 50 krokov a pri ležovisku. Asi po 300 krokoch sa 
urobí pofarbené ležovisko a označí sa. Pokiaľ musí ísť pes vždy ako vodič (na remeni). 
Ležovisko sa označuje zálomkom alebo iným poľovníckym spôsobom. Dráha stopy je 
dvakrát lomená a na jej konci musí vždy ležať srnčia zver, dobre zašitá (vačšia výstrelná 
rana musí byť tiež zašitá). Fľaša s farbou a pomocné predmety sa schovajú po založení 
stopy na konci dráhy, priamo pri položenej zveri. Na jednu pofarbenú stopu sa môže 
použiť najviac pol litra farby (najlepšie hovädzej krvi, nesmie sa však miešať s vodou, 
odporúča sa miešať ju s krvou zo srnčej zveri, prípadne s obsahom žalúdka zveri). 
Zakladanie pofarbenej stopy proti smeru dráhy stopy je zakázané. Ak sa táto skutočnosť 
zistí, skúška nebude uznaná. 
Po založení pofarbenej stopy poznačí rozhodca na papier presný čas jej zakladania, 
podpíše sa naň a pripevní ho na strom na začiatku dráhy. 
Stopovú dráhu pre FSMP (12 hodín starú) zakladajú usporiadatelia obdobným spôsobom 
vopred. 
Pes sa prikladá na stopu najskôr o hodinu po jej založení, na FSMP najskôr po 12 
hodinách. 
Možno ho viesť ako: 
a) vodiča 
b) oznamovača 
c) hlásiča 
d) hlasitého oznamovača 
Vodič psa musí spôsob vedenia psa oznámiť rozhodcom vopred, najneskoršie pred 
nasadením psa na stopu. Ak pes pracuje ako oznamovač, hlásič alebo hlasitý 
oznamovač, po úspešnom vypracovaní stopy sa k získanému bodovému hodnoteniu 
priráta 5 bodov. Celú stopovú dráhu musí pes vypracovať maximálne za jednu hodinu. 
a) vodič 
Pes musí viesť svojho vodiča na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy 
stopy, kde leží zver. Jeho práca sa hodnotí známkou 4 vtedy, ak vodič sleduje psa 
voľným krokom. Ak zíde pes zo stopy a sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Ak sa 
vodič obzerá, aby zistil smer stopy podľa značiek, znižuje sa známka o jeden stupeň. Po 
celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni, že sleduje stopu 
s istotou. Na stopu sa môže pes opätovne nasadiť najviac tri razy. Každé nové nasadenie 
a vrátenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeň, takže vypracovanie celej stopy 
až po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí známkou 1, ak pes prácu 
nedokončí, hodnotí sa známkou 0. 
Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy 
zdravej zveri, stále ho treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä 
o jej dokončenie. Ak pracuje pes na stope až prehnane voľným krokom, hodnotí sa 
najviac známkou 2. 
b) hlásič 
Pes po priložení na nástrel pracuje až po označené ležovisko ako vodič. Tam ho vodič 
vypustí a ďalej pes pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracovať 
samostatne a do 15 minút od vypustenia musí začať hlásiť srnčiu zver až dovtedy, kým 
k nemu vodič nepríde. Psa nemožno nijakým spôsobom povzbudzovať alebo nútiť hlásiť. 
Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlčuje. Ak zlyhá pes ako hlásič, môže ho 
vodič privolať späť a od ležoviska vypracovať zvyšok stopy ako vodič. Známka za výkon 
sa mu však znižuje o jeden stupeň. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes 
zablúdiť a znovu byť nasadený na stopu už len dva razy. Známka sa mu pri každom 
novom nasadení znižuje o jeden stupeň. 
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Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, 
opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä jej dokončenie. 
c) oznamovač 
Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcovi oznámiť, akým spôsobom mu pes 
oznámi nájdenú zver. 
Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho 
vodič vypustí a zvyšok dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a do 15 minút od 
vypustenia sa vrátiť po vodiča, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci 
dráhy musí dávať pozor, či si pes zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca 
zatrúbením (signálkou), že pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má pes ohláseným 
spôsobom oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou 
k zveri. Ak pes zlyhá ako oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň a vodič 
má právo privolať psa a viesť ho ďalej ako vodiča. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča 
môže pes zablúdiť a byť nasadený na stopu už len dva razy, známka sa však znižuje 
vždy o jeden stupeň. 
Chyby: Ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodičovi, 
nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi 
vopred uvedeným spôsobom, nemôže sa hodnotiť práca psa ako oznamovač. 
d) hlasitý oznamovač 
Hlasitý oznamovač sa skúša ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí počas vedenia 
svojho vodiča k zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa pri práci nie je 
chybou. 
 
Odloženie 
Časový limit: 5 minút 
Vodič na určenom mieste odloží psa buď voľne, alebo priviazaného na úplne rozvinutom 
farbiarskom remeni a vzdiali sa z jeho dohľadu. Pes musí zostať pokojný po celý čas 
skúšania. Po uplynutí tohto času sa vodič vráti k psovi, a ak bol odložený voľne, musí sa 
nechať pokojne pripútať. 
Ak pes pri skúšaní odloženia odíde hľadať svojho pána, hodnotí sa známkou 0. Ak je pes 
pri odložení nepokojný a poodíde za vodičom, nie však viac ako 10 metrov, môže dostať 
známku najviac 2. Ak je pes pri odložení pripútaný na úplne rozvinutom farbiarskom 
remeni, znižuje sa známka z výkonu o jeden stupeň. Ak pes pripútaný pri odložení šteká 
alebo kňučí, vzdiali sa na celú dĺžku remeňa alebo sa na remeni myká, dostane známku 
0. 
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Dear members and friends of English Cockers, 

 

The Cockerspaniel Club was arised in 2008 by separation from Klub chovateľov 

poľovných sliedičov. The main goal of the Club is to cover and improve the breeding of 

English Cockers in Slovakia. We try to offer for our club members development of their 

activities (dog shows, hunting trials, proffesional education and meetings etc.), 

information by force of internet web page and Club Year book. 

 

 On next pages of Year book 2012 you can find basic information about 

Cockerspaniel Club, short presentation of Club actions from the year 2012 and planned 

actions for the next year 2013.  

 

I am looking forward to meeting you soon in our Club actions, 

        

Iveta Uhrová 

               President of CSC 
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COCKERSPANIEL CLUB pri SPZ 

www.cockerspanielclub.sk 

 

Board: 

 

President:    Ing. Iveta Uhrová 

     Jaskový rad 215, 831 01 Bratislava 

     tel.: +421 903 731 646 

     e-mail: iveta.uhrova@gmail.com 

 

Registrar, economist:  Mgr. Oliver Felszeghy, MBA 

Lazaretská 29, 811 09 Bratislava 

tel.:+421 903 770 145 

e-mail: oliver.felszeghy@gmail.com 

 

Breeding consultant:   Bc. Miroslav Búda 

     Bernolákova 15, 919 43 Cífer 

     tel.:+421 903 194 815 

     e-mail: dbudova@gmail.com 

 

Controller:                      

                                                        Ing. Juraj Zvonár 

                                                     Drotárska 56, 811 04 Bratislava  

                                                     e-mail: jzvonar@hotmail.com 
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List of Club Members 

 
Valid as at 1.1.2013 

No  Country Surname Name 
1  SR  Balek  Jaroslav  
2 SR Búda  Miroslav  
3  SR Dobrovodská, Mgr.  Dana  
4  SR Felszeghy, Mgr.  Alexander  
5  SR Felszeghy, Mgr., MBA  Oliver  
6  SR Felszeghyová, MUDr.  Eva  
7  SR  Galaš, Ing.  Miroslav  
8  SR Galašová  Mária  
9  SR  Goldová, MVDr.  Mária  
10  SR  Gorej  Miroslav  
11  SR  Habreková, JUDr.  Magdaléna  
12  SR  Hanusová, MVDr.  Iveta  
13  SR  Hlubinová  Kristína  
14  SR  Chrenko  Ján  
15  SR  Kelešiová  Alena  
16  SR  Kisková  Veronika  
17  SR  Kubincová  Alica  
18  SR  Lančaričová  Jana  
19  SR  Leskovská  Renáta  
20  SR  Levický  Pavol  
21  SR Machová, JUDr. Martina 
22  SR  Major, MVDr.  Peter  
23  SR  Miakyš  Jakub  
24  SR  Miakyšová  Marta  
25  SR  Miháliková, Ing.  Slavomíra  
26  SR  Pečimonová  Jacqueline  
27  SR  Petrovská  Miroslava  
28  SR  Petrovský  Rudolf  
29  SR  Poláčiková, Ing.Arch., PhD.  Linda  
30  SR  Seres  Pavol  
31  SR  Skorodenský  Richard  
32  SR  Solčanský  Marek  
33  SR  Speváčková  Michaela  
34  SR  Sroková, Ing.  Viera  
35  SR  Ťapšíková  Dagmar  
36  SR  Uhrová  Iveta  
37  SR  Uhrová st.  Iveta  
38  SR  Velits  Tibor  
39  SR  Velitsová, Ing.  Iveta  
40  SR  Vojtko  Marián  
41  SR  Zvonár, Ing.  Juraj  
42  CZ  Klepš  Otakar  
43  CZ Klepšová, Mgr.  Ivica  
44  A  Krainz  Karoline  
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No  Country Surname Name 
45  CZ  Kubíková  Milada  
46  CZ  Maršíková  Iva  
47  CZ Schönigerová  Zoja  
48  CZ Smržová  Dana  
49  CZ  Studeník  Petr  
50  CZ  Vasilyová  Silvie  
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Kennels in Slovakia 
 
 
 
 

Devil in Black - Ing. Pavol Seres 
www.devilinblack.eu 

 
Drycastle - MUDr. Eva Felszeghyová 

www.cocker.sk 
 

Genitrix - Ing. Miroslav Galaš 
www.genitrix.sk 

 
Irshay Limbach - Alica Kubincová 

 
Izabelin Dvor - Ing. Viera Sroková 

 
Scorteus Mons - MVDr. Iveta Hanusová 

scorteusmons.weebly.com 
 

Stars on the Heaven - Bc. Miroslav Búda 
www.cocker.cz/starsontheheaven 

 
Wamakemon - Ján Chrenko 

www.wamakemon.sk 
 

Z bojnických údolov - Pavol Levický 
 

Zo Zálesia – Mgr. Dana Dobrovodská 
www.cocker.cz/zo_zalesia 

 
Zo Zámockého parku - Jana Lančaričová 

www.kokerspaniel.sk 
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Breeding Dogs 

 

Valid as at 31/12/2012 

NAME DATE OF COLOUR FATHER MOTHER OWNER REG. NO 

 BIRTH      

Ch. BILLY z Lesních chalup 5.3.2003 red Thomas z Lesních chalup Vianka z Lesních chalup Jana Lančaričová 2/08M/ACC 

   red black   

Ch. CEZAR Stars 9.5.2002 red Tajmahal Blackjack Bosinny Bira Brakemon Bc. Miroslav Búda 3/08M/ACC 

on the Heaven   black black   

Ch. DANDY z Malé Kamenné 8.3.2004 red Lochdene Cassius Víra z Malé Kamenné Ing. Iveta Uhrová 4/08M/ACC 

   red red   

Dolittle´s 25.8.2007 black Victoria´s Yeti Made in Austria Maximiliane vom Schlehdorn Marek Solčanský 5/08M/ACC 

CHARLIE CHAPLIN   red black   

Ch. JOSHUA Black Petrs 13.06.2006 black Grandseigneur vom Schloss Hellenstein Yap Black Petrs Ing. Pavol Seres 6/08M/ACC 

   black black   

FOSTER In Blue 11.3.2005 blue roan Backhills I Like It Very Blue Black Petrs Mgr. Rudolf Petrovský 7/08M/ACC 

Black Petrs   blue roan blue roan   

Ch. CHRISS Sant Tulip 18.02.2007 red Rosmery Sendy Sandra z Lesních chalup JUDr. Magdaléna Habreková 1/09M/ACC 

   black black   

Manaca´s BY THE Book 28.6.2005 blue roan Travis Vital Spark Manaca´s Rain Or Shiine Mgr. Dana Dobrovodská 9/08M/ACC 

   blue roan black-white   

Ch. Phil Maris DANDY DEVON 29.1.2004 blue roan Phil Maris Gavroche Phil Maris Driada MUDr. Eva Felszeghyová 10/08M/ACC 

   blue roan black-white   

Ich. VICTORIA´S YETI 17.4.2003 red Favorite Made in Austria Korde´s Victoria in Red Mgr. Rudolf Petrovský 11/08M/ACC 

Made in Austria   black red   

WHEELEE Brakemon 20.4.2006 black Victoria´s Yeti Made in Austria Hississimo Brakemon Marek Solčanský 12/08M/ACC 

   red black   

Ch. DICK WILDEN  27.04.2005 black Cezar Stars on the Heaven Bystra z Malé Kamenné Ing. Pavol Seres 13/08M/ACC 

zo Zámockého parku   red black   
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NAME DATE OF COLOUR FATHER MOTHER OWNER REG. NO 

 BIRTH      

J.Ch. ART Orange Star 19.11.2008 orange roan Leading-Light Phenomenan 
Orange Star Skar-Line Colour 

Range Jacqueline Pečimonová 1/10M/ACC 

   orange roan orange roan   

LESTER Black Petrs 30.11.2007 tricolor Ch. Phil Maris Dandy Devon Very Blue Black Petrs Ing. Slavomíra Miháliková 1/11M/ACC 

   blue roan blue roan   

D´ARTAGNAN od Reuter 14.04.2008 tricolor PEDRO z Blatova EVA z Košickej MVDr. Peter Major, PhD. 2/11M/ACC 

   blue roan blue roan   

 

Breeding Bitches 
 

Valid as at 31/12/2012 

NAME DATE OF COLOUR FATHER MOTHER OWNER REG. NO 

 BIRTH      

BLACK PRINCESS 31.12.2006 black Victoria´s Yeti Made in Austria Utterly Black Petrs Alica Kubincová 1/11F/ACC 

Dreamfilla´s      red black    

IVORY IVY zo 04.10.2008 red Percy Brakemon Cayenne Billy zo Zámockého parku Jana Lančaričová 2/10F/ACC 

Zámockého parku   black red   

BELLA - BELLA 19.10.2006 blue roan Monet Brakemon Tapioka´s Chevelle Mgr. Dana Dobrovodská 7/08F/ACC 

Wamakaskan     blue roan blue roan    

ATISA Solnikowa Dolina 8.3.2010 black with tan Sheerclever Chains of Love Fortuna Modus Vivendi MVDr. Iveta Hanusová 1/12F/ACC 

     black with tan black with tan    

INDIA Stars on the Heaven 19.7.2009 black Shavian as Promised Saraya Sury Star Schönez Bc. Miroslav Búda 2/12F/ACC 

   red black   

FELICITY  7.5.2005 black Gallinagos Indiana Jones Anita Stars on the Heaven Ing. Viera Sroková 8/08F/ACC 

Stars on the Heaven     black with tan black    

GENESSIS  3.10.2006 black Black Dream z Vejminku Vasa z Malé Kamenné Jana Lančaričová 6/08F/ACC 

zo Zámockého parku     black red    
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NAME DATE OF COLOUR FATHER MOTHER OWNER REG. NO 

 BIRTH      

Della Fiumana DEEP BLUE 17.11.2007 blue roan Francini´s Etienne Navarre Della Fiumana Art Attack MUDr. Eva Felszeghyová 5/09F/ACC 

      blue roan blue roan    

XANDRA SILVER  26.05.2008 blue roan Samurai Bleper´s Snoopy´s Tiramisu Ing. Miroslav Gaľaš 3/10F/ACC 

z Petrovy pálenky   blue roan brown roan   

Jackie  18.08.2007 blue roan Phil Maris Dandy Devon Flower in Blue Black Petrs Ing. Pavol Seres 4/10F/ACC 

MORAVIA MYSTERY   blue roan blue roan   

SARAYA SURY STAR 21.6.2006 black Doubtless Black Petrs H.R.H.Hillary Schönez  Bc. Miroslav Búda 5/08F/ACC 

Schönez     black black    

JASMINE JAZZ 18.08.2007 blue roan Phil Maris Dandy Devon Flower in Blue Black Petrs MUDr. Eva Felszeghyová 4/09F/ACC 

Moravia Mystery   blue roan blue roan   

XANTHIC Black Petrs 01.01.2010 red Claramand High Flyer Yap Black Petrs Pavol Levický 2/11F/ACC 

   red black   

DORIS od Reuter  14.04.2008 blue roan Pedro z Blatova Eva z Košickej  MVDr. Mária Goldová, PhD. 4/11F/ACC 

   blue roan blue roan   

YASMINE Black Petrs 13.2.2010 red Claramand High Flyer Moira Black Petrs Marian Vojtko 3/12F/ACC 

   red black   

RYNA RI Brakemon 4.10.2010 blue roan Aliveron Brakemon Wamakaskan Celestine Brakemon Ján Chrenko 4/12F/ACC 

   blue roan chocolate with tan   

PATTY z Blatova 28.8.2010 blue roan Zen z Blatova Elvíra z Blatova Ing. Miroslav Gorej 5/12F/ACC 

   black-white blue roan   

PAMELLA z Fusberku 21.4.2010 black with tan Grand Sant Tulip Nellie z Fusberku Michaela Speváčková 6/12F/ACC 

   black chocolate with tan   
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Standard of the Breed 
 

FCI-Standard N° 5 / 28. 11. 2003 / GB 
ENGLISH COCKER SPANIEL 

 

ORIGIN: Great Britain  

UTILIZATION: Flushing dog 

CLASSIFICATION F.C.I.: Group 8 Retrievers, Flushing Dogs, Water Dogs.  

Section 2 Flushing dogs.  

With working trial.  

GENERAL APPEARANCE: Merry, sturdy, sporting; well balanced; compact; measuring 

approximately same from withers to ground as from withers to root of tail.  

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT: Merry nature with ever-wagging tail shows a typical 

bustling movement, particularly when following scent, fearless of heavy cover. Gentle 

and affectionate, yet full of life and exuberance.  

HEAD:  

CRANIAL REGION:  

Skull: Well developed, cleanly chiselled, neither too fine nor too coarse.  

Stop: Distinct, set midway between tip of nose and occiput.  

FACIAL REGION:  

Nose: Sufficiently wide for acute scenting power.  

Muzzle: Square.  

Jaws/Teeth: Jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper 

teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.  

Cheek: Not prominent.  

Eyes: Full, but not prominent. Dark brown or brown, never light, but in the case of liver, 

liver roan and liver and white, dark hazel to harmonize with coat; with expression of 

intelligence and gentleness but wide awake, bright and merry; rims tight.  
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Ears: Lobular, set low on level with eyes. Fine leathers extending to nose tip. Well 

clothed with long, straight silky hair.  

NECK: Moderate in length, muscular. Set neatly into fine sloping shoulders. Clean throat.  

BODY: Strong, compact.  

Topline : Firm, level, gently sloping downwards to tail from end of loin to set on of tail.  

Loin: Short, wide.  

Chest: Well developed and brisket deep; neither too wide nor too narrow in front. Ribs 

well sprung.  

TAIL: Set on slightly lower than line of back. Must be merry in action and carried level, 

never cocked up. Customarily docked.  

Docked: Never too short to hide, nor too long to interfere with, the incessant merry 

action when working.  

Undocked: Slightly curved, of moderate length, proportionate to size of body giving an 

overall balanced appearance; ideally not reaching below the hock. Strong at the root and 

tapering to a fine tip; well feathered in keeping with the coat. Lively in action, carried on 

a plane not higher than level of back and never so low as to indicate timidity.  

LIMBS:  

FOREQUARTERS: Legs well boned, straight, sufficiently short for concentrated power. 

Not too short to interfere with tremendous exertions expected from this grand, sporting 

dog.  

Shoulders: Sloping and fine.  

HINDQUARTERS: Wide, well rounded, very muscular; legs well boned.  

Stifle: Good bend.  

Hock: Short below the hock joint, allowing plenty of drive.  

FEET: Firm, thickly padded, cat-like.  

GAIT / MOVEMENT: True through action with great drive covering ground well.  
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COAT:  

HAIR: Flat, silky in texture, never wiry or wavy, not too profuse and never curly. Well 

feathered forelegs, body and hindlegs above hocks.  

COLOUR: Various. In self colours no white allowed except on chest.  

SIZE AND WEIGHT:  

Height approximately: dogs 39 - 41 cm (15 1/2 - 16 ins);  

bitches 38 - 39 cm (15 - 15 1/2 ins).  

Weight approximately 12,5 - 14,5 kg (28 - 32 lbs ).  

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the 

seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its 

degree and its effect upon the health and welfare of the dog.  

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.  

N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the 

scrotum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

Breeding conditions 
 

A) individual without hunting trial  

• Passing minimally 3 exhibitions after 12 months old (one of them required Club 

Show) with result „excelent“ for a dog and „very good“ for a bitch 

• Röntgen HD with result 2/2 after 12 months old 

• Teeth - scissor bite 

- absence of 1 tooth (P1 or M3) in toleration 

 

B) individual with hunting trial 

• Passing minimally 1 exhibition after 12 months old (one of them required Club 

Show) with result „very good“ for a dog and „very good“ for a bitch 

• Röntgen HD with result 2/2 after 12 months old 

• Table result from any hunting trial 

• Teeth - scissor bite 

- absence of 1 tooth (P1 or M3) in toleration 

 

Height, bite and completeness have to be comfirmed by the judge in the result from the 

show or in the pedigree.   

Minimal age for breeding is 15 months for a dog and a bith.  

Maximal age for breeding is 8 years for a bitch.  

Maximal age for breeding is unlimited for a dog. 

A bitch can have max one litter in a calendar year.  

A breeding individual with positive HD has to be mated with an individual with negative 

result.  

A breeding individual with absence of 1 tooth (P1 or M3) has to be mated with 

a individual with complete teeth.  
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World Cocker Show 11.5.2012 Bratislava 
 

CSC with Klub amerických kokeršpanielov organized together in the year 2012 the third 

year the World Cocker Show. It took place in Bratislava on Friday before two 

International Dog Shows Springduodanube – in May, 12th and 13th. This year the club 

board decided to invite Slovak jugde – long–time breeder of English Cockers Dr. Eva 

Felszeghyová (kennel Drycastle). It was very good choice, because the judge helped 

with their professional advices and judging with successful development of the show and 

satisfied exhibitors. There were registered 22 dogs from Slovakia, Czech republic, Austria 

and Croatia. 

 

 
Claramand Back In Time, V1, CAC, BOV, Winner male, BOB, R.BIS 

owner: Thomas Elaine, Horvat Maja 
 
 
 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK - FEMALES 
 
Junior class 
1. CERRUTI SCHÖNEZ, 3. 2. 2011, ČLP/AC/35538 V1, CAJC, Junior Winner female 
     Tobby z Hořenuše - Sonique Schönez 
      breeder + owner: Schönigerová Zoja 
 



 85

Intermediate class 
2. BLACK LORD SWEET DREAM, 31. 8. 2010, HR 13742 V1, CAC, BOV 
     Claramand Back In Time - Black Lord's Secret Plan 
     breeder: Horvat-Lončaric, owner: Horvat Maja 
 
Champion class 
3. FIONA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, 3. 10. 2009, ČLP/AC/34774 V1, CAC 
     Keaton Black Petrs - Daffy od Bukové studánky 
     breeder: Nápravníková Iva, owner: Wágner Antonín 
 

ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR - MALES 
 
Open class 
4. AMBER BLACK PETRS, 19. 3. 2010, ČLP/AC/35000 V2, R.CAC 
     Claramnd High Flyer - Rebecca Black Petrs 
     breeder: Studeník Petr, owner: Joklová Alena 
 
5. CLARAMAND BACK IN TIME, 17. 11. 2008, AK 00042005 V1, CAC, BOV, Winner male, BOB, 
R.BIS 
     Claramand Chico Time - Claramand Black Ice 
     breeder: Thomas Elaine, owner: Thomas Elaine, Horvat Maja 
 
Champion class 
6. CH TIP OFF SCHÖNEZ, 2. 10. 2006, ČLP/AC/33227 V1, CAC 
     Aro’s Beefeater - Nirvana Schönez 
     breeder: Schönigerová Zoja, owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
Honour class 
7. KING OF HEARTS MADE IN AUSTRIA, 8. 3. 2008, ČLP/AC/34106 V1, BOB honour, BIS 
honour 
     Walker in Red Black Petrs - First Love Made in Austria 
     breeder: Krenn Herbert and Hanna, owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR - FEMALES 
 
Intermediate class 
8. ANGEL Z RASŤOVHO ZÁMKU, 6. 7. 2010, SPKP 2224 V1, CAC 
     Joshua Black Petrs - Greisy z Chalupecké louky 
     breeder: Smetanka Rastislav, Mgr., owner: Leskovská Renáta 
 
Working class 
9. IVORY IVY ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, 4. 10. 2008, SPKP 2145 V1, CAC, BOV, R.BIS working                  
     Percy Brakemon - Cayenne Billy zo Zámockého parku 
     breeder + owner: Lančaričovci Jana a Vít 
 

ENGLISH COCKER SPANIEL PARTICOLOR - MALES 
 
Junior class 
10. ATHOS SKAR-LINE COLOUR RANGE, 22. 12. 2010, ČLP/AC/35474 V1, CAJC, Junior Winner 
male, R.BIS junior 
       Lynwater Sea Biscuit - White Betty Skar-Line Colour Range 
       breeder + owner: Škarek Ladislav 
 
Intermediate class 
11. BRIGHT BADDY SKAR-LINE COLOUR RANGE, 19. 12. 2010, SPKP 2244 V1, CAC 
       Lynwater Sea Biscuit - Lynwater Bright Moon 
       breeder: Škarek Ladislav, owner: Zvonár Juraj, Ing. 
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12. KAROLA'S XENOS, 24. 5. 2010, CS 13871 V2, R.CAC 
       Bencleuch's Border Reiver - Karola's Quality Line 
       breeder + owner: Krainz Karoline 
 
 
Open class 
13. BRET ORANGE STAR, 7. 4. 2010, SPKP 2211 V3 
       Leading-Light Phenomenan - Orange Star Skar-Line Colour Range 
       breeder: Doubravská Iveta, owner: Poláčiková Linda, Ing.arch. 
 
14. X-TREME SCOTY SKAR-LINE COLOUR RANGE, 20. 1. 2010, ČLP/AC/34900 V1, CAC 
       Lynwater Sea Biscuit - Orange Dangerouse Skar-Line Colour Range 
       breeder + owner: Škarek Ladislav 
 
15. ZERRO SKAR LINE COLOUR RANGE, 18. 4. 2010, SPKP 2225 V2, R.CAC   
       Lynwater Sea Biscuit - Queen Marry Skar-Line Colour Range 
       breeder: Škarek Ladislav, owner: Zvonár Juraj, Ing. 
 
Champion class 
16. ZAK SKAR-LINE COLOUR RANGE, 18. 4. 2010, ČLP/AC/35058 V1, CAC, BOV 
       Lynwater Sea Biscuit - Queen Mary Skar-Line Colour Range 
       breeder + owner: Škarek Ladislav 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL PARTICOLOR - FEMALES 
 
Junior class 
17. ADRIANE SKAR-LINE COLOUR RANGE, 22. 12. 2010, SPKP 2250 V2 
       Lynwater Sea Biscuit - White Betty Skar-Line Colour Range 
       breeder: Škarek Ladislav, owner: Balek Jaroslav 
 
18. AMIE DEVIL IN BLACK, 26. 1. 2011, SPKP 2232 V3 
       Tobby z Hořenuše - Jackie Moravia Mystery 
       breeder: Seres Pavol, Ing., owner: Leskovská Renáta 
 
19. LYNWATER PEACE PIPE, 24. 3. 2011, ČLP/AC/36041 V1, CAJC 
       Lynwater Blue Whispers - Lynwater Maple Syrup 
       breeder: Scotland K., owner: Škarek Ladislav 
 
Intermediate class 
20. KAROLA'S YOURÉ MY PLEASURE, 19. 9. 2010, CS 13941 V1, CAC 
       Karola's V.I.P. Man - Viola z Blatova 
       breeder + owner: Krainz Karoline 
 
Open class 
21. YSSY SKAR-LINE COLOUR RANGE, 22. 2. 2010, ČLP/AC/34986 V1, CAC, BOV, Winner 
female 
       Lynwater Sea Biscuit - Ester Skar-Line Colour Range 
       breeder + owner: Škarek Ladislav 
 
Working class 
22. BLACK LORD FAST' N' FURIOUS, 7. 1. 2008, HR 13634 V1, CAC, BIS working 
       Phil Maris Dandy Devon - Black Lord's Wilful 
       breeder: Horvat-Lončaric, owner: Horvat Maja 
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The Club Show of Cockerspaniel Club, Báč 
9.9.2012 

 

The Club Show of the Cockerspaniel Club took place in the same place like previous year 

in nice surrounds of the Golf Club in Báč (close to Šamorín) in September, 9th 2012. 

Experienced judge Mr. Herbert Klemann from Germany accepted the invitation for 

judging our Club Show. 32 dogs were registered to the show from Slovakia, Czech 

republic and Austria.  

The Show had very nice development, friendly atmosphere and good mood stayed 

during the whole day, also the weahter was nice. For winners were prepared a lot of 

cups, prizes for pets and also prizes for competed children.  

 

 
Bruce Tarakim - Exc. 1, CAC, BOV, CW male, BOB 

owner: Kubíková Milada 
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ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK - MALES 
 

Puppy class 
32. MARAKESH MINT ZO ZÁMOCKÉHO PARKU,  19. 1. 2012, SPKP 2265 VP, Best puppy 
       Bruce Tarakim – IVORY Ivy zo Zámockého parku 
       breeder: Lančaričovci Jana a Vít, owner: Velitsová Iveta 
 
Champion class 
1. BRUCE TARAKIM, 5. 12. 2009, ČLP/AC/34870 Exc. 1, CAC, BOV, CW male, BOB 
      Ch. Lochranza For Your Eyes Only - ICh. Frencis Sant Tulip 
      breeder: Slaninová Tereza, owner: Kubíková Milada 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK - FEMALES 
 
Open class 
2. BINKIE ZO ZÁLESIA, 17. 2. 2009, SPKP 2155 Exc. 1, CAC 
      Dolittle's Charlie Chaplin - Adina zo Zálesia 
      breeder + owner: Dobrovodská Dana, Mgr. 
 
3. BONNY LUBRAMI, 20. 9. 2009, SPKP 2189 VG 2 
      Dolittle’s Charlie Chaplin - Nensy z Březnického Balkánu 
      breeder: Oťapka Branislav, owner: Mihok Tomáš 
 
Working class 
4. HIDDY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, 28. 11. 2010, ČLP/AC/35453 Exc. 1, CAC, BOV, Best working 
female 
     Shavian As Promised - Cilka od Bukové studánky 
     breeder: Nápravíková Iva, owner: Kubíková Milada 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR - MALES 
 
Open class 
5. FRENCH KISS OF MERRILY, 2. 7. 2010, SPKP 2228 Exc. 1, CAC 
      Lochranza Ptarmigan - Angie Des Duex Camelias 
      breeder: Cottebrune Severine, owner: Uhrová Iveta 
 
Working class 
6. INTRUZ ELUDA, 20. 5. 2011, ČLP/AC/35884 Exc. 1, CAC, Best working dog 
      Sorcery’s Golden Legend - Pix-Scyo Eluda 
      breeder: Mikos Monika, owner: Gregor Vlastimil 
 
Champion class 
7. KING OF HEARTS MADE IN AUSTRIA, 8. 3. 2008, ČLP/AC/34106 Exc. 1, CAC, BOV 
      Walker in Red Black Petrs - First Love Made in Austria 
      breeder: Krenn Herbert and Hanna, owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
Veteran class 
8. DANDY Z MALÉ KAMENNÉ, 8. 3. 2004, SPKP 1990 Exc. 1, BOB veteran 
      Lochdene Cassius - Víra z Malé Kamenné 
      breeder: Antonovičová Božena, owner: Uhrová Iveta 
 
Honour class 
9. CH TIP OFF SCHÖNEZ, 2. 10. 2006, ČLP/AC/33227 Exc. 1, BOB honour 
      Aro’s Beefeater - Nirvana Schönez 
      breeder: Schönigerová Zoja, owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
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ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR – FEMALES 
 
Junior class 
10. ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, 3. 12. 2011, ČLP/AC/35980 Exc. 1, CAJC, Junior CW, female 
       César od Bukové studánky - Baileys Tarakim 
       breeder: Maršíková Iva, owner: Kubíková Milada 
 
Open class 
11. ANGEL Z RASŤOVHO ZÁMKU, 6. 7. 2010, SPKP 2224  VG 
       Joshua Black Petrs - Greisy z Chalupecké louky 
       breeder: Smetanka Rastislav, Mgr., owner: Leskovská Renáta 
 
12. BABULKA ZO ZÁLESIA, 17. 2. 2009, SPKP 2151 VG 2 
       Dolittle's Charlie Chaplin - Adina zo Zálesia 
       breeder + owner: Dobrovodská Dana, Mgr. 
 
13. BALANTINE TARAKIM, 5. 12. 2009, ČLP/AC/34871 Exc. 1, CAC, BOV 
       Ch. Lochranza For Your Eyes Only - ICh. Frencis Sant Tulip 
       breeder: Slaninová Tereza, owner: Kubíková Milada 
 
14. GYÉMÁNTHEGYI BIZSU, 25. 2. 2010, SPKP 2210 VG 3 
       Athina’s Product Demon Hill - Gyémánthegyi Juci 
       breeder: Watzke Gábor, owner: Mihok Tomáš 
 
15. KADISHA ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, 10. 6. 2010, SPKP 2214 VG 4 
       Monet Brakemon - Cayenne Billy zo Zámockého parku 
       breeder: Lančaričovci Jana a Vít, owner: Kelešiová Alena 
 
Working class 
16. CATTE POD OŘECHEM, 8. 11. 2010, ČLP/AC/35438 absent 
       Dar z Malé Kamenné - Asia Shanti Navaro 
       breeder + owner: Gregor Vlastimil 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL PARTICOLOR - MALES 
 
Junior class 
17. DRYCASTLE DANDY'S EL NINO, 11. 6. 2011, SPKP 2246 Exc. 1, CAJC, Junior CW male 
        Lynwater Sea Biscuit - Jasmine Jazz Moravia 
       breeder + owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Intermediate class 
18. ARIX DEVIL IN BLACK, 26. 1. 2011, SPKP 2231 VG 
       Tobby z Hořenuše - Jackie Moravia Mystery 
       breeder: Seres Pavol, Ing., owner: Seres Pavol, Ing., Ursíny Martin, Ing. 
 
Open class 
19. BRET ORANGE STAR, 7. 4. 2010, SPKP 2211 VG 
       Leading-Light Phenomenan - Orange Star Skar-Line Colour Range 
       breeder: Doubravská Iveta, owner: Poláčiková Linda, Ing.arch., SK 
 
20. KAROLA'S YAKALELO, 19. 9. 2010, CS 13939 VG 
       Karola's V.I.P. Man - Viola z Blatova 
       breeder + owner: Krainz Karoline 
 
21. ORNAMENT IN BLUE BRAKEMON, 20. 6. 2010, ČLP/AC/35384 Exc. 1, CAC, BOV 
       Aliveron Brakemon Wamakaskan - Savanna Brakemon 
       breeder: Popková Radmila, owner: Popková Radmila, Šimoník Ivo, MVDr. 
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ENGLISH COCKER SPANIEL PARTICOLOR – FEMALES 
 
Junior class 
       
22. EAVEE BLACK PETRS, 19. 5. 2011, ČLP/AC/35730 Exc. 1, CAJC 
       Backhills I Like It - Gal In Blue Black Petrs 
       breeder: Studeník Petr, owner: Kelešiová Alena 
 
Intermediate class 
23. ADRIANE SKAR-LINE COLOUR RANGE, 22. 12. 2010, ČLP/AC/35479 absent 
        Lynwater Sea Biscuit - White Betty Skar-Line Colour Range 
       breeder: Škarek Ladislav, owner: Balek Jaroslav 
 
24. AMIE DEVIL IN BLACK, 26. 1. 2011, SPKP 2232 VG 2 
       Tobby z Hořenuše - Jackie Moravia Mystery 
       breeder: Seres Pavol, Ing., owner: Leskovská Renáta 
 
25. ASTRA DEVIL IN BLACK, 26. 1. 2011, SPKP 2236 VG 3 
       Tobby z Hořenuše - Jackie Moravia Mystery 
       breeder + owner: Seres Pavol, Ing. 
 
26. RYNA RI BRAKEMON, 4. 10. 2010, ČLP/AC/35447 Exc. 1, CAC 
       Aliveron Brakemon Wamakaskan - Celestine Brakemon 
       breeder: Popková Radmila, owner: Chrenko Ján 
 
Open class 
27. AMELIE DEVIL IN BLACK, 26. 1. 2011, SPKP 2233 Exc. 2, R.CAC 
       Tobby z Hořenuše - Jackie Moravia Mystery 
       breeder + owner: Seres Pavol, Ing. 
 
28. KAROLA'S YOURÉ MY PLEASURE, 19. 9. 2010, CS 13941  Exc. 3 
       Karola's V.I.P. Man - Viola z Blatova 
       breeder + owner: Krainz Karoline 
 
29. NATALI IN CHOCOLATE BRAKEMON, 8. 6. 2010, ČLP/AC/35413 Exc. 4 
       Cyrano Brakemon - Beeberry Brakemon 
       breeder: Popková Radmila, owner: Streitová Renata 
 
30. PATTY Z BLATOVA, 28. 8. 2010, SPKP 2230 Exc. 1, CAC 
       Zen z Blatova - Elvíra z Blatova 
       breeder: Smržová Dana, owner: Gorej Miroslav, Ing. 
 
Champion class 
31. DRYCASTLE DANDY'S DAISY, 27. 2. 2010, SPKP 2207 Exc. 1, CAC, BOV, CW female 
        Phil Maris Dandy Devon - Della Fiumana Deep Blue 
       breeder + owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
 
Child and dog 
 

1. Matúš Ursíny + Arix Devil in black 
2. Tamara Búdová + French Kiss Of Merrily 

 
 
Junior Handling I. 
 
1. Simona Uhrová + Dandy z Malé Kamenné 
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Best brace 
 
1. Drycastle Dandy's El Nino + Drycastle Dandy's Daisy, o.: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Best kennel 
 
1. Brakemon, o.: Popková Radmila 
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Planned actions for the year 2013 
 
Special Club Show – June 15th 2013, Báč  

Club Show – September 8th 2013, Báč 
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Results from the Cocker of the year 2011 
 

Cocker of the year - male 

  Name of the dog  Colour Owner Points 

1 Bruce Tarakim black Kubíková Milada 501 

2 JCH SR, ČR King of Hearts Made in Austria red Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš 251 

  
     

Cocker of the year - female 

  Name of the dog Colour  Owner Points 

1 Drycastle Dandy's Daisy blue roan Felszeghyová Eva, MUDr. 323 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 
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Poznámky / Notes 
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Zostavil: Iveta Uhrová 

Prepared by Iveta Uhrová 

2/2013 

 
 


