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Vážené členky, členovia CSC, milí priatelia anglických kokeršpanielov, 

 

na začiatok Vám chcem popriať všetko dobré v novom roku 2014, hlavne veľa zdravia, 

osobnú pohodu a veľa chovateľských úspechov a zážitkov so svojimi psíkmi. Nech je tento rok 

aspoň taký úspešný ako ten predchádzajúci. 

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým priateľom kokrov, ktorí prispeli 2% z dane na 

činnosť klubu, ktorú budeme môcť v ďalšom roku rozvýjať, tým ktorí sa zúčastnili na našich 

klubových akciách, či už ako diváci, vystavovatelia, chovatelia, prípravný tím a podporili tak 

klub.  

Rovnako ako predchádzajúce roky klub organizoval dve výstavy – klubovú a špeciálnu. 

Tento rok sa obe konali už vo všetkým známom areáli golfového klubu Welten v Báči. Klubová 

výstava bola zaujímavá nielen anglickým rozhodcom pánom Michaelom Mastersom ale aj 

sprievodným podujatím, ktoré sa konalo počas celého víkendu – Žitnoostrovské poľovné 

slávnosti. Špeciálna výstava sa konala v štandardnom termíne v septembri ako po posledné 

roky s opäť zaujímavou rozhodkyňou pani Anne Buvik z Nórska. Obe výstavy prebehli úspešne 

so spokojnosťou na strane vystavovateľov ale aj rozhodcov s kvalitou posudzovaných psov. 

Tento rok bude pokračovať už v zabehnutých koľajách, výstavy budú na tom istom mieste 

a v podobnom termíne podľa plánu činnosti na rok 2014. 

Už druhý rok boli zabezpečené aj poľovné skúšky pre kokrov v spolupráci s KCHPS 

a miestnou poľovnou organizáciou, ale prebehli bez účasti anglických kokrov. Je to veľká 

škoda, lebo by mohli ukázať, čo v nich je. Dúfam, že sa do budúcna záujem zvýši a budú sa 

môcť kokríci chváliť nielen svojim vzhľadom ale aj pracovnými úspechmi. Žiaľ s rovnakým 

výsledkom skončila prvý krát plánovaná akcia Kokrí víkend, na ktorú sa prihlásil veľmi nízky 

počet ľudí, preto sa nakoniec nekonala. Verím, že tento rok sa nám podarí zorganizovať 

spoločné stretnutie úspešne. Myslím, že by bolo prínosom pre všetkých podeliť sa o svoje 

skúsenosti a zároveň sa dozvedieť niečo nové.  

 Teším sa na stretnutie s vami na klubových akciách, najbližšie na členskej schôdzi 

klubu, ktorá sa bude konať 13.4.2014. 

        Iveta Uhrová 

             Predsedníčka klubu CSC 
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Správa matrikára a ekonóma klubu za rok 
2013 

 
K 31.12.2013 bolo v Cockerspanielclube pri SPZ registrovaných 45 členov, z toho 36 riadnych 
členov a 9 zahraničných členov klubu (7 členov z ČR a 2 členovia z Rakúska). 
 
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2013 bol nasledovný: 
 
Pokladňa: 
 
Zostatok k 1.1.2013: 59,73 € 
Príjmy od 1.1.2013 do 31. 12.2013: 3 027,00 € 
Výdaje od 1.1.2013 do 31.12.2013: 2 053,74 € 
Zostatok k 31.12.2013: 1 032,99 € 
 
Bankový účet: 
 
Bankový účet zostatok k 1.1.2013: 3 834,81 € 
Príjmy od 1.1.2013 do 31. 12.2013: 1 715,31 € 
Výdaje od 1.1.2013 do 31.12.2013: 1 921,37 € 
Bankový účet zostatok k 31.12.2013: 3 628,75 € 
 

v € Kasa Banka 
Finančné prostriedky 

celkom 

1.1.2013 59,73 3 834,81 3 894,54 

31.12.2013 1 032,99 3 628,75 4 661,74 

Rozdiel 973,26 -206,06 767,2 

 
Príjmy v roku 2013: 
 

v € Príjem Banka  Príjem Kasa Príjmy celkom 

Úroky a bankové prevody 0,28 930,00 930,28 

Zápisné 25,00 20,00 45,00 

Členské 358,00  107,00 465,00 

Odporúčanie na krytie 25,00 0,00 25,00 

Krytie psom 45,00 0,00 45,00 

Zápis vrhu 130,00 0,00 130,00 

Uchovnenie 50,00 0,00 50,00 

Inzercia 20,00 0,00 20,00 

Sponzorské 130,00 0,00 130,00 

Výstavné poplatky 525,00 1 970,00 2 495,00 

Ostatné 407,03 0,00 407,03 

Celkom 1 715,31 3 027,00 4 742,31 
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Výdaje v roku 2013: 
 

v € Výdaj Banka Výdaj Kasa Výdaj celkom 

Bankové poplatky 83,49 0,00 83,49 

Náklady na web stránku 156,78 0,00 156,78 

Náklady na výstavnú činnosť 621,10 1 223,94 1845,04 

Vklady do kasy/banky 930,00 0,00 930,00 

Klubové samolepky/hrnky 0,00 175,20 175,20 

Cocker roka 0,00 105,80 105,80 

Ostatné 0,00 72,82 72,82 

Poštovné 0,00 9,15 9,15 

Cestovné 0,00 32,24 32,24 

Kancelárske potreby 0,00 379,20 379,20 

Administratíva 130,00 55,39 185,39 

Členské známky 0,00 0,00 0,00 

Celkom 1 921,37 2 053,74 3 975,11 
 
Finančné vyhodnotenie akcií klubu: 
 

1. Špeciálna klubová výstava Báč 15.6.2013 
• Príjmy: 1 695,00 € 
• Výdaje: 1 136,71 € 
• Zisk z akcie: 558,29 € 

 
2. KV Báč 8.9.2013 

• Príjmy: 800,00 € 
• Výdaje: 784,63 € 
• Zisk z akcie: 15,37 € 

 
 
Dovoľujem si požiadať členov Cockerspanielklubu o väčšiu disciplínu pri platení členského na 
príslušný rok a o správne označovanie platieb pri úhrade (meno a priezvisko, kto platí, 
vyznačiť rok, za ktorý sa platí členské, krytie, zápis vrhu, atď.). V prípade nesprávneho 
označenia platby nie je možné platbu identifikovať. Ak registrovaný člen nezaplatí členské za 
príslušný rok, podľa platných stanov CSC je člen z klubu vylúčený. Pri opätovnom vstupe do 
klubu je potrebné zaplatiť opäť zápisné i členské na príslušný kalendárny rok. 
 
Úhrady platieb je možné realizovať v hotovosti u matrikára klubu, bezhotovostným prevodom 
(v tomto prípade zašlite doklad o úhrade e-mailom matrikárovi 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 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo vydaných 6 odporúčaní na párenie, zo 4 sa aj 
v roku 2013 šteniatka narodili, z 1 odporúčania sa šteniatka nenarodili a z 1 sa majú narodiť 
v roku 2014. Zo stavu chovných sučiek bola vylúčená 1 sučka pre dosiahnutie veku 8 rokov. 
Z dôvodu nezaplatenia členského boli zo stavu chovných psov vylúčení 4 psi. 
 
 
PREHĽAD CHOVU ANGLICKÉHO KOKERŠPANIELA NA SLOVENSKU V ROKU 2013 
  
 
Psi odporučení na párenie v roku 2013 
 

MENO FARBA MAJITEĽ ODPORUČENÍ VYUŽITÍ 

Bret Orange Star oranžový beloš Ing.arch. Linda Poláčiková, PhD. 1x 1x 
Bruce Tarakim čierna Milada Kubíková 2x 1x 
King of Hearts Made in Austria  zlatá Mgr. Ivica Klepšová 1x 1x 
Blue Bender Black Petrs modrý beloš Petr Studeník 1x  1x  
Robin Hood z Vejminku zlatá Pavel Šulcek 1x 1x 

Dolittle´s Charlie Chaplin čierna Marek Solčanský 2x 1x 

Phil Maris Dandy Devon modrý beloš MUDr. Eva Felszeghyová 1x 1x 

Arthur Chocococker čokoládová s pálením Marta Nagyová 1x 1x 

 
 
Šteniatka narodené v roku 2013 
 
  PES     SUČKA   

farba narodení ponechaní farba narodené ponechané 

čierna 1 / čierna 2 1 
zlatá 3 2 zlatá 5 4 
modrý beloš / / modrý beloš 2 2 
modrý beloš s pálením / / modrý beloš s pálením / / 
tricolor / / tricolor / / 

oranžový beloš / / oranžový beloš / / 
čierna  
s pálením 1 1 

čierna  
s pálením 2 2 

čokoládová / / čokoládová / / 
čokoládová  
s pálením 2 2 

čokoládová  
s pálením 2 2 

 Spolu 7 5  13 11 

 
V období roku 2013 pribudli chovné jedince 
 

FARBA PES SUČKA 

modrý beloš 3 2 

oranžový beloš 1 / 
 



 9

 
 
Aktuálny stav chovných sučiek k 31.12.2013 (18 ks) 
 

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 Jana Lančaričová 2/10F/ACC 

Zámockého parku   čierna Zámockého parku, 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 Bc. Miroslav Búda 2/12F/ACC 

   zlatá Schönez, čierna   

Dracastle   27.02.2010 modrý beloš Phil Maris Dandy Devon Della Fiumana DEEP BLUE MUDr. Eva Felszeghyová 1/13F/ACC 

DANDY´S DAISY     modrý beloš modrý beloš    

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 z  Petrovy 

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

   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   

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

   zlatá čierna   
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MENO  DÁTUM FARBA OTEC MATKA MAJITEĽ REG. ČÍSLO 
  NARODENIA          

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 

   čiernobiela modrý beloš   

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

  s pálením čierna čokoládová s pálením   

Drycastle 11.06.2011 modrý beloš Lynwater Sea Biscuit Jasmine Jazz Moravia Mystery MUDr. Eva Felszeghyová 2/13F/ACC 

DANDY´S EVELYN   modrý beloš modrý beloš   

EAVEE Black Petrs 19.5.2011 modrý beloš Backhills I Like It Gal In Blue Black Petrs Alena Kelešiová 3/13F/ACC 

   modrý beloš modrý beloš   

 
 
 
Aktuálny stav chovných psov k 31.12.2013 (15 ks) 
 

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    

Drycastle 11.6.2011 modrý beloš Lynwater SEA BISCUIT 
JASMINE JAZZ Moravia 

Mystery MUDr. Eva Felszeghyová 2/13M/ACC 

DANDY´S EL NINO     modrý beloš modrý beloš    

Ch. JOSHUA Black Petrs 13.06.2006 čierna 
Grandseigneur vom Schloss 

Hellenstein Yap Black Petrs Ing. Pavol Seres 6/08M/ACC 

      čierna čierna    



 11 

MENO  DÁTUM FARBA OTEC MATKA MAJITEĽ REG. ČÍSLO 
  NARODENIA          

Drycastle 27.02.2010 modrý beloš Phil Maris Dandy Devon Della Fiumana Deep Blue MUDr. Eva Felszeghyová 1/13M/ACC 
DANDY´S DESIGN     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 SHINE 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    

Lynwater  04.02.2009 modrý beloš Bencleuch Bollinger Rhuston Oh Mary MUDr. Eva Felszeghyová 4/13M/ACC 

BLUE THUNDER     modrý beloš modrý beloš    

Ch. Dick Wilden zo  27.04.2005 čierna CEZAR Stars on the Heaven Bystra z Malé Kamenné Ing. Pavol Seres 13/08M/ACC 

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   

BRET 07.04.2010 oranžový beloš Leading-Light Phenomenan 
Orange Star Skar-Line Colour 

Range Ing.arch. Linda  3/13M/ACC 

Orange Star   oranžový beloš oranžový beloš Poláčiková, PhD.  
 
 
 
Vypracoval: Bc. Miroslav Búda, poradca chovu anglických kokeršpanielov 
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Správa o kontrole celkovej činnosti 
a finančnom hospodárení v roku 2013 

 
Kontrola prebehla na základe nasledovných dokladov:   

Správa ekonóma a matrikára klubu  
Finančné doklady z pokladne a banky  
Správa poradcu chovu  
Zápisnice z výboru  

 
Činnosť klubu: 
Výbor sa počas roku 2013 stretol 4-krát, kde sa zaoberal bežnou činnosťou klubu 
a organizáciou klubových akcií. Počas roka prebehli dve úspešné klubové výstavy s kladným 
finančným výsledkom, zabezpečené boli aj poľovné skúšky, ale žiadny pes sa nezúčastnil. Prvý 
rok si výbor naplánoval aj akciu Kokrí víkend, ale vzhľadom na nezáujem sa akcia zrušila. Pre 
propagáciu plemena a klubu boli pripravené hrnčeky a nálepky s logom klubu. Reklamné 
predmet boli rozdané medzi členov klubu a priaznivcov plemena. Pre úspešné rozvíjanie klubu 
a podporu plemena by bolo dobré, keby sa do klubových akcií zapájalo viac členov, čo by 
pomohlo nielen odpornému rastu chovateľov a majiteľov psov ale aj k vytvoreniu lepších 
vzťahov a priateľstiev medzi členmi. Z otvorených úloh výboru na rok 2014 zostáva 
vypracovanie Návrhu zmluvy pre chovateľa nečlena, čo vyplýva z nového Štatútu SPZ. 
 
Finančné hospodárenie klubu: 
Finančné doklady boli predložené kompletné a zodpovedajú hospodárskemu výsledku klubu. 
Aby bolo možné priebežné vyhodnocovanie úspešnosti výstav odporúčam výboru, aby vždy do 
1 mesiaca po skončení výstavy organizovanej klubom, bolo pripravené finančné vyúčtovanie 
výstavy ekonóma klubu. Medzi dokladmi dodanými ekonómom klubu bola faktúra SPZ za 
členské známky poslaná 27.2.2013, ktorá do konca roka nebola zaplatená. Preto je potrebné 
zabezpečiť komunikáciu zo strany ekonóma klubu, aby mohli byť všetky faktúry včas 
uhradené. 
 
Chovateľská činnosť klubu: 
Zoznam chovných psov bol aktualizovaný. Uhradené chovateľské poplatky zodpovedajú 
agende poradcu chovu. Z otvorených úloh výboru na rok 2014 zostáva vypracovanie 
Chovateľského poriadku a aktualizácii chovných podmienok, čo vyplýva z nového Štatútu SPZ 
a Zápisného a chovateľského poriadku. 
  
Odporúčania: 

- Väčšia aktivita zo strany členov 
- Vyúčtovanie výstavy organizovanej klubom vždy do 1 mesiaca od konania akcie 
- Lepšia komunikácia zo strany ekonóma klubu, aby boli všetky záväzky klubu včas 

uhradené  
- Aktualizácia chovných podmienok a vypracovanie Chovateľského poriadku a Návrhu 

zmluvy pre chovateľa nečlena, čo vyplýva z nového Štatútu SPZ a Zápisného 
a chovateľského poriadku. 

 
 
Vypracoval: Alena Kelešiová, kontrolór klubu 
Dňa 9.2.2014, Dolná Krupá 
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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.  
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§ 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 2014 
 
Špeciálna výstava – 14.6.2014 Báč  

Klubová výstava – 6.9.2014 Báč 

 

Kokrí víkend – 6/2014 Modra - Harmónia 

 

Vlohové skúšky poľovných sliedičov – 19.4.2014 - Trstice 

Farbiarske skúšky malých plemien -22.5.2014 - Tomašikovo  

Lesné skúšky malých plemien – 18.5.2014 – Tomašikovo 

 

Členská schôdza klubu – 13.4.2014 – Bratislava 
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Zoznam členov klubu 
 

 Platný k 31.12.2013 
Číslo  Reg.č.   Člen Priezvisko  Meno  
1 0118/13 Č Luknár Albín 
2 0116/12 R Balek Jaroslav 
3 0015/08 R Búda Miroslav   
4 0009/08 R Dobrovodská Dana  
5 0021/08 R Felszeghy, Mgr. Alexander 
6 0023/08 R Felszeghy, Mgr. MBA Oliver 
7 0022/08 R Felszeghyová, MUDr. Eva 
8 0063/08 R Gaľaš, Ing. Miroslav 
9 0064/08 R Gaľašová  Mária 
10 0105/11 R Gorej Miroslav 
11 0074/09 R Habreková, JUDr. Magdaléna 
12 0107/11 R Hanusová, MVDr. Iveta 
13 0025/08 R Hlubinová Kristína 
14 0106/11 R Chrenko Ján 
15 0114/12 R Kelešiová Alena 
16 0057/08 R Kubincová Alica 
17 0001/08 R Lančaričová Jana 
18 0111/12 R Leskovská Renáta 
19 0092/10 R Levický  Pavol 
20 0117/13 R Machová, JUDr. Martina 
21 0073/09 R Miháliková, Ing. Slavomíra 
22 0079/09 R Pečimonová Jacqueline 
23 0112/12 R Poláčiková, Ing.Arch., PhD. Linda 
24 0120/13 R Puková Andrea 
25 0102/11 R Riečanská Magdaléna 
26 0087/09 R Seres, Ing. Pavol 
27 0115/12 R Speváčková Michaela 
28 0033/08 R Sroková, Ing. Viera 
29 0031/08 R Uhrová Iveta 
30 0110/12 R Uhrová st. Iveta 
31 0093/10 R Velits Tibor 
32 0094/10 R Velitsová, Ing. Iveta 
33 0103/11 R Vojtko Marián 
34 0122/13 R Vrkoslav Jaroslav 
35 0119/13 R Vyskoč , Ing. Peter 
36 0095/10 R Zvonár, Ing. Juraj 
37 0121/13 H Flicker Andrea 
38 0082/09 H Klepš Otakar 
39 0059/08 H Klepšová, Mgr. Ivica 
40 0076/09 H Krainz Karoline 
41 0080/09 H Kubíková Milada 
42 0109/12 H Maršíková Iva 
43 0077/09 H Schonigerová Zoja 
44 0066/08 H Studeník Petr 
45 0101/11 H Škarek  Ladislav 
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Chovateľské stanice na Slovensku 
 
 
 

Bari Rose – Alena Kelešiová 
 

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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Uznesenia z Výročnej konferencie klubu 
dňa 16.3.2013 v Bratislave 

 
Konferencia klubu CSC : 
 
A) Berie na vedomie : 

• Abdikáciu kontrolóra p. Zvonára Juraja  
• Správu o činnosti klubu 
• Správu matrikára klubu 
• Správu ekonóma klubu 
• Správu poradcu chovu 
• Plán činnosti na rok 2013 
• Nový návrh na kandidátov výboru 

 
B)    Schvaľuje : 

• Program výročnej konferencie (16/16 za) 
• Návrhovú komisiu v zložení : p. Kelešiová – predseda, p. Felszeghy A. – člen,                       

p. Pečimonová-  člen (16/16 za) 
• Mandátovú komisiu v zložení : p. Hlubinová – predseda, p. Chrenko- člen,                             

p.    Dobrovodská -  člen  (16/16 za) 
• Volebnú komisiu v zložení : p. Uhrová Iveta st. – predseda, p. Felszeghy A. – 

člen, p. Felszeghyová – člen (16/16 za)     
• Nový výbor v zložení :  

p.Uhrová Iveta – predseda  (15/16 za, 1/16 sa zdržal), 
p. Felszeghy O. – ekonóm /matrikár (15/16 za, 1/16 sa zdržal),    
p.Búda – poradca chovu (15/16 za, 1/16 sa zdržal),  
Kontrolór klubu: p.Kelešiová –kontrolór (16/16 za) 

• Uznesenia výročnej konferencie klubu (16/16 za) 
   
Zapísal: 
Alena Kelešiová – predseda návrhovej komisie  
Alexander Felszeghy – člen návrhovej komisie  
Jacqueline Pečimonová – člen návrhovej komisie  
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Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 
16.3.2013 v Bratislave 

 
Prítomní:. O. Felszeghy, I. Uhrová, M. Búda 
 
Program: 
1. Program konferencie 
2. Zasadanie KR SPZ 
3. Špeciálna výstava 15.6. 
4. Iné 
 
1. Program konferencie 

Rozdelenie bodov programu: 
I.Uhrová: Bod programu konferencie 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 
O.Felszeghy: Bod programu konferencie 5 
M.Búda: Bod programu konferencie 6 
 

2. Zasadanie KR SPZ 
KR SPZ schválila nový návrh chovateľského a zápisného poriadku a poverila 
predsedníctvo KR na sfinalizovanie návrhu štatútu SPZ. Schválený nový chovateľský 
a zápisný poriadok a nový štatút SPZ bude následne po schválení prezídiom a zverejnení 
SPZ zverejnený aj na klubovej web stránke. I.Uhrová informovala o vyplývajúcich 
úlohách pre klub zo zasadania KR SPZ v Zlatých Moravciach 2.3.2013:  

• Schválené príspevky pre činnosť klubov. Do 30.11.2013 bude treba poslať na SPZ 
faktúru na vyplatenie príspevku. Vybaví O.Felszeghy. I.Uhrová pošle vzorovú 
faktúru mailom.  

• Zmena chovateľského a zápisného poriadku. Na základe čoho bude treba 
aktualizovať klubové chovné podmienky, vybaví M.Búda. Ďalej bude potrebné 
pripraviť alternatívu pre chovateľa nečlena (zmluvu a zmluvný poplatok). Návrh 
pripraví O.Felszeghy. 
 

3. Špeciálna výstava 15.6. v Báči 
• Rozhodca Mike Masters je dohodnutý na posudzovanie špeciálnej výstavy. 

Letenka je už zakúpená. V najbližších dňoch bude treba zverejniť propozície na 
výstavu. Z časového hľadiska musia korešpondovať so Žitnoostrovskými 
slávnosťami, keďže je tam poobedný program. Propozície vybaví I.Uhrová. 
 

4. Iné 
• Výbor schválil čestné uznanie a čestné členstvo v klube p. Albínovi Luknárovi za 

jeho celoživotný prínos pre rozvoj plemena anglický kokeršpaniel.  
• Ostáva doriešiť zaplatenie chovateľského poplatku za minulý rok, čo sa zistilo pri 

kontrole. Vybaví M.Búda.  
• Výbor sa vrátil už teraz k aktuálnej téme Kokrí víkend, ktorý plánuje zorganizovať 

6-7/2013. O.Felszeghy preverí možnosti ubytovania (kapacita asi 10-15 psov) 
v lokalite poľovného revíru. Následne navrhne možný termín konania. Výbor 
informuje do 2-3 týždňov o možnostiach. Následne sa stanoví presné miesto, 
termín a program akcie.  

• Členské viacerých členov bolo uhradené až po termíne 31.1. Keďže išlo o zmenu 
termínu v stanovách počas roka 2012, sa výbor dohodol, že pre tento rok nebude 
vymáhať zaplatenie zápisného, pokiaľ bolo členské zaplatené do konania 
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Konferencie klubu 16.3.2013. Na základe tohto stavu členov bude upravený aj 
zoznam členov a chovných psov na webovej stránke. Po tomto termíne už bude 
musieť byť uhradené aj zápisné pre členstvo v klube. Aktualizáciu web stránky 
zabezpečí I.Uhrová. Ďalší rok už bude požadované zaplatenie členského do 
termínu 31.1. 
 

Úlohy: 
 
IU: 

- Zverejniť nové predpisy SPZ na webovej stránke po ich schválení a zverejnení 
- Poslať vzor faktúry SPZ OF 
- Pripraviť propozície na špeciálnu výstavu 15.6. 
- Pripraviť a odovzdať čestné uznanie p. Luknárovi 
- Aktualizovať zoznam členov a chovných psov podľa aktuálnej zaplatenosti členov 

 
MB: 

- Upraviť chovateľské podmienky podľa nového znenia chovateľského poriadku 
SPZ po schválení nových predpisov SPZ 

- Zabezpečiť zaplatenie chovateľského poplatku za minulý rok 
 

OF: 
- Poslať faktúru SPZ do 30/11/2013 na zaplatenie príspevku SPZ 
- Pripraviť alternatívu pre chovateľa nečlena po schválení nových predpisov SPZ 
- Preveriť možnosti ubytovania a revíru pre akciu Kokrí víkend 

 
Všetci: 

- Dohodnúť termín, miesto a program konania akcie Kokrí víkend 
- Zabezpečiť konanie Špeciálnej výstavy v Báči 15.6. 

 
V Bratislave, dňa 16.3.2013 
 
Zapísal: I. Uhrová 
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Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 
20.5.2013 v Bratislave 

 
Prítomní:. O. Felszeghy, I. Uhrová 
 
Program: 
1. Otvorené úlohy z posledného výboru 
2. Špeciálna výstava 
3. Kokrí víkend 
4. Iné 
 
1. Otvorené úlohy z posledného výboru 
Zostávajú naďalej otvorené úlohy spojené so zmenou predpisov SPZ a organizácia akcie 
Kokrí víkend. Ostatné úlohy z predchádzajúceho výboru boli splnené. 
 
2. Špeciálna výstava 15.6.2013 
I.Uhrová informovala o aktuálnom stave príprav špeciálnej klubovej výstavy: 
- poháre objednané 
- sponzorské dohodnuté 
- personál kruhu: fotograf – M. Mogora, vedúci kruhu a zapisovateľ – dohodne IU a OF 
 
Treba ešte zabezpečiť: 
- dar pre rozhodcu – zabezpečí OF 
- príprava kruhu – piatok pred výstavou – zabezpečí OF, IU 
- vybavenie kruhu – zabezpečí IU (papier, perá, fixy, poháre, servítky, sáčky, obrus, 
stan, výstavný stôl, ceny pre deti, posudkové listy, kartičky, richterbuch, katalógy) 
- financie z banky – zabezpečí IU 
- občerstvenie do kruhu – zabezpečí IU 
 
3. Kokrí víkend 
O.Felszeghy informoval, že podmienky na ubytovanie v plánovanej lokalite revíru na 
Záhorí nie sú dobré, čo neumožňuje pohodlné konanie akcie. Výbor sa dohodol preveriť 
možnosti v Modre Harmónii a posunúť termín konania akcie na 9/2013. Podmienky 
ubytovania a okolia s možným termínom konania akcie preverí I.Uhrová.  
 
4. Iné 
Výbor schválil nového člena klubu – Ing. Peter Vyskoč.  
O.Felszeghy informoval o obnovení členstva MVDr. Hanusovej na základe žiadosti.  
I.Uhrová doplnila informáciu o obnovení členstva p. Leskovskej a Ing. Seresa. 
I.Uhrová informovala výbor o konaní Klubových vlohových skúšok malých plemien 
13.4.2013 v Trsticiach a Klubových lesných skúšok malých plemien 18.5.2013 
v Tomašikove. Skúšky sa konali bez účasti plemena anglický kokeršpaniel, ani jeden 
jedinec nebol prihlásený na skúšky. 
 
Úlohy: 
 
IU: 
Zverejniť nové predpisy SPZ na webovej stránke po ich schválení a zverejnení 
Preveriť termín a miesto konania akcie Kokrí víkend 
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MB: 
Upraviť chovateľské podmienky podľa nového znenia chovateľského poriadku SPZ po 
schválení nových predpisov SPZ 
Poslať aktualizovaný zoznam chovných psov o nové uchovnené jedince IU, aby sa mohla 
updatnúť web stránka 
 
OF: 
Poslať faktúru SPZ do 30/11/2013 na zaplatenie príspevku SPZ 
Pripraviť alternatívu pre chovateľa nečlena po schválení nových predpisov SPZ 
Doriešiť doplatenie zápisného za člena 
Administrácia nového člena a opätovných členov (členské známky a členský preukaz) 
 
Všetci: 
Zabezpečiť konanie Špeciálnej výstavy v Báči 15.6. 
 
V Bratislave, dňa 20.5.2013 
 
Zapísal: I. Uhrová 
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Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 
26.8.2013 v Bratislave 

 
Prítomní:. O. Felszeghy, M.Búda, I. Uhrová 
 
Program: 
1. Otvorené úlohy z posledného výboru 
2. Klubová výstava 
3. Kokrí víkend 
4. Schválenie nového člena 
5. Iné 
 
1. Otvorené úlohy z posledného výboru 
Zostávajú naďalej otvorené úlohy spojené so zmenou predpisov SPZ a doriešiť 
doplatenie zápisného za člena. Ostatné úlohy z predchádzajúceho výboru boli splnené. 
 
2. Klubová výstava 8.9.2013 
I.Uhrová informovala o aktuálnom stave príprav klubovej výstavy: 
- poháre objednané 
- sponzorské dohodnuté 
- personál kruhu: fotograf – M. Mogora, vedúci kruhu a zapisovateľ – dohodne IU a OF 
- vyúčtovanie nákladov na rozhodcu sa bude deliť s KCHPS (ubytovanie, strava, letenka) 
- po skončení výstavy sa vyhodnotí Koker roka 
 
Treba ešte zabezpečiť: 
- dar pre rozhodcu – zabezpečí MB 
- príprava kruhu – ráno pred výstavou – zabezpečí výbor 
- vybavenie kruhu – zabezpečí IU (papier, perá, fixy, sáčky, obrus, stan, výstavný stôl, 
ceny pre deti, posudkové listy, kartičky, richterbuch, katalógy) 
- občerstvenie do kruhu (voda, poháre) – zabezpečí MB 
- tabuľky poradie pre víťazov – zabezpečí OF 
- odvoz rozhodkyne na letisko – zabezpečí OF (zistiť odlet – IU) 
 
3. Kokrí víkend 
I.Uhrová informovala o aktuálnom stave akcie Kokrí víkend. Program a konanie bude 
závisieť od záujmu. Pozvánky boli členom zaslané. 
 
4. Schválenie nového člena  
Výbor schválil nového člena klubu – pán Jaroslav Vrkoslav. V nasledujúcich dňoch bude 
novému členovi poslaný členský preukaz matrikárom klubu. 
 
5. Iné  
I.Uhrová vyúčtovala príjmy/ výdavky k 26.8.2013 
O.Felszeghy zašle aktualizovanú matriku, vyúčtovanie Špeciálnej výstavy a aktuálny stav 
finančných prostriedkov 
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Úlohy: 
 
IU: 
Zverejniť nové predpisy SPZ na webovej stránke po ich schválení a zverejnení 
 
 
MB: 
Upraviť chovateľské podmienky podľa nového znenia chovateľského poriadku SPZ po 
schválení nových predpisov SPZ 
 
OF: 
Poslať faktúru SPZ do 30/11/2013 na zaplatenie príspevku SPZ 
Pripraviť alternatívu pre chovateľa nečlena po schválení nových predpisov SPZ 
Doriešiť doplatenie zápisného za člena 
Administrácia nového člena (členská známka a členský preukaz) 
Poslať aktualizovanú matriku, vyúčtovanie Špeciálnej výstavy a aktuálny stav finančných 
prostriedkov 
 
 
Všetci: 
Zabezpečiť konanie Klubovej výstavy v Báči 8.9. 
 
V Bratislave, dňa 26.8.2013 
 
Zapísal: I. Uhrová 
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Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 
17.10.2013 v Bratislave 

 
Prítomní: I. Uhrová, M. Búda, A.Kelešiová 
 
Program: 
1. Otvorené úlohy z predchádzajúceho výboru 
2. Finančné zhodnotenie výstavy 
3. Plán činnosti na rok 2014 
4. Spravodaj 
5. Koniec roka 
6. Iné 
 
1. Otvorené úlohy z predchádzajúceho výboru 
OF - Doriešiť doplatenie zápisného za člena (ešte zo začiatku roka 2013) 
OF - Administrácia nového člena (poslať členskú známku a členský preukaz) 
Vzhľadom na neprítomnosť matrikára a ekonóma klubu neprejdené na výbore.  
 
2. Finančné zhodnotenie výstavy 
Vzhľadom na neprítomnosť ekonóma klubu neprejdené na výbore. Bude zaslané mailom. 
 
3. Plán činnosti na rok 2014 
schválený výborom: 
- Špeciálna výstava – Báč popri Žitnoostrovských slávnostiach – 2. júnový víkend, 
rozhodcu dohodne IU na základe návrhu výboru  
- Klubová výstava – Báč 6.9.2014, rozhodca M.Armstrong (UK) 
- Poľovné skúšky v spolupráci s KCHPS: 
 - vlohové skúšky malých plemien – 4/2014 Trstice 
 - farbiarske skúšky malých plemien – 22.5.2014 Tomášikovo 
 - lesné skúšky malých plemien – 6/2014 Tomášikovo 
- Kokrí víkend – 6/2014 Modra – Harmónia 
I.Uhrová informovala výbor o návrhu rozhodcu na klubovú výstavu v roku 2015, ktorý 
bol schválený. 
 
4. Spravodaj  
Výbor sa dohodol na forme spravodaja ako bol minulý rok – v papierovej podobe, 
v slovenskej aj anglickej verzii. I.Uhrová sfinalizuje podklady k spravodaju a zabezpečí 
jeho tlač a distribúciu ako minulý rok do 20/2/2014.  
Ostatní členovia výboru dodajú podklady do 20.1.2014 – správa ekonóma a matrikára 
klubu, správa poradcu chovu a správa kontrolóra klubu (následne po dodaní všetkých 
účtovných dokladov na kontrolu).  
Obsah spravodaja: úvod, informácie o činnosti klubu za rok 2013, poplatky, vedenie 
klubu, plán akcií na rok 2014, podmienky chovnosti, výsledky výstav 2013 aj 
s fotodokumentáciou, zápisnice zo stretnutí výboru v roku 2013, zoznam členov 
k 31.12.2013, koker roka, 2% dane,  
I.Uhrová pošle mail všetkým členom s výzvou na uverejnenie príspevku do Spravodaja.  
 
5. Koniec roka   
Výbor sa dohodol na jednotlivých aktivitách spojených s koncom roka. 
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I.Uhrová zverejní na klubovej web stránke do 15.12.2013 upozornenie na zaplatenie 
členského poplatku do 31.1.2014. Následne  O.Felszeghy do 15.1.2014 kontaktuje 
členov klubu prostredníctvom mailu s výzvou na zaplatenie členského. Členovia, ktorí 
zaplatia členské po termíne 31.1.2014, budú musieť zaplatiť opätovne aj zápisné do 
klubu.  
Účtovníctvo zabezpečí rovnako ako minulý rok I.Uhrová. Podklady dodá O.Felszeghy do 
20.1.2014.  
Po 31.1.2014 matrikár klubu aktualizuje zoznam členov a zabezpečí členské známky. 
Členské známky a pozvánka na členskú schôdzu budú rozposlané spolu so Spravodajom. 
Začiatkom roka 2014 sa výbor dohodne na termíne a mieste konania členskej schôdze 
(3/2014). I.Uhrová preverí možnosť prednášky ohľadom výživy a krmiva, ktorá by mohla 
byť súčasťou schôdze.  
O.Felszeghy pripraví prezenčnú listinu na základe aktuálneho zoznamu členov.  
 
6. Iné   
I.Uhrová informovala výbor o oceňovaní významných osobností slovenskej kynológie 
Medailami SKJ pri príležitosti konania Svetových klubových výstav slovenských národných 
plemien a osláv 20. výročia založenia SKJ. Výbor sa dohodol na základe kritérií na 
nominácii, ktorú predseda klubu pošle na SKJ.  
Ďalej I.Uhrová informovala výbor o výsledku registrácie klubu medzi prijímateľov 2% 
dane a navrhla opätovnú registráciu pre ďalší rok. I.Uhrová zabezpečí registráciu. 
M.Búda dodá potvrdenie zo Sociálnej poisťovne.  
M.Búda ako poradca chovu pošle mailom I.Uhrovej zoznam nových chovných psov na 
webovú stránku.  
 
Úlohy: 
 
IU: 
Poslať Plán činnosti na rok 2014 na SPZ do 30/10/2013 
Poslať nomináciu na ocenenie Medailou SKJ do 20/10/2013 za klub CSC 
Zabezpečiť opätovnú registráciu na 2% dane  
Tlač a distribúcia spravodaja do 20/2/2014 
Poslať členom oznam o možnosti uverejnenia príspevkov v spravodaji ASAP 
Zverejniť upozornenie na termín zaplatenia členského poplatku na webe do 15/12/52013 
Zabezpečiť prednášku o výžive a krmive ako dodatočný program schôdze 
Zverejniť nové predpisy SPZ na webovej stránke po ich schválení a zverejnení 
 
MB: 
Poslať nových uchovnených psov na web stránku ASAP 
Poslať potvrdenie zo Sociálnej poisťovne na registráciu 2% dane 
Správa poradcu chovu do 20/1/2014 
Upraviť chovateľské podmienky podľa nového znenia chovateľského poriadku SPZ po 
schválení nových predpisov SPZ 
 
OF: 
Poslať faktúru SPZ do 30/11/2013 na zaplatenie príspevku SPZ 
Doriešiť doplatenie zápisného za člena ASAP 
Administrácia nového člena (poslať členskú známku a členský preukaz) ASAP 
Poslať finančné zhodnotenie výstavy 9/2013 ASAP 
Mail členom klubu s upozornením o blížiacom sa termíne na zaplatenie členského do 
15/1/2014 
Správa ekonóma a matrikára klubu a dodanie účtovných dokladov do 20/1/2014 
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Členské známky pre aktuálny zoznam členov do 20/2014 
Prezenčná listina na členskú schôdzu 
Pripraviť alternatívu pre chovateľa nečlena po schválení nových predpisov SPZ 
 
Všetci: 
Dohodnutie termínu a miesta konania členskej schôdze 
 
V Bratislave, dňa 17.10.2013 
 
Zapísal: I. Uhrová 
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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 
 

Nový Štatút KR SPZ 

(3.5.2013) 

§ 1  
Všeobecné ustanovenia 

 
Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ)na úseku kynológie vytvára podmienky pre chov čistokrvných 
plemien psov pre realizáciu selekcie potrebnej pre zvyšovanie výkonnosti psov poľovných plemien. Podieľa 
sa na organizovaní výcviku poľovných psov, organizácii skúšok poľovnej upotrebiteľnosti a tým aj na 
zabezpečovaní dostatočného počtu poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch, na výchove, 
skúškach, menovaní a delegovaní kynologických rozhodcov na akcie SPZ, tvorbe skúšobných poriadkov 
a iných kynologických predpisov.  
Na základe poverenia Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len SKJ) vedie čiastkovú plemennú knihu pre 
plemená združené v kynologických kluboch zastrešených SPZ. Organizuje výstavy psov, skúšky psov 
poľovných, ovčiarskych a pracovných plemien, zabezpečuje výchovu kynologických rozhodcov pre 
posudzovanie exteriéru a výkonu psov, metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť kynologických klubov 
a kynologickú činnosť organizačných zložiek SPZ, spolupracuje s ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa 
kynológiou. 
Plnenie týchto úloh zabezpečuje prostredníctvom kynologickej rady SPZ (ďalej len KR SPZ), ktorá je 
odborným výkonným orgánom pre oblasť kynológie a súčasťou ústredia SPZ. Kynologická rada  sa vo svojej 
činnosti riadi vlastným štatútom. 
SPZ je prostredníctvom kynologickej rady SPZ členom SKJ  a medzinárodnej kynologickej federácie (FCI).  
SPZ sa vstupom do SKJ a FCI zaviazal rešpektovať ich stanovy, osobitosti poslania druhých členov SKJ 
a v súčinnosti, prostredníctvom SKJ, riešiť požiadavky a záujmy kynológie celej členskej základne v SR  vo 
vzťahu k medzinárodným organizáciám. 
Pre rozhodovanie v orgánoch KR SPZ platia ustanovenia § 4, bod 5 stanov SPZ.  
 

§ 2  
Úlohy kynologickej rady SPZ 

 
1. Kynologická rada SPZ je vrcholným orgánom kynológov združených v SPZ. 
2. Kynologická rada: 

a) Zastupuje kynológov združených v SPZ v SKJ a v medzinárodných organizáciách. 
b) Na základe poverenia SKJ vedie čiastkovú plemennú knihu pre plemená združené v SPZ. 
c) Riadi chov, výcvik poľovných plemien psov  ako aj  ďalších plemien združených v SPZ, koordinuje 

skúšky  poľovných psov organizované klubmi a ďalšími organizačnými zložkami SPZ .  
d) Riadi a koordinuje činnosť chovateľských a záujmových klubov zastrešených v SPZ. 
e) Predkladá prezídiu SPZ návrhy na prijatie či neprijatie kynologických klubov do SPZ, ako aj návrhy na 

vylúčenie klubov, ktorých členovia sa zaoberajú činnosťou nezlučiteľnou s úlohami a poslaním 
chovateľského klubu v zmysle reglementu FCI, alebo sa stali nefunkčnými, prípadne ich činnosť je 
v rozpore s predpismi SPZ. 

f) Odborne a metodicky usmerňuje činnosť organizačných zložiek SPZ na úseku kynológie. 
g) Stará sa o udržanie, rozvoj a propagáciu národných plemien. 
h) Navrhuje svojich zástupcov do odborných komisií FCI a zabezpečuje prenos informácií z týchto 

úsekov medzi FCI a SPZ.   
i) Spolupracuje doma i v zahraničí s ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa kynológiou. 
j) Vytvára podmienky pre ďalšie šľachtenie poľovných i nepoľovných plemien, najmä na úseku 

zvyšovania ich exteriérovej a výkonnostnej úrovne. 
k) Úzko spolupracuje s kynologickou radou SPK pri tvorbe skúšobných poriadkov a ďalších predpisov pre 

zabezpečenie výcviku, skúšok a používania poľovne upotrebiteľných psov, ako aj pre výchovu, 
vzdelávanie, skúšky a menovanie  rozhodcov pre posudzovanie výkonu poľovných plemien.   
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l) Podieľa sa na organizovaní skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov a zabezpečovaní dostatočného 
počtu poľovne upotrebiteľných psov. 

m) Organizuje oblastné, celoštátne, národné a medzinárodné výstavy psov, organizuje vrcholové 
národné a medzinárodné kynologické podujatia pre psy poľovných i nepoľovných plemien.  

n) V spolupráci s SKJ sa podieľa na výchove a vzdelávaní rozhodcov pre skúšky pastierskych 
a pracovných  plemien. 

o)  V spolupráci s SKJ vytvára podmienky pre prípravu čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér, 
zabezpečuje ich výchovu a vzdelávanie, ako aj rozširovanie kvalifikácie rozhodcov pre exteriér pre 
plemená zastrešené SPZ.   

p) Prostredníctvom SKJ zabezpečuje styk s FCI, so zahraničnými kynologickými organizáciami, účasť 
zahraničných rozhodcov na skúškach a súťažiach psov, chránenie názvov chovateľských staníc, ako aj 
účasť našich rozhodcov na skúškach a súťažiach v zahraničí, schválenie medzinárodných podujatí 
s udeľovaním CACIT v FCI. 
 

§ 3  
Organizačná štruktúra KR SPZ 

 
1. Orgánmi KR SPZ sú: 

a) konferencia kynologickej rady SPZ, 
b) plénum kynologickej rady SPZ 
c) predsedníctvo kynologickej rady SPZ, 
d) dozorná sekcia KR SPZ,  
e) sekcie a komisie KR SPZ. 

2. Funkčné obdobie orgánov KR SPZ je totožné s funkčným obdobím orgánov SPZ. 
 

§ 4  
Konferencia kynologickej rady SPZ 

 
1. Konferencia KR SPZ je jej vrcholným orgánom. Konferenciu KR SPZ zvoláva plénum KR SPZ raz za 5 

rokov, minimálne 14 dní vopred, s uvedením miesta, dátumu konania a programu rokovania.   
2. Na konferencii KR SPZ sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim delegáti chovateľských klubov SPZ podľa 

kľúča určeného plénom KR SPZ alebo ich náhradníci. S hlasom poradným sa na konferencii zúčastňujú 
zástupcovia orgánov SPZ, členovia pléna KR SPZ, ak neboli zvolení za delegátov na konferenciu, ako aj 
zástupcovia športových kynologických klubov. Aktívne volebné právo, ako aj právo podieľať sa na 
rozhodovaní konferencie majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim.  

3. Konferencia KR SPZ: 
a) schvaľuje štatút KR SPZ a jeho zmeny, 
b) volí pracovné predsedníctvo,  
c) schvaľuje volebný a rokovací poriadok konferencie, 
d) volí na funkčné obdobie 9-členné predsedníctvo a dozornú sekciu; menovite predsedu, 

podpredsedu a predsedu dozornej sekcie. Dve tretiny členov predsedníctva musia byť riadnymi 
členmi SPZ. 

e) volí a odvoláva zástupcov SPZ vo vrcholných orgánoch SKJ, 
f) poveruje členov predsedníctva KR SPZ vedením sekcií KR SPZ, 
g) berie na vedomie nomináciu zástupcov klubov do pléna KR SPZ, 
h) prerokúva a schvaľuje správy a návrhy pléna a dozornej sekcie KR SPZ. 

4. Mimoriadna konferencia sa môže uskutočniť na podnet pléna KR SPZ, alebo ak o to požiada viac ako 
polovica chovateľských klubov, a to do 3 mesiacov od podania návrhu. 
 
 
 

§ 5 
Plénum kynologickej rady SPZ 

 
1. Plénum KR SPZ tvorí zbor zástupcov chovateľských a športovo-kynologických klubov SPZ.  
2. Zasadá spravidla raz za rok. Zvoláva ho predseda KR SPZ na základe rozhodnutia predsedníctva 14 dní 

vopred. 
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3. Plénum kynologickej rady:  
a) prerokováva žiadosti a predkladá orgánom SPZ návrh na začlenenie nových klubov do organizačnej 

štruktúry SPZ,   
b) schvaľuje zloženie odborných sekcií a komisií,   
c) navrhuje zástupcov  do odborných komisii FCI, 
d) berie na vedomie plán práce a rozpočet KR SPZ na príslušný rok, 
e) schvaľuje kalendár kynologických akcií SPZ na príslušný rok,  
f) schvaľuje správy o činnosti jednotlivých sekcií a komisií za uplynulý rok, 
g) schvaľuje interné kynologické predpisy SPZ, prerokováva a podáva návrhy na zmenu predpisov SKJ,  
h) berie na vedomie zmenu zástupcov klubov delegovaných do pléna KR SPZ, 
i) predkladá do orgánov SPZ odporúčajúce stanoviská k problematike podliehajúcej schváleniu 

v orgánoch SPZ. 
4. Plénum KR SPZ preskúmava právoplatné rozhodnutie a uznesenie nižšieho orgánu. Je oprávnené 

v záujme dodržiavania interných predpisov KR SPZ preskúmať, z vlastnej iniciatívy alebo na základe 
podnetu právoplatné rozhodnutie a uznesenie nižšieho orgánu, ak je podozrenie, že pri jeho vydaní 
alebo prijatí došlo k porušeniu interného predpisu. Takéto rozhodnutie môže zrušiť alebo zmeniť. 

 
§ 6  

Predsedníctvo KR SPZ 
 
1. Predsedníctvo KR SPZ riadi činnosť kynologickej rady SPZ medzi zasadnutiami pléna KR SPZ. 

Zabezpečuje plnenie uznesení pléna KR SPZ a  orgánov SPZ, rieši úlohy kynológie a háji jej záujmy na 
všetkých stupňoch rokovaní. 

2. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne dva razy za rok, zvoláva ho predseda KR SPZ 
minimálne 8 dní vopred, alebo ním poverený podpredseda. Na zasadnutiach predsedníctva sa 
zúčastňuje aj predseda dozornej sekcie KR SPZ s hlasom poradným.  

3. V neodkladných prípadoch môže predseda riešiť naliehavé úlohy prostredníctvom korešpondenčného 
(per rollam) zasadnutia predsedníctva  KR SPZ. Pri korešpondenčnom zasadnutí musia členovia 
predsedníctva oznámiť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovanými opatreniami elektronicky (mailom). 
Nezaslanie stanoviska sa pokladá za nesúhlas. Na hlasovanie per rollam sa vzťahuje § 4 ods. 6 stanov 
SPZ. 

4. Predsedníctvo KR SPZ zostavuje kalendár kynologických podujatí SPZ a koordinuje organizovanie 
vrcholových kynologických akcií.  

5. Schvaľuje organizovanie podujatí s udeľovaním čakateľstva na medzinárodného i národného šampióna 
práce a krásy; prostredníctvom SKJ zabezpečuje schválenie medzinárodných kynologických podujatí v 
 FCI. 

6. Spracováva  plán práce KR SPZ, návrh rozpočtu KR SPZ a výšku členského príspevku pre členov klubov, 
ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ a predkladá ich na schválenie plénu KR SPZ a do orgánov SPZ. 

7.  Dohliada na delegovanie rozhodcov pre exteriér i výkon podľa návrhov chovateľských klubov 
a organizačných zložiek SPZ. 

8. Vyjadruje sa k žiadostiam čakateľov o funkciu rozhodcu pre exteriér a rozhodcov pre posudzovanie 
 exteriéru o rozšírenie kvalifikácie. 

9. Spracováva a predkladá do orgánov SPZ, a prostredníctvom nich do orgánov SPK, návrhy na zmeny 
skúšobných poriadkov pre skúšky poľovných plemien psov. 

10. Schvaľuje skúšobné poriadky pre skúšky s udeľovaním CACIT a dohliada na súlad skúšobných poriadkov 
na skúškach a súťažiach s udeľovaním  CACT s pravidlami FCI. 

11. Zabezpečuje styk medzi SPZ a SKJ a prostredníctvom nej i s FCI. 
12.  Predkladá prezídiu SPZ návrh na menovanie organizačných výborov  celoštátnych, národných 

a medzinárodných výstav psov v súlade s kalendárom výstav schváleným SKJ. 
13. Vymenúva  čakateľov a rozhodcov pre posudzovanie výkonu psov nepoľovných plemien. 
14. Predkladá  prezídiu SPZ návrhy na udelenie poľovníckych vyznamenaní významným kynológom. 
15.  Rozhoduje o návrhoch  dozornej sekcie KR SPZ na riešenie predkladaných problémov. 
16. Člen predsedníctva KR nesmie byť plateným pracovníkom kancelárie SPZ. 
17. Ak niektorý z členov KR SPZ z funkcie odstúpi, klub ho odvolá ako svojho zástupcu v pléne KR SPZ, 

prípadne z iných dôvodov nemôže túto funkciu vykonávať, plénum KR SPZ na svojom najbližšom 
zasadnutí zvolí nového člena predsedníctva KR SPZ zo skupiny plemien, ktoré z uvedeného dôvodu nie 
sú zastúpené v predsedníctve KR SPZ.  
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18. Dohliada na správne vedenie plemennej knihy pre plemená začlenené  v chovateľských kluboch 
združených v SPZ v súlade s predpismi FCI a zmluvou uzatvorenou s SKJ; plemennú knihu vedie 
kynologický odbor SPZ.  

19. Tajomníkom predsedníctva KR SPZ je vedúci kynologického odboru kancelárie SPZ. 
 

§ 7  
Sekcie a komisie KR SPZ 

 
1. Na zabezpečenie svojich cieľov zriaďuje KR SPZ odborné poradné orgány – sekcie a komisie. V čele 

jednotlivých sekcií sú spravidla členovia predsedníctva KR SPZ. 
2. KR SPZ zriaďuje: 

a) sekciu pre psy poľovných plemien, 
aa) komisiu pre stavače, 
ab) subkomisia pre field trial, 
b) sekciu pre psy spoločenských a pracovných plemien, 
c) sekciu rozhodcov pre posudzovanie výkonu psov  a výstavy. 

3. Sekcie sú spravidla 5-členné. Členmi sekcie sú členovia pléna KR SPZ, prípadne ďalší prizvaní odborníci 
pre príslušnú oblasť kynológie. Sekcie zvoláva na návrh predsedu sekcie predseda KR SPZ. 

4. Sekcie pripravujú návrhy a pripomienky ku kynologickým predpisom na rokovanie predsedníctva KR 
SPZ. 

5. Pre výkon svojej činnosti môže KR SPZ ustanoviť ďalšie sekcie, komisie a subkomisie. 
 

§ 8 
Dozorná sekcia KR SPZ 

  
1. Dozorná sekcia je kontrolný a poradný orgán a jeho vzťah k predsedníctvu kynologickej rady SPZ 

vymedzujú príslušné ustanovenia § 8 tohto štatútu. Dozorná sekcia sa skladá z predsedu 
a konferenciou zvoleného počtu členov. 

2. Predsedu a členov dozornej sekcie volí konferencia kynologickej rady SPZ.  
3. Dozorná sekcia KR SPZ: 

a)  sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov SPZ a SKJ 
v oblasti kynológie, 

b)  zaoberá sa sťažnosťami klubov, chovateľov, dáva podnet na riešenie pri porušení ustanovení 
štatútu KR SPZ, ako aj porušení stanov, smerníc, pokynov alebo opatrení, prípadne iných interných 
predpisov vydaných SPZ alebo SKJ, ktoré sa na nich vzťahujú, ustanovení skúšobných poriadkov, 
priestupkov rozhodcov, predsedníctvu KR SPZ, resp. príslušným orgánom SPZ, 

c) predkladá každoročne plénu KR SPZ správu o svojej činnosti so stanoviskom a návrhom nápravných 
opatrení, 

d) schádza sa najmenej dva razy do roka a zvoláva ju predseda dozornej sekcie. 
4. Predseda dozornej sekcie sa zúčastňuje zasadnutí predsedníctva KR SPZ s hlasom poradným. 
 

§ 9 
Chovateľské a záujmové kynologické kluby 

 
1. Kluby SPZ sa vytvárajú na základe dobrovoľného združenia občanov so záujmom o chov psov alebo 

športovo-kynologickú činnosť. Kluby sú samostatné právne subjekty. 
2. Kluby do organizačnej štruktúry SPZ začleňuje prezídium SPZ na základe odporúčania pléna KR SPZ.  
3. Chovateľské kluby združujú chovateľov, majiteľov, držiteľov alebo záujemcov o určité plemená. Ich 

poslaním je zabezpečovať chov, zošľachťovanie, prípadne výcvik plemien, ktoré riadia. Zástupcovia 
chovateľských klubov sú členmi kynologickej rady SPZ s hlasom rozhodujúcim. 

4. Chovateľské kluby sú organizačnými zložkami SPZ na základe združenia individuálnych členov SPZ. 
Členom klubu môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom SPZ. Za členov klubu, ktorí nie sú riadnymi 
členmi SPZ, odvádza klub členský príspevok do SPZ (formou zakúpenia členských známok SPZ). Výšku 
tohto členského príspevku určuje prezídium SPZ na návrh predsedníctva KR SPZ. 

5. Záujmové kynologicko-športové kluby združujú záujemcov a športovú kynologickú činnosť. Sú 
organizačnými zložkami SPZ na základe združenia individuálnych členov SPZ, ich zástupcovia sú členmi 
kynologickej rady s hlasom poradným. 
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6. Kluby riadia svoju činnosť podľa vlastných organizačných poriadkov alebo stanov, ktoré nesmú byť 
v rozpore s predpismi FCI a platnými stanovami SPZ. 

7. Plemennú knihu pre plemená začlenené do SPZ vedie kynologický odbor kancelárie SPZ. 
8. Kluby hospodária s prostriedkami získanými z vlastných zdrojov. SPZ môže poskytnúť klubom účelové 

dotácie. 
9. Funkčné obdobie orgánov klubov je spravidla totožné s funkčným obdobím KR SPZ. 
10. V odôvodnených prípadoch môže plénum KR SPZ odporučiť prezídiu  SPZ návrh na zrušenie pôsobenia 

klubu v SPZ. 
 

§ 10 
Členstvo v kluboch 

 
1. Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci príslušných plemien, a to: 

a) občania s trvalým pobytom na území SR, 
b) občania iných štátov (hosťujúci členovia), 
c) právnické osoby, 
d) čestní členovia. 

2. Členov klubu prijíma klub na základe písomnej prihlášky, prijatému členovi vydá klub členský preukaz. 
3. Za členstvo v klube sa vyberá členský poplatok. 
4. Práva a povinnosti členov klubu upravujú interné klubové predpisy.  
5. Členom klubu sú predovšetkým majitelia chovných jedincov, ktorí sa zaoberajú čistokrvným chovom 

psov daného plemena. 
6. Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube, ktorý dané plemeno zastrešuje. 

Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené chovateľským klubom bez 
ohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej 
spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených klubom je chovateľský klub povinný zabezpečiť 
rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu môžu byť v cene 
služieb zohľadnené náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečovania úloh pri riadení chovu 
a zabezpečovania činnosti klubu a členstva v SPZ. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť 
likvidačné. Odporúča sa chovateľským klubom upraviť si vzťahy s chovateľmi - nečlenmi zmluvne. 

7. Členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez 
preukazov o pôvode. 

 
§ 11 

Disciplinárne previnenia 
 

1.  Vo vzťahu k štatútu KR SPZ sa disciplinárne previnenia vzťahujú na:   
a) členov SPZ – chovateľov, vystavovateľov, súťažiacich, účastníkov skúšok, rozhodcov, usporiadateľov 

a ďalšie osoby, ktoré sú členmi SPZ alebo klubu, ktorý je členom SPZ (fyzické osoby). 
b) kynologické kluby (právnické osoby). 

2. Disciplinárneho priestupku vo vzťahu k činnosti KR SPZ a zastrešujúcej organizácii (SKJ) sa dopustí člen 
SPZ, ktorý: 
a) úmyselne alebo z nedbanlivosti poruší stanovy, smernice, pokyny alebo opatrenia, prípadne iné 

interné predpisy vydané SPZ alebo SKJ, ktoré sa na neho vzťahujú,  
b) sa dopustí protiprávneho konania na kynologických akciách organizovaných SPZ alebo 

organizačných zložiek SPZ, 
c) sa dopustí ublíženia na cti urážkou alebo vyhrážaním, ujmou na zdraví alebo iným hrubým 

správaním,  
d) sa dopustí úmyselne konania znevažujúceho dobré meno SPZ, SKJ alebo členov SKJ. 

3.  Disciplinárne previnenia v zmysle tohto štatútu sa riešia podľa disciplinárneho poriadku SPZ. 
 

§ 12 
Sankcie 

 
1. Predsedníctvo KR SPZ má právo voči kynologickým klubom pri závažnom porušení štatútu KR SPZ, 

chovateľského a zápisného poriadku SPZ, resp. neplnení základných úloh riadenia chovu daného 
plemena použiť sankcie: 
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a) napomenutie, 
b) dočasné vylúčenie z činností KR SPZ, resp. podujatí konaných pod patronátom  SPZ, SKJ a FCI. 

2. Predsedníctvo KR SPZ môže navrhnúť prezídiu SPZ: 
a) degradovanie členstva klubu v SPZ z riadneho na asociované, 
b) vylúčenie klubu z členstva v SPZ. 

3. Voči jednotlivcom, členom SPZ, môže disciplinárny orgán uložiť jedno z týchto disciplinárnych opatrení: 
a) písomné pokarhanie, 
b) odvolanie z volenej funkcie, 
c) zákaz výkonu niektorej z činností v KR SPZ, príp. v SKJ (napr. zákaz výkonu rozhodcovskej činnosti, 

chovateľskej činnosti) na dobu až 5 rokov, 
d) dočasné vylúčenie z členstva v SPZ na dobu až 5 rokov. 

4. Vo všetkých prípadoch má člen právo na odvolanie sa voči rozhodnutiu. 
 

§ 13 
Zánik členstva klubu v SPZ 

Členstvo v SPZ zaniká: 
1. Zánikom klubu.  
2. Dobrovoľným vystúpením klubu z SPZ (kynologický klub môže vystúpiť z SPZ s účinnosťou od konca 

kalendárneho roku). 
3. Vylúčením klubu: 

a) pre závažné porušenie stanov SPZ, predpisov a uznesení KR SPZ alebo ďalších interných predpisov 
 SPZ, SKJ a FCI, 
b) pre nezaplatenie členských príspevkov na príslušný rok za členov klubu, ktorí nie sú riadnymi 

 členmi SPZ (držiteľmi poľovných lístkov), 
c) ak klub SPZ zastreší plemeno alebo plemená, ktoré sú registrované v inom klube SPZ, alebo v inej 
 členskej organizácii SKJ, 

d)  ak poškodzuje záujmy a dobré meno SPZ, SKJ a slovenskej kynológie. 
 

§ 14 
Kynologické komisie OkO-RgO SPZ 

 
KR SPZ spolupracuje s OkO–RgO SPZ najmä pri zabezpečovaní výcviku, skúšok a vrcholových 
kynologických podujatí SPZ. Podľa potreby zvoláva aktívy predsedov kynologických komisii OkO-RgO 
SPZ zamerané na metodické usmernenie činnosti OkO-RgO SPZ na úseku kynológie, najmä pri zmene 
kynologických predpisov. 

 
§ 15 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Výkon činnosti KR SPZ zabezpečuje kynologický odbor SPZ, ktorý je zároveň aj sekretariátom KR SPZ. 
2. Tento štatút je vykonávacím predpisom SPZ pre úsek poľovníckej kynológie, zosúladený s platnými 

predpismi  SPZ.  
3. Štatút schválilo plénum KR SPZ 2.3.2013 a prezídium SPZ na zasadnutí 3.5.2013. Týmto dňom stráca 

platnosť štatút KR SPZ schválený prezídiom SPZ 26.2.2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

Nový Chovateľský a zápisný poriadok SPZ 

(3.5.2013) 

 
Cieľom chovateľského poriadku SPZ je zabezpečovať čistokrvný chov plemien uznaných FCI v zmysle 
schválených štandardov so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh 
a vlastností jednotlivých plemien. Chovateľstvo psov má výchovno–kultúrnu, etickú i športovú náplň 
a zaoberá sa vzťahom človeka k psovi a prírode. 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Chovateľský a zápisný poriadok SPZ je základnou normou pre chov plemien psov začlenených do SPZ. 
2. Hlavnou zásadou chovateľského poriadku je umožniť chovať iba s geneticky a funkčne zdravými , 

povahovo pevnými čistokrvnými jedincami, ktoré sú zapísané v plemenných knihách alebo registroch 
uznávaných FCI, a ktoré spĺňajú kritéria stanovené príslušným chovateľským klubom.  

3. Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch jedincov toho istého plemena 
zabezpečuje produkcia a odchov zdravého a štandardu plemena zodpovedajúceho potomstva. 

4. Dedične zdravý čistokrvný pes v zmysle tohto chovateľského poriadku je pes známeho pôvodu, ktorý 
prenáša znaky štandardu a typu plemena, povahu a výkonové vlastnosti typické pre dané plemeno, 
nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jeho 
potomstva. Chovatelia a chovateľské kluby nemajú zvýrazňovať plemenné znaky, ktoré by mohli 
následkom extrémneho vývoja nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jedincov daného plemena.   

5. V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako aj s vylučujúcimi chybami, ako sú 
poruchy charakteru, vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby 
chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, albinizmus, chybné 
farby a zistená dysplázia bedrového kĺbu ťažkého stupňa. 

6. SPZ a chovateľské kluby sú povinné zaznamenávať známe dedičné chyby, napríklad DBK alebo PRA, 
metodicky ich potierať, neustále zaznamenávať ich vývoj a na základe požiadavky SKJ o nich poskytnúť 
správu. 

7. Plemennú knihu pre plemená zastrešené v SPZ vedie SPZ na základe poverenia SKJ. 
 

§ 2 
Chovateľské kluby  

 
1. Za chov jednotlivých plemien sú zodpovedné príslušné chovateľské kluby. Zodpovedajú za riadenie 

chovu, poradenskú činnosť v chove  a kontrolu chovu. Chov a rozvoj plemien psov musí vychádzať 
z dlhodobých cieľov a rozumných zásad, tak aby chovom nedochádzalo ku vzniku chorôb, povahových 
chýb či nedostatku výkonových schopností. Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno 
i rozširovania genetickej rôznorodosti plemien. 

2. Chovateľské kluby združené v SPZ sú prostredníctvom SKJ , ktorej je SPZ riadnym členom, zastrešené 
FCI. Pre jedno plemeno môže existovať v rámci SPZ i Slovenska iba jeden chovateľský klub, ktorý 
zodpovedá  SPZ a prostredníctvom neho i SKJ za rozvoj a zodpovedné riadenie chovu daného plemena. 

3. Chovateľské kluby určujú spôsob chovu pre jednotlivé plemená. Môže byť riadený, evidovaný alebo 
voľný. 

4. Chovateľské kluby sú povinné pri riadení chovateľskej činnosti dodržiavať platné štandardy FCI, chov 
a činnosť klubu riadiť v zmysle záväzných predpisov FCI, SKJ, SPZ a všeobecne platných právnych 
predpisov 

5. Je povinnosťou všetkých chovateľských klubov v súlade s týmto chovateľským a zápisným poriadkom 
spracovať vlastné chovateľské podmienky, v ktorých budú stanovené chovateľské ciele pre konkrétne 
plemeno/plemená, ktoré zastrešujú. V týchto podmienkach treba primerane zohľadniť exteriér,  
povahové a výkonové  vlastnosti špecifické pre jednotlivé plemená. 

6. Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube, ktorý dané plemeno zastrešuje. 
Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené chovateľským klubom bez 
zreteľa na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej 
spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených klubom je chovateľský klub povinný zabezpečiť 
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rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu,  môžu byť v cene 
služieb zohľadnené pre nečlenov náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečenia úloh pri riadení chovu 
a zabezpečovaní činnosti klubu. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť likvidačné. Odporúča 
sa chovateľským klubom upraviť si vzťahy s chovateľmi – nečlenmi klubu zmluvne.  

 
§ 3 

Chovateľ, majiteľ, držiteľ 
 

1. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. Potomstvo suky sa 
registruje na jeho chovateľskú stanicu.  

2. Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, v ktorej majetku sa jedinec nachádza. Za 
majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a 
môže toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa. 

3. Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa jedinec fyzicky nachádza, je v jej 
starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom jedinca oprávnená k jeho držbe. 

4. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, 
aby chovného psa využila na párenie sučiek. 

5. Vzájomné práva a povinnosti vlastníkov chovných psov a súk môže upravovať chovateľský poriadok 
príslušného subjektu. Kde takéto ustanovenia chýbajú, platí chovateľský a zápisný poriadok SPZ, SKJ a  
medzinárodný chovateľský poriadok FCI. 

6. Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa naliehavo odporúča pred každým plánovaným párením 
dohodnúť si písomne vzájomné podmienky párenia, najmä finančné záväzky. 

 
§ 4 

Náležitosti rodičov 
 

1. Pre čistokrvný chov sa môžu využívať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských 
krajín  FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených príslušným chovateľským klubom. 

2. Pri importovaných jedincoch rozhoduje o ich zaradení do chovu príslušný chovateľský klub. 
3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné ocenenie získané vo veku od 12 mesiacov na výstavách 

organizovaných alebo uznaných SKJ. O výnimkách z veku rozhoduje klub. 
4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok potvrdí jedincom do preukazu o pôvode plemenná kniha 

SPZ (SPKP). 
5. Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 12 mesiacov. Suku je možné naposledy 

použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov (v odôvodnených prípadoch môže klub povoliť 
jedno pripustenie aj v deviatom roku života suky). 

6.  O vyradení jedinca z chovu z iných dôvodov, ako je vek, rozhoduje príslušný chovateľský klub. 
Rozhodnutie o tom musí oznámiť majiteľovi jedinca a plemennej knihe SPZ. 

7. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu. 
 

§ 5 
Odporúčanie na párenie 

 
1. Pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky, vyžiada si jej majiteľ od poradcu chovu odporúčanie na 

párenie (ak nie je klubom určené inak), ktorý podľa spôsobu chovu uvedie v ňom 1–3 vhodných psov. 
2. Poradca chovu uvedie na tlačive platnosť odporúčania na párenie. 
3. Odporúčanie na párenie musí obsahovať: 

a) mená psov navrhnutých na párenie a čísla zápisu v plemennej knihe, 
b) meno a adresu majiteľa alebo držiteľa chovného psa,  
c) meno suky a číslo jej zápisu v plemennej knihe, 
d) meno a adresu majiteľa chovnej suky, 
e) podpis poradcu chovu, ktorý odporúčanie vystavil. 

4. Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení) je dokladom, ktorý je súčasťou 
prihlášky na zápis narodených šteniec. 
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§ 6 
Podmienky párenia 

 
1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného odporúčania na 

párenie (ak nie je klubom určené inak). 
2. Počas jedného honcovania sa suka môže páriť len s jedným psom. V žiadnom prípade nie je dovolené 

pripustiť v priebehu jedného honcovania suku dvoma alebo viacerými psami. 
3. Majiteľovi chovnej suky sa odporúča, aby ju priviezol k psovi osobne, alebo tým poveril dôveryhodnú 

osobu. Pokiaľ zostáva suka niekoľko dní u držiteľa psa, všetky náklady s tým spojené, ako kŕmenie, 
ubytovanie, prípadné veterinárne ošetrenie, poprípade i škody, ktoré by sučka v odchovnom zariadení 
alebo byte držiteľa psa spôsobila, idú na ťarchu majiteľa suky. Dopravu suky späť hradí taktiež majiteľ 
suky. 

4. So zreteľom na zákonné ustanovenia platí v zmysle tohto ustanovenia ako ručiteľ zvieraťa za škody 
spôsobené tretím osobám tá osoba, ktorá zvieraťu v dobe škody poskytuje pobyt a starostlivosť. 
Príslušný majiteľ alebo držiteľ chovného psa sa zaväzuje túto okolnosť zabrať do úvahy pri uzatvorení 
osobného povinného ručenia. 

5. Držiteľ chovného psa sa zaväzuje, že sučku nepripustí iným ako predpokladaným psom. Pokiaľ pes 
odmieta sučku pripustiť, smie byť suka pripustená iným psom len so zvolením majiteľa suky.  

6. Po neplánovanom spárení suky nepredpokladaným psom, nie je ďalšie párenie dohodnutým psom 
dovolené. Držiteľ chovného psa nemôže v takomto prípade vznášať proti majiteľovi suky žiadne 
nároky.  

7. Pri neplánovanom spárení suky s iným psom ako dohodnutým, je držiteľ psa, ktorý má sučku vo svojej 
starostlivosti povinný nahlásiť túto skutočnosť majiteľovi suky a je povinný uhradiť všetky náklady 
vzniknuté v súvislosti s nežiaducim spárením.  

8. V prípade uhynutia suky počas jej pobytu u držiteľa chovného psa, nechá tento na svoje náklady zistiť 
príčinu uhynutia veterinárnym lekárom. Majiteľovi suky podá správu o smrti suky čo najrýchlejšie 
a oznámi príčinu uhynutia. Pokiaľ si majiteľ praje vidieť mŕtvu suku, musí k tomu dostať príležitosť. 
Pokiaľ smrť nastala zjavne zavinením držiteľa psa, je tento povinný uhradiť majiteľovi suky škodu. 
Pokiaľ nemá držiteľ psa zavinenie na uhynutí suky, je majiteľ suky povinný uhradiť držiteľovi psa všetky 
náklady, ktoré mu uhynutím suky vznikli. 

9. Podmienky pre párenie v zahraničí určuje chovateľský klub. Majiteľ suky pri zahraničnom párení priloží 
k prihláške na zápis vrhu fotokópiu preukazu o pôvode psa s ktorým sa suka spárila.  

10. V priebehu jedného kalendárneho dňa sa pes môže spáriť iba s jednou sukou. 
 

§ 7 
Potvrdenie o párení 

 
1. Správne a úplne prevedené párenie potvrdzuje majiteľ psa vystavením potvrdenia o párení. Potvrdzuje 

v ňom svojím podpisom, že bol očitým svedkom párenia. Vyplnené potvrdenie o párení zašle spolu 
s odporúčaním na párenie plemennej knihe SPZ (ak nie je klubom stanovené inak). Majiteľovi suky 
odovzdá vyplnené a podpísané potvrdenie o párení. 

2. Plemenná kniha SPZ predpisuje formuláre, na ktorých sa potvrdenie o párení vystavuje. Je povinnosťou 
majiteľa suky tieto formuláre si obstarať a predložiť na vyplnenie a podpis majiteľovi chovného psa. 
Potvrdenie o párení musí v každom prípade obsahovať: 
a) meno a číslo zápisu v plemennej knihe  chovného psa, 
b) meno a číslo zápisu v plemennej knihe chovnej suky, 
c) meno a adresu majiteľa prípadne držiteľa chovného psa, 
d) meno a adresu majiteľa suky v dobe párenia eventuálne dátum získania suky, 
e) miesto a dátum uskutočneného párenia, 
f) podpisy držiteľa psa a majiteľa suky. 

3. Ak správca plemennej knihy požaduje pre zápis šteniec overenú fotokópiu preukazu o pôvode psa 
alebo overený výpis z plemennej knihy vzťahujúci sa k chovnému psovi, musí držiteľ psa poskytnúť 
takýto dokument majiteľovi chovnej suky bezplatne. 
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§ 8 
Umelé oplodnenie 

 
1. Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným 

spôsobom. V ojedinelých prípadoch, aj keď sa len pes alebo suka predtým nerozmnožovali 
prirodzeným spôsobom, môže národná organizácia povoliť výnimky. Umelé oplodnenie by sa nemalo 
používať na prekonanie fyzickej neschopnosti psa pripustiť suku. 

2. Umelé oplodnenie suky môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý musí potvrdiť túto skutočnosť 
plemennej knihe SPZ. Veterinár lekár, ktorý insemináciu vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o párení, 
že suka bola inseminovaná  inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto osvedčení musí byť 
uvedené miesto a doba inseminácie, meno a číslo zápisu plemennej knihy suky a meno a adresa 
majiteľa suky.  Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť, že pri inseminácii bol 
použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití zmrazenej inseminačnej dávky musí veterinár potvrdiť, 
že inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého psa.  

3. Náklady spojené s odobratím ejakulátu a vykonaním inseminácie hradí majiteľ suky. 
4. Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je povinný osvedčiť túto 

skutočnosť na potvrdení o párení. Taktiež  musí majiteľovi chovnej suky poskytnúť všetky požadované 
informácie týkajúce sa krycieho psa.  
   

§ 9 
Náhrada za párenie 

 
1. Spôsob úhrady za párenie sa rieši formou dohody, najlepšie písomnou. 
2. Majiteľ psa je oprávnený podpísať potvrdenie o uskutočnenom párení až po zaplatení dohodnutej 

náhrady za párenie. Zadržanie suky ako zástavy je zakázané. 
3. Ak sa dohodnutý pes z nejakého dôvodu so sukou nespári, alebo suka nie je k spáreniu ochotná, takže 

ku spáreniu nedošlo, má majiteľ psa napriek tomu právo na úhradu nákladov, nie však na čiastku 
dohodnutú za párenie.  

4. Mimo dohodnutej čiastky nemá majiteľ psa žiadne právo požadovať od majiteľa suky potomkov psa. 
Obzvlášť nemá žiadny právny nárok na prenechanie šteňaťa. Ak je však prenechanie šteňaťa 
dohodnuté ako náhrada za párenie, treba túto dohodu písomne potvrdiť ešte pred párením. V prípade 
takej dohody musia byť bezpodmienečne zohľadnené nasledujúce body: 
a) doba výberu šteňaťa majiteľom psa, 
b) doba odovzdania šteňaťa majiteľovi, 
c) doba, do ktorej si majiteľ psa musí šteňa vybrať, po uplynutí ktorej právo na výber šteňaťa zaniká, 
d) doba, do ktorej majiteľ psa musí šteňa prevziať, po uplynutí ktorej právo na prevzatie šteňaťa 

zaniká, 
e) ustanovenie týkajúce sa výdavkov na dopravu, 
f) zvláštne ustanovenie pre prípad, že suka vrhne len mŕtve štence, alebo len jediné šteňa, alebo keď 

vybrané šteňa uhynie pred odberom. 
5. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občiansko-právneho konania. 

 
§ 10 

Neoplodnenie suky 
 

1. Po správne prevedenom párení sa považuje výkon psa za dokonaný a vzniká tým predpoklad na 
plnenie dohodnutej náhrady za párenie. Neposkytuje sa tým však záruka na oplodnenie suky. Záleží na 
zvážení majiteľa psa, či v prípade neoplodnenia suky poskytne ďalšie párenie bezplatne alebo vráti časť 
peňazí zaplatených za párenie.  

2. Postup v prípade neoplodnenia suky má byť uvedený v písomnej zmluve dohodnutej pred párením.  
3. Dohodnuté právo na párenie zdarma zaniká zásadne uhynutím psa, zmenou jeho majiteľa, alebo 

uhynutím suky. 
4. Ak sa preukáže vyšetrením ejakulátu psa, že pes bol v čase párenia neplodný, má majiteľ suky právo na 

vrátenie čiastky zaplatenej za párenie.  
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§ 11 
Postúpenie práva chovu 

 
1. Ako chovateľ vystupuje spravidla majiteľ suky v čase párenia. Právo na využitie suky alebo psa môže 

byť zmluvne postúpené tretej osobe. 
2. Postúpenie práva chovu musí byť v každom prípade urobené písomne, a to pred predpokladaným 

párením. Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas písomne nahlásiť plemennej knihe SPZ a tiež 
chovateľskému klubu príslušného plemena. Musí byť priložené k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie 
práva chovu musí zreteľne popisovať všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán. 

3. Ten, kto dočasne preberá suku na využitie pre chov, sa v zmysle tohto poriadku považuje po dobu od 
párenia až do odstavenia šteniec za majiteľa suky.  

 
§ 12 

Narodenie šteniat a zápis šteniat do plemennej knihy 
 

1. Ak nebolo dohodnuté inak, považuje sa pri prevode vlastníctva gravidnej suky nový majiteľ 
automaticky za chovateľa nastávajúceho vrhu. 

2. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní od ich narodenia písomne informovať príslušného 
poradcu chovu a držiteľa psa s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených 
a ponechaných šteniec, farby srsti, vážnych chýb šteniec, prípadne ďalších dôležitých informácií. Ak 
suka so štencami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je 
umiestnená. 

3. Suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh, vo výnimočných prípadoch maximálne tri vrhy  
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov. 

4. Preukazy o pôvode, ktoré slúžia ako rodné listy, sa vystavujú len pre jedince s presne stanoveným 
pôvodom. Počas jedného honcovania sa suka pripúšťa jedným psom. V prípade akýchkoľvek 
pochybností je povinná plemenná kniha SPZ alebo chovateľský klub stanoviť pôvod pomocou rozboru 
DNA. Ak sa pochybnosti dokážu, hradí všetky náklady spojené s preukazovaním pôvodu chovateľ. Ak sa 
pochybenie chovateľa nepreukáže, hradí náklady objednávateľ.   

5. Plemenná kniha SPZ robí zápisy šteniat pre všetkých chovateľov plemien zastrešených  v príslušných 
chovateľských klubov združených v SPZ.  

6. Zápis šteniat v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniat (vrhu). Štence 
musia byť pred zápisom do plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným označením – čipom. 
Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniec a potvrdené podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. 
Číslo čípu sa trvalým a nezameniteľným spôsobom uvedie v preukaze o pôvode každého jedinca. 
Tetovanie šteniec alebo dospelých psov je možné na základe žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. 
V prípade tetovania sa psovi tetuje číslo jeho zápisu v plemennej knihe. 

7. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majiteľom psa potvrdené odporúčanie na párenie, v prípade 
zahraničného párenia aj overená fotokópia preukazu o pôvode psa. 

8. Chovateľ je povinný zapísať všetky čistokrvné jedince, ktoré sa uliahli v jeho chovnej stanici, do 
plemennej knihy. Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky štence, ktoré boli 
odchované až do okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. Dodatočný zápis šteniat nie je prípustný. 
Žiadosť o zápis vrhu musí byť podaná najneskôr do 3 mesiacov od dátumu narodenia šteniec. 

9. V prípade, ak plemennej knihe budú doručené nečitateľné alebo nevierohodné podklady na vystavenie 
preukazov o pôvode, má plemenná kniha právo vyžadovať nové podklady. 

10. V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom prípade, ak je neštandardná. Ak 
chovateľ alebo chovateľský klub zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu,  ktorá sa 
ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je povinný o tejto skutočnosti 
informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo 
všetkých týchto prípadoch označí plemenná kniha preukaz o pôvode týchto šteniat pečiatkou 
„Neštandardné“. 

11. Pri odbere (predaji) musia byť štence najmenej 49 dní staré, musia byť odčervené a vakcinované. 
Musia byť označené trvalým a nesfalšovateľným označením, uvedeným v preukaze o pôvode psa. 
Chovateľ je povinný viesť evidenciu nadobúdateľov šteniat (meno a adresu) a archivovať ju minimálne 
10 rokov. 

12. Mená šteniec pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom 
a nesmú sa opakovať v ďalších vrhoch tej istej chovateľskej stanice.  
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13. V plemennej knihe sa nesmú zapísať štence zo spárenia suky s iným psom, ako sa uvádza v prihláške na 
zápis vrhu a v odporúčaní na párenie. Úmyselné zamlčanie takéhoto prípadu sa bude posudzovať ako 
porušenie chovateľského a zápisného poriadku. V prípade zistenia tejto skutočnosti po vystavení 
preukazov o pôvode musí chovateľ preukazy vrátiť plemennej knihe na znehodnotenie.  

14. Do plemennej knihy SPZ sa zapisujú iba štence chovateľov s trvalým bydliskom na území SR a na ich 
chovateľskú stanicu. V prípade nemožnosti právneho určenia trvalého pobytu má majiteľ suky právo na 
zápis vrhu na Slovensku v prípade, ak sa tu zdržuje v čase párenia, a za predpokladu splnenia 
podmienok: 
a) majiteľ musí splniť požiadavky plemennej knihy SPZ a príslušného chovateľského klubu, 
b) majiteľ musí predložiť osvedčenie vydané príslušným miestnym úradom v mieste pobytu, 

dokazujúce neprerušenú dĺžku pobytu v krajine po dobu aspoň 6 mesiacov,   
c) po splnení uvedených požiadaviek zapíše plemenná kniha SPZ vrh do plemennej knihy, vydá 

šteňatám preukazy o pôvode s uvedením chovateľskej stanice majiteľa a jeho adresy pobytu. 
15. Výnimky sú povolené pre chovateľov čistokrvných psov, ktorí žijú v krajine, ktorá nevedie plemennú 

knihu uznávanú FCI. Taký chovateľ smie nechať vrh zapísať aj na Slovensku, aj keď tu nemá trvalý 
pobyt, avšak tiež za dodržania podmienok chovateľského a zápisného poriadku SPZ a príslušného 
chovateľského klubu. 

16. Vlastnícke práva šteniec je možné previesť na fyzické, alebo právnické osoby. V prípade potreby sa na 
ich meno vystaví aj exportný preukaz o pôvode. V žiadnom prípade sa nesmú štence predávať 
sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.  

 
§ 13 

Zapisovanie importovaných jedincov 
 
1. Do plemennej knihy SPZ sa môžu zapísať len potomkovia jedincov zapísaných v plemenných knihách 

členských krajín FCI, alebo v plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod preukázateľný 
najmenej v troch generáciách predkov. 

2. Importovaným jedincom s preukazmi o pôvode uznanými FCI sa pri zápise do plemennej knihy uvedie 
do preukazu číslo zápisu v SPKP a dátum zápisu. Pri použití importovaného jedinca v chove sa 
v preukazoch o pôvode potomkov uvádza okrem čísla zápisu v SPKP aj číslo zápisu v plemennej knihe, 
ktorá preukaz o pôvode tohto jedinca vystavila.  

3. Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem 
originálu exportného preukazu o pôvode aj potvrdenie poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, 
o vykonaní kontroly totožnosti tetovacieho čísla alebo čísla mikročípu jedinca. Bez tohto potvrdenia 
plemenná kniha SPZ nezaregistruje dovezeného jedinca.  

 
§ 14 

Register plemennej knihy 
 

1. Register je súčasťou plemennej knihy.  
2. Podmienkou pre zapísanie do registra je súhlas príslušného chovateľského klubu. Jedinec musí byť 

posúdený na dvoch výstavách, aspoň dvoma rozličnými rozhodcami a získať ocenenie aspoň „veľmi 
dobrá“. 

3. Jedince zapísané v registri sa môžu páriť len s čistokrvnými jedincami. Do plemennej knihy sa môžu 
zapísať až jedince štvrtej generácie týchto predkov.  

4. Preukazy o pôvode vystavené pre jedince zapísané do registra musia byť výrazne odlíšené od 
preukazov o pôvode jedincov zapísaných do riadnej plemennej knihy. 

5. Do registra sa zapisujú: 
a)  plemená alebo rázy neuznané FCI, a to aj vtedy, ak nemajú kompletné 3 generácie pôvodu. 
b)  jedince importované z nečlenských organizácii FCI, 
c)  jedince zo zahraničných registrov, 
d)  jedince, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných predkov. 

6. Štencom zapísaným do registra sa vystavuje preukaz o pôvode so všetkými bežnými identifikačnými 
údajmi a všetkými predkami, ktoré sú v dokladoch rodičov uvedení. 
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§ 15 
Vývoz psov  

 
1. Pri vývoze psa musí jeho majiteľ požiadať o súhlas na vývoz plemennú knihu SPZ, prípadne aj príslušný 

chovateľský klub. 
2. Pri prvom predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný 

preukaz o pôvode psa. Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ. 
3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií zaoberajúcich sa komerčným predajom 

psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI a SKJ. 
 

§ 16 
Preukaz o pôvode psa 

 
1. Preukaz o pôvode psa je verejná listina obsahujúca meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný 

najmenej 3 generáciami čistokrvných predkov, skratku plemennej knihy a číslo zápisu, dátum 
narodenia, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na výstavách a skúškach, 
prípadne iné dôležité záznamy. 

2. Preukaz o pôvode psa sa vystavuje na formulári uznanom FCI, s uvedením členstva v FCI (znak FCI),  
v zastupujúcej organizácii SR v FCI (znak SKJ) a adresou SPZ. 

3. Pre každého psa sa vystavuje len jeden preukaz o pôvode, ktorý v prípade zmeny majiteľa psa musí 
predchádzajúci majiteľ odovzdať novému nadobúdateľovi psa so zapísaním zmeny vlastníka 
a podpisom predchádzajúceho majiteľa. 

4. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môže robiť: 
a) plemenná kniha,  
b) rozhodcovia (záznamy o výsledkoch výstav, skúšok, bonitácii), 
c) veterinárny lekár (záznam o tetovaní, čipovaní, prípadne vakcinácii) 
d) chovateľ alebo majiteľ (zmenu vlastníka psa). 

5. Stratu preukazu o pôvode psa treba ihneď nahlásiť plemennej knihe SPZ, ktorá zabezpečí zverejnenie 
straty v odbornom časopise a vydanie duplikátu preukazu o pôvode. V prípade poškodenia alebo 
zničenia preukazu je možné vystaviť opis (na požiadanie majiteľa psa). 

6. Preukaz o pôvode uhynutého, zabitého alebo utrateného psa treba zaslať plemennej knihe SPZ 
najneskôr do 10 dní od tejto udalosti na znehodnotenie. V prípade straty psa treba preukaz do 30 dní 
poslať plemennej knihe. Ak sa pes nájde, plemenná kniha preukaz o pôvode psa vráti majiteľovi. 

7. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode ručí svojím popisom ten, kto v ňom príslušný 
záznam urobil. 

8. Na zapisovanie záznamov o vykonaných skúškach a výstavách slúži aj „príloha k preukazu 
o pôvode“, ktorá tvorí súčasť preukazu o pôvode psa.  

9. Preukaz o pôvode nie je prenosný na žiadneho iného psa. Falšovanie preukazov o pôvode, samovoľné 
zmeny, škrtanie, zneužitie preukazov o pôvode uhynutých alebo stratených psov sa považuje za 
porušenie chovateľského a zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny s následným postihom.  

 
§ 17 

Strata a nájdenie psa 
 

1. Nájdenie strateného psa, ktorý je tetovaný alebo čipovaný, oznámi nálezca príslušnej plemennej knihe, 
ktorá mu poskytne adresu chovateľa (prípadne aj číslo telefónu). U chovateľa si nálezca overí, kto bol 
posledným majiteľom nájdeného psa. 

2. Majiteľ strateného psa je povinný uhradiť nálezcovi všetky náklady spojené s vyhľadaním majiteľa 
a chovom psa do odovzdania jeho majiteľovi. 

 
§ 18 

Chovateľské stanice 
 

1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, 
z ktorého pes pochádza. 

2. Preukazy o pôvode pre narodené štence sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov 
chovateľskej stanice v FCI. 
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3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ 
zabezpečuje plemenná kniha SPZ. 

4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovaných súk 
a plemien. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celoživotný. 

5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej 
stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci členských krajín FCI. 

6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právnicky spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba. 
7.  Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká: 

a) ak sa chovateľ písomne zriekne tohto práva, 
b) smrťou chovateľa, ak nebol názov stanice prevedený na dedičov, 
c) trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny, 
d) zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu. 

8. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľských staníc s počtom maximálne 20 znakov (najviac dve slová). 
 

§ 19 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tituly získané na výstavách a vrcholových súťažiach sa zapisujú do preukazu o pôvode psa a uvádzajú 

sa aj minimálne v I. generácii predkov u potomkov daného psa alebo suky.  
2. Za zápisy v plemennej knihe SPZ sa vyberajú poplatky schválené orgánmi SPZ. 
3. Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia občiansko-

právnou cestou. 
4. Výnimky z ustanovení tohto poriadku môže v odôvodnených prípadoch po vypočutí chovateľského 

klubu povoliť predsedníctvo kynologickej rady SPZ. Zmeny v znení tohto poriadku schvaľuje 
kynologická rada SPZ. 

5. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku rozhodnú orgány chovateľského 
klubu alebo SPZ. 

6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nadobudol účinnosť dňom schválenia plénom kynologickej rady 
SPZ 2.3.2013 a prezídiom SPZ 3.5.2013. 
Týmto dňom zároveň stráca platnosť chovateľský a zápisný poriadok schválený kynologickou radou SPZ 
29.10.1993. 
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Špeciálna klubová výstava 15.6.2013 
Bratislava 

 

Dňa 15.6.2013 sa konala Špeciálna klubová výstava Cockerspaniel Clubu, už v nám 

známom príjemnom prostredí areálu Golfového klubu v Báči pri Šamoríne, kde počas 

celého víkendu prebiehali Žitnoostrovské poľovné dni. V sobotu popri našej výstave sa 

konala aj špeciálna klubová výstava poľovných sliedičov KCHPS a zároveň oblastná 

výstava všetkých poľovných plemien. Predvádzaní psíci boli veľkým lákadlom pre 

všetkých návštevníkov areálu. Pozvanie posudzovať našu výstavu prijal odborník na 

plemeno anglický kokeršpaniel rozhodca pán Michael Masters z Veľkej Británie 

(chovateľská stanica Manchela). Na výstavu sa prihlásilo 55 psov zo Slovenska, Čiech, 

Maďarska, Rakúska a Chorvátska. Bolo sa na čo pozerať. Aj podľa vyjadrenia pána 

rozhodcu išlo o veľmi kvalitný výber psov, ktorý sa predviedol na výstave. 

Už ráno naznačovalo, že bude príjemný slnečný deň, čo sa nám aj potvrdilo počas celej 

výstavy. Výstava prebiehala v príjemnej atmosfére s dobrou a priateľskou náladou medzi 

členmi a priateľmi klubu. Víťazom bolo odovzdaných veľa pohárov a cien pre psích 

miláčikov. Deti tiež neobišli na prázdno, ak sa zúčastnili súťaží.  

Ďakujeme nášmu sponzorovi výstavy – značke: 

 

Víťazom výstavy sa stal pes v majetku pani Móniky Fehérvari z Maďarska: 

 
HCH MACAMBÓ MR. MACHO - výborný 1, CAC, BOV, Víťaz ŠV pes, BOB 

majiteľ: Mónika Fehérvari 
rozhodca: Michael Masters 
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Víťaz ŠV fena  
SPACY BLACK PETRS  

majiteľ: Studeník Petr 
 

 
Víťaz mladých ŠV pes  
JANIK BLACK PETRS  
majiteľ: Studeník Petr 

Víťaz mladých ŠV fena 
FORTUNA SKAR-LINE COLOUR RANGE  
majiteľ: Škarek Ladislav 
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BOB Baby pes 
SORCERY'S JUMP TO WIN 
majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 

BOB Baby fena 
TIFFANY Z CHALUPECKÉ LOUKY  
majiteľ: Antošová Andrea, Mgr. 

 
 

 
 
 
 

 
BOB Veteran 
SORCERY'S CHRISTMAS KNIGHT  
majiteľ: Bánhegyi Péter 

BOB Puppy fena 
KAROLA'S ZETHOS  
majiteľ: Flicker Andrea 
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Best of Variety black M 
ATHINA'S PRODUCT NOBLE BY NATURE  
majiteľ: Fazekas Natasa 

Best of Variety black F 
CERRUTI SCHÖNEZ 
majiteľ: Schönigerová Zoja 

 
 
Best of Variety unicolor M 
CALIFORNIA DREAM Z VEJMINKU  
majiteľ: Flicker Andrea 

Best of Variety unicolor F 
XANDRA Z VEJMINKU  
majiteľ: Šulcek Pavel 

 
 
 

 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY - PSY 
 
Trieda baby/Baby class 
 1. SORCERY'S JUMP TO WIN, VP 1, BOB Baby 
     majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
Trieda mladých/Junior class 
 2. JACK DANIEL Z VEJMINKU, Exc. 1, CAJC 
     majiteľ: Šulcek Pavel 
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 3. MARAKESH MINT ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, Ecx. 2 
     majiteľ: Velitsová Iveta, Ing. 

 
Trieda stredná/Intermediate class 
 4. ATHINA'S PRODUCT NOBLE BY NATURE, Exc.. 1, CAC, BOV  
     majiteľ: Fazekas Natasa 

 
Trieda otvorená/Open class 
 5. PAI RAWA BRAKEMON, Exc. 2, Res.CAC 
     majiteľ: Popková Radmila 

 
 6. XANTHE BLACK PETRS, Exc. 1, CAC 
     majiteľ: Studeník Petr, owner: Élö Kinga 

 
 7. ZEPHYR BLACK PETRS, VG 3 
     majiteľ: Studeník Petr & Tesřová Ivona 
 
Trieda veteránov/Veteran class 
 8. SORCERY'S CHRISTMAS KNIGHT, Exc. 1, BOB Veteran 
     majiteľ: Bánhegyi Péter 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY - SUČKY 
 
Trieda baby/Baby class 
 9. NEHA ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, VP 1 
     majiteľ: Lančaričová Jana 
 
Trieda dorast/Puppy class 
10. KAROLA'S ZETHOS, VP1, BOB Puppy 
      majiteľ: Flicker Andrea 
 
Trieda stredná/Intermediate class 
11. ISSA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Pastoreková Marcela 
 
Trieda otvorená/Open class 
12. GREEK MYTH SUMMER NIGHT, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Peitl Eva 
 
13. VICTORIA Z VEJMINKU, Exc. 2, Res.CAC 
      majiteľ: Šulcek Pavel 
 
Trieda pracovná/Working class 
14. CERRUTI SCHÖNEZ, Exc. 1, CAC, BOV, working female 
       majiteľ: Schönigerová Zoja 
 
Trieda šampiónov/Champion class 
15. BAILEYS TARAKIM, Exc. 1, CAC 
       majiteľ: Maršíková Iva 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - PSY 
 
Trieda mladých/Junior class 
16. BRIAN Z ALANTE MORÁVIA, Exc. 2 
      majiteľ: Vyskoč Peter, Ing. 
 
17. JANIK BLACK PETRS, Exc. 1, CAJC, Junior Winner of SCS  
      majiteľ: Studeník Petr 
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Trieda stredná/Intermediate class 
18. VIRTUAL REALITY BRAKEMON, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Zapletálková  Blanka, Mgr. et Mgr. 
 
Trieda otvorená/Open class 
19. CALIFORNIA DREAM Z VEJMINKU, Exc. 1, CAC, BOV 
      majiteľ: Flicker Andrea 
 
20. GARETH OD BUKOVÉ STUDÁNKY, Exc. 2, Res.CAC 
      majiteľ: Pastoreková Marcela 
 
21. ROBIN HOOD Z VEJMINKU, Exc. 3 
      majiteľ: Šulcek Pavel 
 
Trieda šampiónov/Champion class 
 
22. KING OF HEARTS MADE IN AUSTRIA, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ – SUČKY 
 
Trieda baby/Baby class 
23. TIFFANY Z CHALUPECKÉ LOUKY, VP 1, BOB Baby 
      majiteľ: Antošová Andrea, Mgr. 
 
Trieda dorast/Puppy class 
24. CHOCOCOCKER CINDY, VP 1 
      majiteľ: Puková Andrea 
 
Trieda stredná/Intermediate class 
25. ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Maršíková Iva 
 
Trieda otvorená/Open class 
26. ATHINA'S PRODUCT KEY TO YOUR HEART, Exc. 3 
      majiteľ: Jánváriné Bánkúti Ágnes 
 
27. SARAI AT DOMESDAY BRAKEMON, Exc. 2 
      majiteľ: Antošová Andrea, Mgr. 
 
28. XANDRA Z VEJMINKU, Exc. 1, CAC, BOV 
      majiteľ: Šulcek Pavel 
 
Trieda pracovná/Working class 
29. HANKA Z VEJMINKU, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Šulcek Pavel 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ – PSY 
 
Trieda mladých/Junior class 
30. ROYAL FRIEND STATUS SYMBOL, Exc. 1, CAJC 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
Trieda stredná/Intermediate class 
31. COURTMASTER BLUE BLIZZARD, Exc. 2, Res.CAC 
      majiteľ: Czipott Linda, Dr. 
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32. DELLA FIUMANA RONDO’ VENEZIANO, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Rocchi Daila 
 
Trieda otvorená/Open class 
33. BRIGHT DREAM SKAR-LINE COLOUR RANGE, Exc. 3 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
34. DRYCASTLE DANDY'S EL NINO, Exc. 2 
       Lynwater Sea Biscuit - Jasmine Jazz Moravia 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
35. GORDY BLACK PETRS, Exc. 1, CAC 
      Lynwater Sea Star - Ceria In Blue Black Petrs 
       majiteľ: Studeník Petr & Halamíčková Zdeňka 
 
Trieda pracovná/Working class 
36. DRYCASTLE DANDY'S DESIGN, Exc. 2, Res.CAC 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
37. CHARRON BLACK PETRS, Exc. 3 
      majiteľ: Studeník Petr & Horák Jiří 
 
38. CHI. HR. CHM HR. RANCECRAIG ROULETTE, Exc. 1, CAC, working male 
      majiteľ: Craig E., owner: Rocchi Daila 
 
Trieda šampiónov/Champion class 
 
39. BLUE BENDER BLACK PETRS, Exc. 3 
      majiteľ: Studeník Petr 
 
40. CRAIGDEAN SEEYUJIMMY, Exc. 2, Res.CAC 
      majiteľ: Rocchi Daila 
 
41. HCH MACAMBÓ MR. MACHO, Exc. 1, CAC, BOV, Winner of SCS, BOB 
      majiteľ: Fehérvari Mónika 
 
Trieda veteránov/Veteran class 
42. HEMZI ZE STŘÍBRNÉ ULIČKY, Exc. 1 
      majiteľ: Indrová Kateřina 
 
43. PHIL MARIS DANDY DEVON, Exc. 2 
       majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ – SUČKY 
 
Trieda dorast/Puppy class 
44. LA SCALA EXTRADIVO IZOMER, VP 1 
      majiteľ: Chrenko Ján 
 
Trieda mladých/Junior class 
45. Celestýnka z Dubolky, Exc. 2 
      majiteľ: Poláková Lenka, Ing. 
 
46. FORTUNA SKAR-LINE COLOUR RANGE, Exc. 1, CAJC, Junior Winner of SCS 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
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Trieda stredná/Intermediate class 
47. DARLING SKAR-LINE COLOUR RANGE, Exc. 2, Res.CAC 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
48. OLLIE ORANGE MORAVIA MYSTERY, Exc. 1, CAC 
      majiteľ: Babková Jana, owner: Hajdušíková Eva 
 
Trieda otvorená/Open class 
49. AMELIE DEVIL IN BLACK, abs. 
      majiteľ: Seres Pavol, Ing. 
 
50. DENISE BLACK PETRS, Exc. 1, CAC 
       majiteľ: Studeník Petr 
 
51. DRYCASTLE DANDY'S EVELYN, Exc. 2, Res.CAC 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
52. EAVEE BLACK PETRS, Exc. 3 
      majiteľ: Kelešiová Alena 
 
53. TRIPOL'S ZENITH, Exc. 4 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
Trieda šampiónov/Champion class 
54. DRYCASTLE DANDY'S DAISY, Exc. 2, Res.CAC 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
55. SPACY BLACK PETRS, Exc. 1, CAC, BOV, Special Winner of SCS 
       majiteľ: Studeník Petr 
 
 
 
Dieťa a pes/Child and dog 
1. Tamara Búdová + Eavee Black Petrs 
 
Junior Handling I. 
1. Nikola Chrenková + La Scala Extradivo Izomer 
2. Jázmin Király + Xanthe Black Petrs 
 
Najkrajšia chovateľská skupina/Best breeding group 
1. Brakemon – Popková Radmila 
2. Skar-Line Colour Range - Škarek Ladislav 
3. Z Vejminku - Šulcek Pavel   1st place 
 
Najkrajší pár psov/Best brace 
1. Drycastle Dandy's El Nino + Drycastle Dandy's Daisy, o.: Felszeghyová Eva, MUDr. 1st place 
2. Robin Hood z Vejminku + Hanka z Vejminku, o.: Šulcek Pavel 
3. Royal Friend Status Symbol + Tripol's Zenith, o.: Škarek Ladislav 
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Klubová výstava Cockerspaniel Clubu, Báč 
8.9.2013 

 

Dňa 8.9.2013 sa konala Klubová výstava Cockerspaniel Clubu ako inak, v príjemnom 

prostredí nám už známeho areálu Golfového klubu Welten v Báči pri Šamoríne. Počasie 

bolo úplne ideálne aj pre psíkov aj ich majiteľov. Pozvanie posudzovať našu výstavu 

prijala odborníčka na španielov a iné poľovné plemená, pani Anne L. Buvik z Nórska. 

Predviedlo sa nám 36 psov od šteniatok až po veteránov, zo Slovenska, Čiech a Rakúska. 

Bol to veľmi kvalitný výber psov, čo ocenila aj samotná pani rozhodkyňa.  

Víťazom bolo odovzdané veľké množstvo cien od sponzora klubovej výstavy:  

  

Víťazom výstavy sa stal zlatý pes v majetku pána Petra Studeníka z Českej republiky:  

 
JANIK BLACK PETRS - V 1, CAC, BOV, Klubový víťaz, BOB, najkrajší pracovný pes 

rozhodkyňa: Anne L. Buvik 
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Klubový víťaz fena 
ZERO CHANCE BLACK PETRS 
majiteľ: Studeník Petr 
 

 
BEST BABY pes 
DAN Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV  
majiteľ: Levický Pavol 

 

 

 

BEST PUPPY pes 
MUFFIN BLACK PETRS 
majiteľ: Vyskoč Peter, Ing. 

BEST PUPPY fena 
MEDY BLACK PETRS 
majiteľ: Studeník Petr & Pauličková Adriana 
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BEST VETERAN 
PHIL MARIS DANDY DEVON  
majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 

BEST HONOUR  
JASMINE JAZZ MORAVIA MYSTERY  
majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 

  
 Best of Variety black F 

CERRUTI SCHÖNEZ 
majiteľ: Schönigerová Zoja  

 

 
Best of Variety colour M 
GORDY BLACK PETRS 
majiteľ: Studeník Petr & Halamíčková Zdeňka 

Best of Variety colour F 
DRYCASTLE DANDY'S DAISY 
majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
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ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY - PSI 
 
Trieda baby/Baby class 
 1. SORCERY'S JUMP TO WIN, VP 1 
     majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
Trieda šampiónov/Champion class 
 2. XANTHE BLACK PETRS, ABS. 
     majiteľ: Élö Kinga 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY - SUČKY 
 
Trieda baby/Baby class 
3. BLACK ARIEL IRSHAY LIMBACH, VP 1 
    majiteľ: Jurásková Leona 
 
Trieda mladých/Junior class 
4. KAROLA'S ZETHOS, EXC. 1, CAC 
    majiteľ: Flicker Andrea 
 
Trieda stredná/Intermediate class 
5. ISSA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, EXC. 1, CAC 
    majiteľ: Maršíková Iva 
 
Trieda otvorená/Open class 
6. DIAMONDS FOREVER OF BLACK MIRAGE, VG 1 
    majiteľ: Krainz Karoline 
 

Trieda pracovná/Working class 
7. CERRUTI SCHÖNEZ, EXC. 1, CAC, BOV, best of working class female 
    majiteľ: Schönigerová Zoja 
 
Trieda šampiónov/Champion class 
8. HIDDY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, EXC. 1, CAC 
    majiteľ: Maršíková Iva 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - PSI 
 
Trieda baby/Baby class 
9. DAN Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, VP 1, BEST BABY male  
    majiteľ: Levický Pavol 
 
Trieda dorast/Puppy class 
10. MUFFIN BLACK PETRS, VP 1, BEST PUPPY male 
      majiteľ: Vyskoč Peter, Ing. 
 
Trieda stredná/Intermediate class 
11. BRIAN Z ALANTE MORÁVIA, EXC. 1, CAC 
      majiteľ: Vyskoč Peter, Ing. 
 
Trieda otvorená/Open class 
12. GARETH OD BUKOVÉ STUDÁNKY, EXC. 1, CAC 
      majiteľ: Maršíková Iva 
 
Trieda pracovná/Working class 
13. JANIK BLACK PETRS, EXC.1, CAC, BEST OF WORKING male, BOV, KV male, BOB 
      majiteľ: Studeník Petr 



 62

Trieda šampiónov/Champion class 
14. CALIFORNIA DREAM Z VEJMINKU, EXC. 1, CAC 
      majiteľ: Flicker Andrea 
 
Trieda čestná/Honour class 
15. KING OF HEARTS MADE IN AUSTRIA, EXC. 1 
      majiteľ: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ - SUČKY 
 
Trieda baby/Baby class 
16. BELLISIMA AIRIN IRSHAY LIMBACH, VP 1, BEST BABY female 
      majiteľ: Kubincová Alica 
 
Trieda dorast/Puppy class 
17. MEDY BLACK PETRS, VP 1, BEST PUPPY female 
      majiteľ: Studeník Petr & Pauličková Adriana 
 
Trieda mladých/Junior class 
18. CHOCOCOCKER CINDY, VG 2 
      majiteľ: Puková Andrea 
 
19. LUCIANA BLACK PETRS, EXC. 1, CAJC, KV ml. female 
      majiteľ: Studeník Petr 
 
Trieda otvorená/Open class 
20. ZERO CHANCE BLACK PETRS, EXC. 1, CAC, BOV, KV female 
      majiteľ: Studeník Petr 
 
Trieda šampiónov/Champion class 
21. ETHEL ZE ZEMĚ PIPIKEL, ABS. 
       majiteľ: Lukuvková Daniela 
 
Trieda veteránov/Veteran class 
22. HONEY BLACK PETRS, EXC. 1 
      majiteľ: Studeník Petr 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ - PSI 
 
Trieda baby/Baby class 
23. KAROLA'S ARMINIUS, VP 1 
       majiteľ: Krainz Karoline 
 
Trieda otvorená/Open class 
24. GORDY BLACK PETRS, EXC. 1, CAC, BOV 
       majiteľ: Studeník Petr & Halamíčková Zdeňka 
 
25. KAROLA'S XENOS, VG 3 
       majiteľ: Krainz Karoline 
 
26. LYNWATER BLUE THUNDER, EXC. 2, Res. CAC 
       majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Trieda pracovná/Working class 
27. DRYCASTLE DANDY'S DESIGN, EXC. 1, CAC 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
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Trieda šampiónov/Champion class 
28. DRYCASTLE DANDY'S EL NINO, EXC. 1, CAC 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Trieda veteránov/Veteran class 
29. PHIL MARIS DANDY DEVON, EXC. 1, BEST VETERAN 
       majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ - SUČKY 
 
Trieda baby/Baby class 
30. KAROLA'S ATHENE, VP 1 
       majiteľ: Krainz Karoline 
 
Trieda mladých/Junior class 
31. LA SCALA EXTRADIVO IZOMER, EXC. 1, CAJC 
      majiteľ: Banasiewicz Bozena, owner: Chrenko Ján 
 
Trieda otvorená/Open class 
32. BAMBOLA ALLA VANIGLIA, EXC. 1, CAC 
       majiteľ: Bílková Jitka 
 
33. DRYCASTLE DANDY'S EVELYN, VG 3 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
34. KAROLA'S YOURÉ MY PLEASURE, EXC. 2 
       majiteľ: Krainz Karoline 
 
Trieda šampiónov/Champion class 
35. DRYCASTLE DANDY'S DAISY, EXC. 1, CAC, BOV 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Trieda čestná/Honour class 
36. JASMINE JAZZ MORAVIA MYSTERY, EXC. 1, BEST HONOUR 
      majiteľ: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
 
Dieťa a pes 
 
1. Alicka Kubincová + Bellisima Airin Irshay Limbach 
2. Tobiasko Debnár + Dan z Bojnických údolov 
 
 
 
Junior Handling I. 
 
1. Nikolka Chrenková + La Scala Extradivo Izomer 
 
 
 
Najkrajšia chovateľská skupina/Best breeding group 
 
1. Black Petrs – Studeník Petr 
 
 
 
Najkrajší pár psov/Best brace 
 
1. Drycastle Dandy's El Nino + Drycastle Dandy's Daisy, o.: Felszeghyová Eva, MUDr.  



 64

Výsledky súťaže Koker roka 2012 
 
 
 

Koker roka - pes 

  Meno psa  Farba Majiteľ Body 

1 Bruce Tarakim čierny Kubíková Milada 470 

2 Drycastle Dandys El Nino modrý beloš MUDr. Eva Felszeghyová 255 
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Koker roka - sučka 

  Meno psa Farba  Majiteľ Body 

1 Cerruti Schönez čierna Zoja Schönigerová 461 

2 Drycastle Dandys Daisy modrý beloš MUDr. Eva Felszeghyová 261 
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Koker roka 2013 
 

 

 

 

Milí členovia, uzávierka pre tohtoročnú súťaž Koker roka 2013 je 31.3.2014. K svojej 

prihláške priložte vyplnenú bodovaciu tabuľku a kópie z výstav a nezabudnite aj kvalitnú 

fotografiu vášho psíka. Víťazi opäť dostanú namaľované portréty svojich víťazov. 

 

 

 

 

 

 

Prihlášky posielajte na adresu:  

 

Iveta Uhrová  

Sliačska 2  

831 02 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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Mária Vrkoslavová 

 

ČOKOLÁDOVÝ GORDON 
 

Úvod knihy ŽIVOT NA ŠTYROCH LABKÁCH, ktorá vyjde 10. marca 2014. Niektoré časti 

sú každý mesiac s fotografiami uverejňované v mesačníku Nielen PES A MAČKA. V 

prípade záujmu si môžte knižku objednať na tel. čísle 0905 139 769.  

 

CESTA DOMOV   

Hoci som ešte maličký, všimol som si, ako si moja majiteľka – teraz už členka mojej 
milej svorky, so slzami pozerala obrázok krásneho kokeršpaniela s vážnym výrazom v 
očiach... Neskôr som sa dozvedel, že to bol Gaston - môj predchodca v tejto svorke, 
ktorý sa teraz veselo naháňa so svojimi kamarátmi v psom nebíčku. Keď odišiel, členovia 
mojej svorky boli veľmi smutní, a až neskôr si uvedomili, že Gastonkovi je už dobre a oni 
majú v sebe dosť citu, ktorý by mohli venovať malému psíkovi túžiacemu po ľudskej 
láske. 

A tu sa začína môj príbeh, ktorý je ešte len na začiatku, ale aj tak sa chcem o svoje 
radosti podeliť so všetkými, ktorí budú mať záujem prečítať si rozprávanie malého 
čokoládového kokeršpaniela. 

Tak teda – narodil som sa na južnom Slovensku maminke Aliz 6. októbra 2012. Moja 
ľudská svorka mi dala meno, ktoré pekne znie a zdá sa mi aj vznešené – Gordon. Vo 
svojom rodnom liste, alebo ako hovoríte vy, ľudia, v rodokmeni, mám napísané, že som 
anglický kokeršpaniel – čokokoker. To preto, že mám kožúšok tmavohnedý, ako z pravej 
čokolády. Presne taký, ako má moja mamina, babička, ale aj tatino a všetci moji 
súrodenci. Pamätám si, že so svojimi piatimi sestričkami a dvoma bratmi som prvých 
sedem týždňov žil v dome mojej chovateľky Martušky, ktorá dohliadala najmä na to, aby 
sme poriadne pili mliečko od maminy a spali a zas pili a spali a učili sa hygiene. Viete, 
my kokri sme čistotní a každý z nás chce mať hygienické návyky, aby sme v novom 
domove pripravili svojim majiteľom čo najmenej starostí spojených s upratovaním 
kalužiek, alebo ešte horšie – bobčekov. Tak som sa teda učil a čakal, čo so mnou bude. 
Maminka nám vysvetľovala, že keď budeme pripravení, prídu si po nás dobrí ľudia, ktorí 
už o nás vedia, tešia sa na nás a tam bude náš nový domov. Prešlo šesť týždňov a nič. 
Po siedmych týždňoch zazvonil zvoniec – a rozprávke nie je koniec – je to začiatok 
môjho nového života. 

Pani chovateľka privítala dvoch ľudí – prišiel pán a pani – a viedla ich k našej ohrádke, 
kde som sa hral so svojimi súrodencami. Odišiel som ďalej do rohu, aby si nemysleli, že 
sa niekam hrniem, že už chcem opustiť rodnú svorku. Ani som sa poriadne nepozeral, 
len som tak sedel v tom kúte a počúval, čo sa bude diať. Ale tá pani v okuliaroch si ma 
hneď všimla a povedala:  

„Jarko, tento bude náš, pozri sa, aký je len krásny!“ Sklopil som skromne oči, ale 
pomyslel som si:  

„Aj ty sa mi veľmi páčiš, len sa nakoniec nerozhodni pre môjho brata!“ 

To však už aj pán prejavil záujem o mňa a zobral si ma do rúk. Boli veľké, teplé a 
starostlivé – presne také o akých som v podvedomí tušil, že ma raz pohladia. Tešil som 
sa – možno aj viac, ako sa patrilo, skákal som, behal, hrýzol a … veru – od radosti som 
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urobil aj kalužku, ktorú moja chovateľka rýchlo utrela, aby zabránila hanbe. Nasledovalo 
kúpanie, aby som bol pekný, voňavý, lebo so súrodencami sme sa hryzkali, oblizovali a 
naše kožúšky podľa toho aj vyzerali. Potom som prvýkrát počul akési hučanie, spojené s 
príjemným teplom a kožúšok som mal zas čistý, lesklý a voňavý. Dozvedel som sa, že to 
bol fén. To je prvý poznatok z ľudského sveta - bolo to príjemné, len keby to malo 
jemnejší zvuk. Nakoniec sme si urobili spoločnú fotografiu a čakala ma cesta dlhá viac 
ako sto kilometrov. Chcel som sa ešte rozlúčiť so súrodencami a s maminou, ale po 
spoločnom klbčení unavení zaspali, tak som ich nechcel zobudiť a prerušiť ich pekné psie 
sníčky. Pozrel som sa naposledy na svoju ohrádku, na bratov, sestričky, naposledy som 
pozdravil maminu, žmurkol na pani chovateľku a v náručí mojej novej majiteľky, odteraz 
najbližšej ľudskej osoby, som sa niesol do niečoho veľkého, bieleho. Neskôr som sa 
dozvedel, že je to auto, a je to veľmi príjemná vec, ktorá šetrí labky. Uložili ma do môjho 
nového pelešteka, položili na sedadlo, pán si sadol ku mne a vydali sme sa na cestu do 
môjho nového domova. 

Cestou sme sa ešte zastavili u iných ľudí – bál som sa, aby ma tam nenechali, ale 
vysvetlili mi, že je to ďalšia vetva mojej svorky, blízki ľudia, ktorí sa na mňa tešili, majú 
ma už od začiatku radi, budú ma chodiť navštevovať, skrátka, ako vy ľudia hovoríte, sú 
to moji teta a ujo – Esterka a Bobo. A tá milá pani s bielou srsťou na hlave – to je vraj 
moja ľudská babička. No, na začiatok dosť nových dojmov a to ešte nebol koniec! Po 
určitom čase mi pán a pani povedali, že už som doma, ale to dali len auto do takého 
domčeka, neskôr mi povedali, že je to garáž a zatvorili dvere. Mňa zobrali na ruky a 
kráčali k vysokému domu. Ani som netušil, koľko ľudí už o mne vedelo. Zastavovali sa, 
usmievali sa na mňa, vítali ma, hladkali a želali mi aby som bol zdravý a šťastný. Bolo to 
príjemné, ale ma to aj unavovalo a to som ešte nevedel, že do môjho nového domova o 
chvíľku príde ďalšia teta, ktorá ma privítala: 

„Gordonko, ty maličký čokoládový drobček, konečne si doma. Veľmi som sa na teba 
tešila. Vitaj medzi nami, ja som tvoja krstná mama Vlastička a veľmi ťa ľúbim. Poď ku 
mne, nech si ťa vystískam. Pozri sa, priniesla som ti aj privítací balíček“ a postupne 
vyberala veci, ktoré potešia každého psíka – hračky a samé dobré žuvacie psie 
dobrôtky... Ale to už bolo na mňa dosť a zaspal som spánkom, akým vedia spať len 
šteniatka a ľudské mláďatká.  

Ďalšie dni v mojom novom domove boli plné lásky a nehy a ja som si rýchlo zvykal na 
moju novú rodinu. Bolo tu aj niekoľko nepríjemných udalostí, ale povedali mi, že každý 
poriadny psík to musí absolvovať. Asi viete, na čo myslím – na návštevu zvieracieho 
doktora. Ten môj je milý, príjemný a múdry. Privítal ma, pohladil a potom – juj! Zaskučal 
som lebo ma čosi do kožúška pichlo. Vraj povinné očkovanie, aby som bol zdravý. Doma 
som musel zjesť čosi biele a nechutné - to bola odčervovacia tabletka. Ale to najhoršie 
ma ešte len čakalo – znova to bola návšteva zvieracieho doktora, ale tentoraz do môjho 
kožúška pichlo čosi väčšie, bolelo to - a oni, členovia mojej svorky, moji najbližší - ma pri 
tom držali! Potom mi vysvetlili, že to bol čip - ten budem mať v mojom kožúšku a ak by 
som sa stratil, ľudia ma vďaka nemu môžu nájsť a vrátiť mojej rodine. Ak je to teda pre 
dobrú vec, prestal som sa hnevať, a veď to ani nebolo také strašné. Cestou domov som 
v aute dosť skákal, aby som im urobil radosť a ukázal im, že som s nimi rád a že ich 
ľúbim. Kúpili mi aj krásny červený prívesok v tvare kostičky s mojím menom a 
telefónnym číslom mojej rodiny, keby som sa náhodou stratil a našli ma iní dobrí ľudia, 
aby vedeli, kde a komu podať správu. 

 

VIANOCE 

Nastalo veľmi príjemné obdobie. V našom byte to voňalo rôznymi lahodnými vôňami, 
chystalo sa, varilo, pieklo... Dozvedel som sa, že je to príprava na najkrajšie sviatky roka 
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– Vianoce. Bol som veľmi zvedavý a tešil som sa, aká zábava ma čaká. Moja svorka mala 
trošku obavy, najmä keď postavili a ozdobili vianočný stromček, aby som v návale 
radosti niečo nevyviedol. Ale ja viem, že slušní psíčkovia, predovšetkým kokri, nerobia 
svojej svorke zle a nekazia jej radosť. Stromček bol krásny, vysoký a trblietavý, svietili 
na ňom farebné svetielka a boli tam rôzne ozdoby: gule, zvončeky, vtáci, aj malí sklení 
psíčkovia. Stôl bol slávnostne prestretý, na ňom rôzne voňavé jedlá, ovocie a koláčiky. 
Pod stromčekom boli farebné balíčky. Každý člen svorky mal jeden balíček a podľa vône 
som poznal, že jeden je tam pripravený aj pre mňa. A v ňom boli samé psie dobroty - 
kostičky, maškrty, rybičky, ale aj hračky, ktoré tak rád hryzkám. 

Na druhý deň prišli ďalší členovia mojej rodiny - Jožko a Silvia. Tejto návšteve sa Backa 
veľmi potešila. Vysvetlila mi, že Jožko je jej syn a Silvinka patrí k Jožkovi tak, ako ona 
patrí k Jarkovi. Aj oni mi priniesli vianočný darček - hračku, ktorá sa mi veľmi zapáčila a 
preto som hneď do nej s chuťou zahryzol. Keby mi neboli zabránili, od veľkej radosti by 
som túto hračku celkom rozhrýzol. Hračiek mám veľa a keď ležím vo svojom pelešteku, 
nenudím sa, stále sa s niečím hrám a teším sa.  

Neskôr prišla ešte jedna návšteva. Volá sa Marika a je to priateľka dvojnohých členov 
mojej svorky. Aj ona už o mne vedela, pohladkala ma a s úsmevom ma vítala:  

„Gordík, vitaj v svojej novej rodine. Teším sa, že ťa vidím takého veselého a šťastného. 
Bola som Gastonova priateľka a tak, ako som ľúbila Gastonka, budem teraz ľúbiť aj 
teba.“  

Veľmi som sa chcel dozvedieť niečo o Gastonovi, ale povedali mi, že keď budem 
trpezlivý a príde vhodný čas, porozprávajú mi o ňom. Zatiaľ som videl len jeho 
fotografiu, na ktorej je psík s múdrym a láskavým pohľadom.  

Počas Vianoc bolo veselo a príjemne, členovia mojej svorky pozerali v televízii rozprávky, 
chodili sme na prechádzky, jedli maškrtky a hrali sme sa. 

Veru, Vianoce by mohli byť každý deň, alebo aspoň každý mesiac! 

Po týždni mi povedali, že je koniec roka, ktorý ľudia oslavujú veľmi hlučne, aby som sa 
nebál. Ale ten hluk pre moje citlivé ušká nebol príjemný. Farebné hviezdičky sa mi páčili, 
keď však jeden zlý človek hodil rovno pred moje labky niečo veľmi hlučné a prskajúce, 
bol som taký ustráchaný, že ma môj pán musel zobrať na ruky a ponáhľať sa so mnou 
domov. A to som si potreboval urobiť len kalužku! Koniec roka s takýmito oslavami – to 
nie je nič pre mňa, ani pre ostatných psíkov! 

Teraz som už doma ako domáci pán, začínam si formovať svoju svorku, ale aj oni sa 
okrem hladkania začali hrať so mnou takú hru, ktorú nazvali ŠKOLA. Musím si na povel 
„sadni“ sadnúť, na povel „ľahni“ ľahnúť, pri ceste na povel “cesta“ sadnúť a počkať, až 
mi povedia “môžeš“ a potom prejsť na vôdzke cez cestu. Vôdzka, to je niečo, čo ma 
vždy pribrzdí, keď sa veľmi chcem rozbehnúť. Zvykám si na ňu, ale nemôžem povedať, 
že je príjemná, hoci mi hovoria, že vôdzka je len pre moje dobro a moju bezpečnosť. 
Mám ŠKOLU rád, lebo po dobrom splnení povelu vždy nasleduje odmena, ktorej 
psíčkovia neodolajú - piškóta. Piškóty mám rád a preto ochotne reagujem na povely a 
snažím sa ich vykonať bez chyby. Nedarí sa mi to vždy celkom tak, ako by som chcel, 
alebo ako by to chceli dvojnohí členovia mojej svorky. Ale sú ku mne milí a zhovievaví, 
povzbudzujú ma, chvália a odmeňujú, lebo tak sa to dočítali v príručkách o výchove 
kokeršpanielov, ktoré som videl v ich knižnici. Môžem ich dokonca oslovovať menom – 
Backa a Jarko, čo je podľa nich veľké privilégium. Ale veď ani Ja nie som hocikto! Môj 
rodokmeň siaha ďaleko za hranice Slovenska, moji rodičia i predkovia získali rôzne 
vynikajúce ceny, tak si myslím, že takého oslovovanie je na mieste. 
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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 2013 you can find basic information about 

Cockerspaniel Club, short presentation of Club actions from the year 2013 and planned 

actions for the next year 2014.  

 

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 

     Sliačska 2, 831 02 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:                      

                                                        Alena Kelešiová 

                                                     Hlavná 157/595, 919 65 Dolná Krupá 
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List of Club Members 
 

No Country  Surname Name 
1 SR Luknár Albín 
2 SR Balek Jaroslav 
3 SR Búda Miroslav   
4 SR Dobrovodská Dana  
5 SR Felszeghy, Mgr. Alexander 
6 SR Felszeghy, Mgr. MBA Oliver 
7 SR Felszeghyová, MUDr. Eva 
8 SR Gaľaš, Ing. Miroslav 
9 SR Gaľašová  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 Kubincová Alica 
17 SR Lančaričová Jana 
18 SR Leskovská Renáta 
19 SR Levický  Pavol 
20 SR Machová, JUDr. Martina 
21 SR Miháliková, Ing. Slavomíra 
22 SR Pečimonová Jacqueline 
23 SR Poláčiková, Ing.Arch., PhD. Linda 
24 SR Puková Andrea 
25 SR Riečanská Magdaléna 
26 SR Seres, Ing. Pavol 
27 SR Speváčková Michaela 
28 SR Sroková, Ing. Viera 
29 SR Uhrová Iveta 
30 SR Uhrová st. Iveta 
31 SR Velits Tibor 
32 SR Velitsová, Ing. Iveta 
33 SR Vojtko Marián 
34 SR Vrkoslav Jaroslav 
35 SR Vyskoč , Ing. Peter 
36 SR Zvonár, Ing. Juraj 
37 A Flicker Andrea 
38 CZ Klepš Otakar 
39 CZ Klepšová, Mgr. Ivica 
40 A Krainz Karoline 
41 CZ Kubíková Milada 
42 CZ Maršíková Iva 
43 CZ Schonigerová Zoja 
44 CZ Studeník Petr 
45 CZ Škarek  Ladislav 
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Kennels in Slovakia 
 
 
 

Bari Rose – Alena Kelešiová 
 

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 Bitches 

 

Valid as at 31/12/2013 

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 Jana Lančaričová 2/10F/ACC 
Zámockého parku   black Zámockého parku, 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   

Dracastle   27.02.2010 blue roan Phil Maris Dandy Devon Della Fiumana DEEP BLUE MUDr. Eva Felszeghyová 1/13F/ACC 
DANDY´S DAISY     blue roan blue roan    

GENESSIS  3.10.2006 black BLACK DREAM z Vejminku VASA z Malé Kamenné Jana Lančaričová 6/08F/ACC 
zo Zámockého parku     black red    

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 
z Petrovy pálenky 26.05.2008 blue roan Samurai Bleper´s Snoopy´s Tiramisu Ing. Miroslav Gaľaš 3/10F/ACC 

   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   
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NAME DATE OF COLOUR FATHER MOTHER OWNER REG. NO 
 BIRTH      

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

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   

Drycastle 11.06.2011 blue roan Lynwater Sea Biscuit Jasmine Jazz Moravia Mystery MUDr. Eva Felszeghyová 2/13F/ACC 
DANDY´S EVELYN   blue roan blue roan   

EAVEE Black Petrs 19.5.2011 blue roan Backhills I Like It Gal In Blue Black Petrs Alena Kelešiová 3/13F/ACC 
   blue roan blue roan   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

Breeding Dogs 
Valid as at 31/12/2013 

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    

Drycastle 11.6.2011 blue roan Lynwater SEA BISCUIT JASMINE JAZZ Moravia Mystery MUDr. Eva Felszeghyová 2/13M/ACC 
DANDY´S EL NINO     blue roan blue roan    

Ch. JOSHUA Black Petrs 13.06.2006 black 
Grandseigneur vom Schloss 

Hellenstein Yap Black Petrs Ing. Pavol Seres 6/08M/ACC 
      black black    

Drycastle 27.02.2010 blue roan Phil Maris Dandy Devon Della Fiumana Deep Blue MUDr. Eva Felszeghyová 1/13M/ACC 
DANDY´S DESIGN     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 SHINE 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    

Lynwater  04.02.2009 blue roan Bencleuch Bollinger Rhuston Oh Mary MUDr. Eva Felszeghyová 4/13M/ACC 
BLUE THUNDER     blue roan blue roan    

Ch. Dick Wilden zo  27.04.2005 black CEZAR Stars on the Heaven Bystra z Malé Kamenné Ing. Pavol Seres 13/08M/ACC 
Zámockého parku   red black   

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   
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NAME DATE OF COLOUR FATHER MOTHER OWNER REG. NO 
 BIRTH      

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   

BRET 07.04.2010 orange roan Leading-Light Phenomenan 
Orange Star Skar-Line Colour 

Range Ing.arch. Linda  3/13M/ACC 
Orange Star   orange roan orange roan Poláčiková, PhD.  

 
 



 80

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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Special Club Show 15.6.2013 Bratislava 
 

The Special Club Show of the Cockerspaniel Club took place on the known place for us in 

nice surrounds of the Golf Club in Báč (close to Šamorín) on 15th June 2013. The 

Specialist for English Cockers Mr. Michael Masters from United Kingdom (kennel 

Manchela) accepted the invitation for judging our Special Club Show. 55 dogs were 

registered to the show from Slovakia, Czech republic, Hungary, Croatia and Austria. How 

the juudge said there met very quality qroup of dogs.  

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

during the whole day. For winners were prepared a lot of cups, prizes for pets and also 

prizes for competed children.  

We are giving thanks to our sponsor of the Show – trademark 

                             

The Winner of the Club Show is the dog owned by Mrs Mónika Fehérvari from Hungary: 

 

HCH MACAMBÓ MR. MACHO - excelent 1, CAC, BOV, Special winner of SCS male, BOB 

owner: Mónika Fehérvari 
judge: Michael Masters 
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Special Winner of SCS female  
SPACY BLACK PETRS  

owner: Studeník Petr 
 

 
Junior Special Winner of SCS male  
JANIK BLACK PETRS  
owner: Studeník Petr 

Junior Special Winner of SCS female  
FORTUNA SKAR-LINE COLOUR RANGE  
owner: Škarek Ladislav 
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BOB Baby male 
SORCERY'S JUMP TO WIN 
owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 

BOB Baby female 
TIFFANY Z CHALUPECKÉ LOUKY  
owner: Antošová Andrea, Mgr. 

 
 

 
 
 
 

 
BOB Veteran 
SORCERY'S CHRISTMAS KNIGHT  
owner: Bánhegyi Péter 

BOB Puppy female 
KAROLA'S ZETHOS  
owner: Flicker Andrea 
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Best of Variety black M 
ATHINA'S PRODUCT NOBLE BY NATURE 
owner: Fazekas Natasa 

Best of Variety black F 
CERRUTI SCHÖNEZ 
owner: Schönigerová Zoja 

 
 
Best of Variety unicolor M 
CALIFORNIA DREAM Z VEJMINKU  
owner: Flicker Andrea 

Best of Variety unicolor F 
XANDRA Z VEJMINKU  
owner: Šulcek Pavel 
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ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK - MALE 
 
Baby class 
 1. SORCERY'S JUMP TO WIN, VP 1, BOB Baby 
     owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
Junior class 
 2. JACK DANIEL Z VEJMINKU, Exc. 1, CAJC 
     owner: Šulcek Pavel 
 
 3. MARAKESH MINT ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, Ecx. 2 
     owner: Velitsová Iveta, Ing. 

 
Intermediate class 
 4. ATHINA'S PRODUCT NOBLE BY NATURE, Exc.. 1, CAC, BOV  
     owner: Fazekas Natasa 

 
Open class 
 5. PAI RAWA BRAKEMON, Exc. 2, Res.CAC 
     owner: Popková Radmila 

 
 6. XANTHE BLACK PETRS, Exc. 1, CAC 
     owner: Studeník Petr, owner: Élö Kinga 

 
 7. ZEPHYR BLACK PETRS, VG 3 
     owner: Studeník Petr & Tesřová Ivona 
 
Veteran class 
 8. SORCERY'S CHRISTMAS KNIGHT, Exc. 1, BOB Veteran 
     owner: Bánhegyi Péter 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK - FEMALE 
 
Baby class 
 9. NEHA ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, VP 1 
     owner: Lančaričová Jana 
 
Puppy class 
10. KAROLA'S ZETHOS, VP1, BOB Puppy 
      owner: Flicker Andrea 
 
Intermediate class 
11. ISSA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, Exc. 1, CAC 
      owner: Pastoreková Marcela 
 
Open class 
12. GREEK MYTH SUMMER NIGHT, Exc. 1, CAC 
      owner: Peitl Eva 
 
13. VICTORIA Z VEJMINKU, Exc. 2, Res.CAC 
      owner: Šulcek Pavel 
 
Working class 
14. CERRUTI SCHÖNEZ, Exc. 1, CAC, BOV, working female 
       owner: Schönigerová Zoja 
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Champion class 
15. BAILEYS TARAKIM, Exc. 1, CAC 
       owner: Maršíková Iva 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR - MALE 
 
Junior class 
16. BRIAN Z ALANTE MORÁVIA, Exc. 2 
      owner: Vyskoč Peter, Ing. 
 
17. JANIK BLACK PETRS, Exc. 1, CAJC, Junior Winner of SCS  
      owner: Studeník Petr 
 
Intermediate class 
18. VIRTUAL REALITY BRAKEMON, Exc. 1, CAC 
      owner: Zapletálková  Blanka, Mgr. et Mgr. 
 
Open class 
19. CALIFORNIA DREAM Z VEJMINKU, Exc. 1, CAC, BOV 
      owner: Flicker Andrea 
 
20. GARETH OD BUKOVÉ STUDÁNKY, Exc. 2, Res.CAC 
      owner: Pastoreková Marcela 
 
21. ROBIN HOOD Z VEJMINKU, Exc. 3 
      owner: Šulcek Pavel 
 
Champion class 
 
22. KING OF HEARTS MADE IN AUSTRIA, Exc. 1, CAC 
      owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR - FEMALE 
 
 
Baby class 
23. TIFFANY Z CHALUPECKÉ LOUKY, VP 1, BOB Baby 
      owner: Antošová Andrea, Mgr. 
 
Puppy class 
24. CHOCOCOCKER CINDY, VP 1 
      owner: Puková Andrea 
 
Intermediate class 
25. ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, Exc. 1, CAC 
      owner: Maršíková Iva 
 
Open class 
26. ATHINA'S PRODUCT KEY TO YOUR HEART, Exc. 3 
      owner: Jánváriné Bánkúti Ágnes 
 
27. SARAI AT DOMESDAY BRAKEMON, Exc. 2 
      owner: Antošová Andrea, Mgr. 
 
28. XANDRA Z VEJMINKU, Exc. 1, CAC, BOV 
      owner: Šulcek Pavel 
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Working class 
29. HANKA Z VEJMINKU, Exc. 1, CAC 
      owner: Šulcek Pavel 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL COLOUR - MALE 
 
Junior class 
30. ROYAL FRIEND STATUS SYMBOL, Exc. 1, CAJC 
       owner: Škarek Ladislav 
 
Intermediate class 
31. COURTMASTER BLUE BLIZZARD, Exc. 2, Res.CAC 
      owner: Czipott Linda, Dr. 
 
32. DELLA FIUMANA RONDO’ VENEZIANO, Exc. 1, CAC 
      owner: Rocchi Daila 
 
Open class 
33. BRIGHT DREAM SKAR-LINE COLOUR RANGE, Exc. 3 
       owner: Škarek Ladislav 
 
34. DRYCASTLE DANDY'S EL NINO, Exc. 2 
       Lynwater Sea Biscuit - Jasmine Jazz Moravia 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
35. GORDY BLACK PETRS, Exc. 1, CAC 
      Lynwater Sea Star - Ceria In Blue Black Petrs 
       owner: Studeník Petr & Halamíčková Zdeňka 
 
Working class 
36. DRYCASTLE DANDY'S DESIGN, Exc. 2, Res.CAC 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
37. CHARRON BLACK PETRS, Exc. 3 
      owner: Studeník Petr & Horák Jiří 
 
38. CHI. HR. CHM HR. RANCECRAIG ROULETTE, Exc. 1, CAC, working male 
      owner: Craig E., owner: Rocchi Daila 
 
Champion class 
 
39. BLUE BENDER BLACK PETRS, Exc. 3 
      owner: Studeník Petr 
 
40. CRAIGDEAN SEEYUJIMMY, Exc. 2, Res.CAC 
      owner: Rocchi Daila 
 
41. HCH MACAMBÓ MR. MACHO, Exc. 1, CAC, BOV, Winner of SCS, BOB 
      owner: Fehérvari Mónika 
 
Veteran class 
42. HEMZI ZE STŘÍBRNÉ ULIČKY, Exc. 1 
      owner: Indrová Kateřina 
 
43. PHIL MARIS DANDY DEVON, Exc. 2 
       owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
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ENGLISH COCKER SPANIEL COLOUR - FEMALE 
 
Puppy class 
44. LA SCALA EXTRADIVO IZOMER, VP 1 
      owner: Chrenko Ján 
 
Junior class 
45. Celestýnka z Dubolky, Exc. 2 
      owner: Poláková Lenka, Ing. 
 
46. FORTUNA SKAR-LINE COLOUR RANGE, Exc. 1, CAJC, Junior Winner of SCS 
       owner: Škarek Ladislav 
 
Intermediate class 
47. DARLING SKAR-LINE COLOUR RANGE, Exc. 2, Res.CAC 
       majiteľ: Škarek Ladislav 
 
48. OLLIE ORANGE MORAVIA MYSTERY, Exc. 1, CAC 
      owner: Babková Jana, owner: Hajdušíková Eva 
 
Open class 
49. AMELIE DEVIL IN BLACK, abs. 
      owner: Seres Pavol, Ing. 
 
50. DENISE BLACK PETRS, Exc. 1, CAC 
       owner: Studeník Petr 
 
51. DRYCASTLE DANDY'S EVELYN, Exc. 2, Res.CAC 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
52. EAVEE BLACK PETRS, Exc. 3 
      owner: Kelešiová Alena 
 
53. TRIPOL'S ZENITH, Exc. 4 
       owner: Škarek Ladislav 
 
Champion class 
54. DRYCASTLE DANDY'S DAISY, Exc. 2, Res.CAC 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
55. SPACY BLACK PETRS, Exc. 1, CAC, BOV, Special Winner of SCS 
       owner: Studeník Petr 
 
Child and dog 
1. Tamara Búdová + Eavee Black Petrs 
 
Junior Handling I. 
1. Nikola Chrenková + La Scala Extradivo Izomer 
2. Jázmin Király + Xanthe Black Petrs 
 
Best breeding group 
1. Brakemon – Popková Radmila 
2. Skar-Line Colour Range - Škarek Ladislav 
3. Z Vejminku - Šulcek Pavel   1st place 
 
Best brace 
1. Drycastle Dandy's El Nino + Drycastle Dandy's Daisy, o.: Felszeghyová Eva, MUDr. 1st place 
2. Robin Hood z Vejminku + Hanka z Vejminku, o.: Šulcek Pavel 
3. Royal Friend Status Symbol + Tripol's Zenith, o.: Škarek Ladislav 
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Club Show CSC, Báč 8th September 2013 
 

The Club Show of the Cockerspaniel Club was took place in good known place, in the 

Golf Club Welten on 8th September 2013. The weather was ideal for dogs and for people 

too. The invitation for judging accepted the expert for Spaniels and other hunting dogs, 

Mrs. Anne L. Buvik from Norway. There were presented 36 dogs from puppies to 

veterans, from Slovakia, Czech republic and Austria. We could see very quality variety of 

dogs what was appreciated also by the judge.  

The huge amount of prizes was given to winners by the Sponzor of the Club Show:  

  

The winner is the red dog owned by Mr. Peter Studeník from Czech republic: 

 
JANIK BLACK PETRS - Exc 1, CAC, BOV, Club Winner, BOB, best working male 

judge: Anne L. Buvik 
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Club Winner female 
ZERO CHANCE BLACK PETRS 
owner: Studeník Petr 
 

 
BEST BABY male 
DAN Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV  
owner: Levický Pavol 

 

 

 

BEST PUPPY male 
MUFFIN BLACK PETRS 
owner: Vyskoč Peter, Ing. 

BEST PUPPY female 
MEDY BLACK PETRS 
owner: Studeník Petr & Pauličková Adriana 
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BEST VETERAN 
PHIL MARIS DANDY DEVON  
owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 

BEST HONOUR  
JASMINE JAZZ MORAVIA MYSTERY  
owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 

 
 Best of Variety black F 

CERRUTI SCHÖNEZ 
owner: Schönigerová Zoja  

 

 
Best of Variety colour M 
GORDY BLACK PETRS 
owner: Studeník Petr & Halamíčková Zdeňka 

Best of Variety colour F 
DRYCASTLE DANDY'S DAISY 
owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
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ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK - MALE 
 
Baby class 
 1. SORCERY'S JUMP TO WIN, VP 1 
     owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
Champion class 
 2. XANTHE BLACK PETRS, ABS. 
     owner: Élö Kinga 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK - FEMALE 
 
Baby class 
3. BLACK ARIEL IRSHAY LIMBACH, VP 1 
    owner: Jurásková Leona 
 
Junior class 
4. KAROLA'S ZETHOS, EXC. 1, CAC 
    owner: Flicker Andrea 
 
Intermediate class 
5. ISSA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, EXC. 1, CAC 
    owner: Maršíková Iva 
 
Open class 
6. DIAMONDS FOREVER OF BLACK MIRAGE, VG 1 
    owner: Krainz Karoline 
 

Working class 
7. CERRUTI SCHÖNEZ, EXC. 1, CAC, BOV, best of working class female 
    owner: Schönigerová Zoja 
 
Champion class 
8. HIDDY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, EXC. 1, CAC 
    owner: Maršíková Iva 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR - MALE 
 
Baby class 
9. DAN Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, VP 1, BEST BABY male  
    owner: Levický Pavol 
 
Puppy class 
10. MUFFIN BLACK PETRS, VP 1, BEST PUPPY male 
      owner: Vyskoč Peter, Ing. 
 
Intermediate class 
11. BRIAN Z ALANTE MORÁVIA, EXC. 1, CAC 
      owner: Vyskoč Peter, Ing. 
 
Open class 
12. GARETH OD BUKOVÉ STUDÁNKY, EXC. 1, CAC 
      owner: Maršíková Iva 
 
Working class 
13. JANIK BLACK PETRS, EXC.1, CAC, BEST OF WORKING male, BOV, KV male, BOB 
      owner: Studeník Petr 
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Champion class 
14. CALIFORNIA DREAM Z VEJMINKU, EXC. 1, CAC 
      owner: Flicker Andrea 
 
Honour class 
15. KING OF HEARTS MADE IN AUSTRIA, EXC. 1 
      owner: Klepšovi Otakar a Ivica, Mgr. 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR - MALE 
 
Baby class 
16. BELLISIMA AIRIN IRSHAY LIMBACH, VP 1, BEST BABY female 
      owner: Kubincová Alica 
 
Puppy class 
17. MEDY BLACK PETRS, VP 1, BEST PUPPY female 
      owner: Studeník Petr & Pauličková Adriana 
 
Junior class 
18. CHOCOCOCKER CINDY, VG 2 
      owner: Puková Andrea 
 
19. LUCIANA BLACK PETRS, EXC. 1, CAJC, KV ml. female 
      owner: Studeník Petr 
 
Open class 
20. ZERO CHANCE BLACK PETRS, EXC. 1, CAC, BOV, KV female 
      owner: Studeník Petr 
 
Champion class 
21. ETHEL ZE ZEMĚ PIPIKEL, ABS. 
       owner: Lukuvková Daniela 
 
Veteran class 
22. HONEY BLACK PETRS, EXC. 1 
      owner: Studeník Petr 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL COLOUR - MALE 
 
Baby class 
23. KAROLA'S ARMINIUS, VP 1 
       owner: Krainz Karoline 
 
Open class 
24. GORDY BLACK PETRS, EXC. 1, CAC, BOV 
       owner: Studeník Petr & Halamíčková Zdeňka 
 
25. KAROLA'S XENOS, VG 3 
       owner: Krainz Karoline 
 
26. LYNWATER BLUE THUNDER, EXC. 2, Res. CAC 
       owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Working class 
27. DRYCASTLE DANDY'S DESIGN, EXC. 1, CAC 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
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Champion class 
28. DRYCASTLE DANDY'S EL NINO, EXC. 1, CAC 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Veteran class 
29. PHIL MARIS DANDY DEVON, EXC. 1, BEST VETERAN 
       owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
ENGLISH COCKER SPANIEL COLOUR - FEMALE 
 
Baby class 
30. KAROLA'S ATHENE, VP 1 
       owner: Krainz Karoline 
 
Junior class 
31. LA SCALA EXTRADIVO IZOMER, EXC. 1, CAJC 
      owner: Banasiewicz Bozena, owner: Chrenko Ján 
 
Open class 
32. BAMBOLA ALLA VANIGLIA, EXC. 1, CAC 
       owner: Bílková Jitka 
 
33. DRYCASTLE DANDY'S EVELYN, VG 3 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
34. KAROLA'S YOURÉ MY PLEASURE, EXC. 2 
       owner: Krainz Karoline 
 
Champion class 
35. DRYCASTLE DANDY'S DAISY, EXC. 1, CAC, BOV 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
Honour class 
36. JASMINE JAZZ MORAVIA MYSTERY, EXC. 1, BEST HONOUR 
      owner: Felszeghyová Eva, MUDr. 
 
 
 
 
 
Child and dog 
 
1. Alicka Kubincová + Bellisima Airin Irshay Limbach 
2. Tobiasko Debnár + Dan z Bojnických údolov 
 
 
Junior Handling I. 
 
1. Nikolka Chrenková + La Scala Extradivo Izomer 
 
 
Best breeding group 
 
1. Black Petrs – Studeník Petr 
 
 
Best brace 
 
1. Drycastle Dandy's El Nino + Drycastle Dandy's Daisy, o.: Felszeghyová Eva, MUDr.  
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Planned actions for the year 2014 
 
 
 
Special Club Show – June 14th 2014, Báč  

Club Show – September 6th 2014, Báč 
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Results from the Cocker of the year 2012 
 
 
 

Cocker of the year - male 

  Name of the dog  Colour Owner Points 

1 Bruce Tarakim black Kubíková Milada 470 

2 Drycastle Dandys El Nino blue roan MUDr. Eva Felszeghyová 255 
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Cocker of the year - female 

  Name of the dog  Colour Owner Points 

1 Cerruti Schönez black Zoja Schönigerová 461 

2 Drycastle Dandys Daisy blue roan MUDr. Eva Felszeghyová 261 
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Poznámky / Notes 
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