
 

Newsletter Cockerspaniel club 2022 

V Bratislave, 05.01.2023 

Milí priatelia, 

v roku 2022 sme sa konečne mohli venovať klubovým aktivitám bez obmedzení. 

Počas roka sme sa stretli niekoľko krát pri rôznych aktivitách a v rôznom zložení, 

čo prospelo nielen psíkom, ale aj nám členom, či už sa viac spoznať alebo si 

pozdielať skúsenosti medzi sebou a niečo nové sa zase naučiť. 

 

Štandardne sme zorganizovali 2 krásne výstavy vo veľmi príjemnej atmosfére. 

 

Klubová výstava Suchohrad 14.5.2022 

 

14. mája sa v Suchohrade konala klubová výstava, na ktorej bolo predvedených 

57 jedincov.  

 



Pozvanie posudzovať výstavu prijala rozhodkyňa z Chorvátska, pani Maja Horvat 

(Black Lord Cockers). Víťazom sa stal pes White Maple Cross Judges Choice 

majiteľky a chovateľky Anity Ács (HU). Titul BOS získala sučka Needs a Chance 

Black Petrs majiteľa Petra Studeníka (CZ). 

Kompletné výsledky výstavy nájdete na webe: 

https://www.cockerspanielclub.sk/kv-suchohrad-2022/ 

 

Špeciálna výstava Suchohrad 10.9.2022 

 

10. septembra sa v Suchohrade organizovala špeciálna klubová výstava. 46 

prihlásených a predvedvedených jedincov posúdil dlhoročný chovateľ z Českej 

republiky, pán Pavel Šulcek (z Vejminku). Víťazom sa stal pes zo slovenského 

chovu Emir z Bojnických údolov chovateľa a majiteľa Pavla Levického. Titul 

BOS získala sučka Carrie od Bukové studánky majiteľky Ivi Maršíkovej (CZ). 

 

Kompletné výsledky výstavy nájdete na webe: 

https://www.cockerspanielclub.sk/sv-suchohrad-10-09-2022/ 

 

https://www.cockerspanielclub.sk/kv-suchohrad-2022/


Klubový šampión 

Počas klubovej výstavy bol udelený aj titul klubový šampión psom, ktorí splnili 

podmienky v roku 2021. 

 

Titul získali títo jedinci: 

 Dionýsos Domesday, maj.: Antošová Andrea, CZ 

 Xisa z Chalupecké louky, maj.: Kubíková Milada, CZ 

 Tara od Bukové studánky, maj.: Maršíková Iva, CZ 

 Vigorrus Velvet Goldmine, maj.: Maršíková Iva, CZ  

 

Súťaž Koker roka 

Počas klubovej výstavy boli zverejnené aj výsledky súťaže Koker roka za rok 

2021. Ocenení jedinci získali diplom a pekné ceny. 

 

 



Ocenenie získali títo jedinci: 

Pes roka: 

 

1. miesto  

Gulliver z Bojnických údolov 
m: Červenák Michal 

 

 

2. miesto  
Fiškál z Bojnických údolov 

m: Škrabák Vladimír 
 

 

3. miesto  
Ludwig z Vejminku 

m: Škrabák Vladimír 
 

 

Suka roka: 

 

1. miesto  
Dorothea z Vejminku 
m: Škrabák Vladimír 

 



 

2. miesto  

Arwen z Královskej vyhliadky  
m: Škrabák Vladimír 

 

 

3. miesto  
Precious Pearl of English Lady 
m: Červenák Michal 

 

Súťaž Koker roka vyhlasuje klub aj pre rok 2022. Prihlášku do súťaže posielajte 

na adresu: iveta.uhrova@gmail.com do 31.3.2023. Podmienky súťaže nájdete 

na web stránke klubu: https://www.cockerspanielclub.sk/koker-roka/. 

 

Handlingový tréning 25.9.2022 Pezinok 

Opätovne sme aj tento rok pre veľký záujem zorganizovali klubový výstavný 

tréning pod vedením skúseného handlera Mykolu Nevreva.  

 

mailto:iveta.uhrova@gmail.com
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Majitelia si mohli spolu so svojimi psíkmi v pohodovej atmosfére vyskúšať 

atmosféru výstavy v RSDC tréningovej hale v Pezinku. Tréning bol určený na 

podporu menej skúsených vystavovateľov ako aj pre už ostrielaných 

vystavovateľov. Akciu sme ukončili spoločným obedom v areáli Rozálka. 

Stretnutie aj jedlo sme si vychutnali naplno  

 

Seminár výstavného groomingu 17.11.2022 Vojka nad Dunajom 

Tento rok sme sa zamerali aj na rozvoj zručností čo sa týka úpravy srsti 

a zorganizovali sme klubový seminár výstavného groomingu v tréningovej hale 

vo Vojke nad Dunajom. O svoje skúsenosti sa s nami podelil dlhoročný chovateľ 

a groomer Petr Studeník (CZ). Okrem ukážky výstavnej úpravy kokra si mohli 

všetci zúčastnení vyskúšať prakticky, čo a naučili na svojich psíkoch pod 

dohľadom odborníka. Už nám zostáva len ďalej trénovať a trénovať . Akciu sme 

si užili v priateľskej atmosfére, aj s fajným obedom.  

 

 

Chovateľské aktuality 

!!! Od októbra 2022 došlo k zmene poradcu chovu. Do najbližšej členskej 

schôdze je do funkcie poradcu chovu výborom kooptovaný pán Vladimír Škrabák. 

Kontaktné údaje nájdete na klubovej web stránke. Všetku komunikáciu ohľadom 

chovu, prosím smerujte priamo na neho. 

 

 

 

 



Predstavujeme vám uchovnených jedincov za rok 2022: 3 psi / 2 sučky: 

O’Romeo z Bojnických údolov Oxsana z Bojnických údolov 

  

Nick z Bojnických údolov Victory Moravia Mystery 

 

 
Craico Molly Monet  

 

 

  

 

V roku 2022 sa narodili šteniatka v 4 chovateľských staniciach: 

 Z Bojnických údolov – 11 šteniatok 

 Stillmoore – 7 šteniatok 

 Z Bakovej jamy – 1 šteniatko 

 Dark Katusha – 7 šteniatok 

 



Detailnejšie chovateľské informácie získate v správe poradcu chovu za rok 2022: 

https://www.cockerspanielclub.sk/spravy-zo-zasadani/ 

 

Členský poplatok na rok 2023 

Ako každý rok pripomíname termín 31.1.2023 na zaplatenie členského poplatku 

na rok 2022. Bankové spojenie a výšku členského poplatku nájdete na web 

stránke: https://www.cockerspanielclub.sk/cennik-poplatkov/.  

 

 

 

V roku 2023 sa tešíme opäť na stretnutie na klubových akciách. Termíny budeme 

zverejňovať postupne. 

 

 

        Výbor CSC 
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