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Príhovor predsedu KCHSK pri SPZ
Vážení členovia Klubu chovateľov slovenských kopovov, vážení
priaznivci plemena slovenský kopov, predchádzajúci rok 2015 uplynul a všetci
môžeme hodnotiť a bilancovať, aký bol úspešný a čo priniesol. Z pohľadu
výboru môžem konštatovať, že jeho funkčnosť sa po predchádzajúcom
volebnom roku prejavila na počte a aj úrovni všetkých konaných akcií. Výbor
sa v roku 2015 stretol 4x (Ľubeľa, Kamenec pod Vtáčnikom, Herľany, Pribylina).
Okrem toho priebežne štandardne funguje mailová komunikácia medzi členmi
výboru, ktorá je maximálne operatívna pri riešení plánovaných a vzniknutých
vecí. Aj takouto formou chceme šetriť finančné prostriedky klubu.
Výbor klubu priebežne pracuje na príprave, úprave resp. vypracovaní
nových noriem, upravujúcich činnosti a fungovanie klubu. Tie budú následne
zapracované a zavzaté do návrhu nových stanov klubu, k čomu sme boli
poverení poslednou konferenciou klubu.
Snažíme sa a robíme všetko preto, aby uskutočnené klubové akcie
mali dôstojnú, primeranú odbornú kynologickú a aj spoločenskú úroveň.
Dôkazom toho bola úroveň Klubovej výstavy v Herľanoch, Špeciálnej výstavy
v Pribyline, Tatranského pohára v Pribyline, Memoriálu Andreja Renča
v Slanci, uskutočnených bonitácií a klubových skúšok. Taktiež hľadáme
najvhodnejšiu formu prihlasovania sa a výberu na konané klubové akcie. Tu sa
nám ako najlepšie ukázalo prihlasovanie cez formulár webovej stránky klubu
(výcvikové a chovateľské akcie) a cez portál www.dogshow.sk (výstavy). Pokiaľ
ide o prihlasovanie na výcvikové a chovateľské akcie cez webovú stránku
klubu, majú majitelia prihlasovaných psov dostatok času na zváženie a vlastné
prihlásenie svojho psíka na klubovú akciu. V prípade konania bonitácií je táto
forma prihlasovania veľmi výhodná aj z dôvodu dátumového naplánovania
akcií. Všetci dobre vieme, že naplánovať bonitáciu vo vhodných (najmä

Spravodaj 2015

4

Príhovor predsedu KCHSK pri SPZ
zimných) termínoch a oplôtkoch je niekedy ťažšie z technických príčin
(oprasenie sa diviačíc) a ešte prebiehajúcej poľovníckej sezóny.
Minulý rok bol pre KCHSK mimoriadne úspešný aj z pohľadu
reprezentácie členov klubu v poľskom Manowe na medzinárodnej súťaži
duričov (prvý deň) a súťaži slovenských kopovov (druhý deň). Klub na základe
výberu reprezentovali: Ing.Zuzana Pavelková so sučkou Gerbera Lohyňa,
Radoslav Krššák so psami Eddy Krššákov dvor a Haro Dzunošaj, József Dombai
so psom Nino spod Vysokej. Prvý deň obsadila Ing.Z.Pavelková 1.miesto,
R.Krššák so psom Haro Dzunošaj 5.miesto a J.Dombai 8.miesto. V súťaži
družstiev naše trio zvíťazilo. Druhý deň, v súťaži slovenských kopovov, zvíťazil
R.Krššák so psom Eddy Krššákov dvor, Ing.Z.Pavelková 3.miesto, R.Krššák so
psom Haro Dzunošaj 4.miesto a J.Dombai 7.miesto. K dosiahnutým
vynikajúcim výsledkom srdečne gratulujeme!
Ďalšou významnou udalosťou pre klub a naše plemeno bolo uznanie
titulu Medzinárodný šampión práce pre psa Nino spod Vysokej majiteľa Józsefa
Dombaia. Je to o to viac potešujúce, že ide v histórii klubu o prvého
slovenského kopova s týmto uznávaným medzinárodným titulom.
Gratulujeme!
V oblasti chovu prebiehal odber vzoriek na DNA analýzu
u novozaradených jedincov do chovu a tiež u chovných jedincov, ktorí odber
ešte nemali realizovaný. Ukazuje sa, že stanovený počet jedincov na bonitáciu
je správny, pričom v niektorých oplôtkoch budeme musieť počet znížiť na
celkovo 12 – ide o rešpektovanie podmienok majiteľov resp. prevádzkovateľov
oplôtkov z dôvodu ochrany a vysokej záťaže diviakov v oplôtkoch. Dá sa to
kompenzovať termínmi bonitácií navyše, oproti naplánovaným počtom.
Musíme si vážiť, že naša legislatíva nám zatiaľ umožňuje vykonávať
preskúšanie priamym kontaktom psov s diviakmi v oplôtkoch. Situácia zrejme
časom aj u nás dospeje k tomu, čo majú napr. v Čechách - bezkontaktné
preskúšanie, t.j. pes pracuje s diviakom vo väčšej klietke resp. ohrade, ktorá je
umiestnená v priestore oplôtku. Preto nie je z nášho pohľadu potrebné
a vhodné situáciu zbytočne vyhrocovať väčším počtom psov na preskúšaní.
Analýza odobratých vzoriek DNA je podrobnejšie rozpracovaná v ďalšom.
Výsledky a zhodnotenia súťaží sú uverejnené samostatne v spravodaji.
Spravodaj 2015
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Výbor klubu taktiež inicioval opätovné obnovenie činnosti
a spolupráce na úrovni Medzinárodného združenia chovateľov slovenských
kopovov. Odoslali sme všetkým doterajším členom MZCHSK listy s oslovením
na obnovenie spolupráce. Zatiaľ jediným členom MZCHSK, reflektujúcim naše
oslovenie bol český KSK. Prvé neformálne stretnutie s novým predsedom KSK
sa uskutočnilo v Pribyline, počas ŠV slovenských kopovov. Následné ďalšie
stretnutia členov výboru nášho klubu a KSK sa uskutočnili u nás počas MAR
2015 v Slanci a v Čechách počas Celoštátnej súťaže slovenských kopovov
v Libavé. Budeme pokračovať v obnovení a nadviazaní spolupráce s ostatnými
členmi MZCHSK. Myslím si, že obnovenie tejto spolupráce bude pre naše
plemeno len prínosom.
Záverom chcem poďakovať členom KCHSK za spoluprácu, pochopenie
a ústretovosť pri poriadaní klubových akcií v roku 2015.
Dovoľte mi, aby som Vám v mene výboru KCHSK do roku 2016 poprial
veľa zdravia, šťastia, chovateľských a poľovníckych úspechov.
Slovenskému kopovovi zdar!

MUDr. Adrian Kališ, PhD.
predseda Klubu chovateľov slovenských kopovov
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Správa o činnosti tajomníka KCHSK za rok 2015
Vážení kopoviari, rád by som sa ako tajomník klubu KCHSK vyjadril
k činnosti klubu za roky 2014, 2015 a zároveň by som rád predostrel plány
klubu KCHSK na rok 2016.
V roku 2014 boli zabezpečované všetky základné funkcie klubu, pričom
však veľká väčšina týchto klubových činností však nemala žiadny reálny právny
základ v interných predpisoch klubu. Čo vždy spôsobuje určitý právny
a v niektorých okamihoch aj morálny problém a zároveň vyvoláva v členskej
základni pocity nespravodlivosti, resp. takáto situácia nahráva presadzovaniu
názorov o skupinkárstve a protežovaní určitých členov.
Z týchto dôvodov som ako tajomník klubu a zároveň ako človek
s právnickým vzdelaním po porade s členmi výboru v roku 2014 pristúpil
k upravovaniu jednotlivých oblasti fungovania klubu, pričom samozrejme bolo
nutné začať a najpálčivejších a najbolestnejších témach, ktoré v minulosti
viedli k rozvratom a rozkolom v klube.
V roku 2015 sa podarilo viaceré činnosti klubu inštitucionalizovať, tým
spôsobom, že došlo k úprave jednotlivých vzťahov medzi orgánmi klubu
a členskou základňou, čím sa otvoril priestor pre vzájomnú komunikáciu.
A zároveň sa rozvinul priestor na diskusiu a preverenie jednotlivých úprav
a vzťahov praxou. Je nutné pochopiť, že je problematické vytvoriť normu, ktorá
dokáže reagovať na všetky vzniknuté situácie, alebo aspoň aby dokázala
poskytnúť všeobecné pravidlo pre výklad nových situácii.
Ako prvý interný predpis bola prijatá ekonomická smernica klubu. Jej
zámerom bolo stransparentniť ekonomické toky financií v klube a aj keď je to
často nepopulárne opatrenie, aj poriadok v klube v časti týkajúcej sa finančnej
disciplíny členov klubu, ale v neposlednom rade aj členov výboru. Filozofia
ekonomickej smernice je postavená na tom, že akékoľvek preberanie hotovosti
od členov môže viesť, resp. môže nahrávať ľuďom, ktorí mali, majú a budú mať
snahu o destabilizáciu najväčšieho klubu chovateľov národného plemena na
Slovensku. Samozrejme je pravdou, že pravidlo má význam len vtedy, ak je
Spravodaj 2015
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dodržiavané všetkými a hlavne, ak porušenie takéhoto pravidla je spojené
s automatickými následkami. Toto sú prípady týkajúce sa napr. zaplatenia
členského k určitému termínu, vývozu atď.
Ďalším kameňom úrazu bolo prihlasovanie sa na klubové výstavy, kde
sa opakovane stávalo, že niektorí členovia sa snažili prihlásiť po stanovených
uzávierkach, resp. do tried na ktoré nemali vystavené platné certifikáty, čo
akéhokoľvek organizátora výstavy stavia do nezávidenia hodnej situácie
odmietania pomoci vlastným členom klubu. Z tohto dôvodu bolo pristúpené
k zavedeniu objektívneho prihlasovania cez internet, čím nie je možné
spochybniť kedy bol člen prihlásený na výstavu, či bol prihlásený do správnej
triedy a v neposlednej rade či za predmetnú výstavu zaplatil. Zároveň nám
tento systém, ktorý sa v roku 2015 plne využíval, umožnil vyhodnocovať
jedince aj po exteriérovej stránke a hlavne stransparentnil činnosť rozhodcov
v exteriérovom posudzovaní.
Ako tretia právna záležitosť, resp. interný predpis bol riešený
disciplinárny poriadok klubu, nakoľko tak, ako členovia klubu sa domáhajú voči
štatutárom klubu svojich práv, tak sa musí aj klub domáhať voči členom plnenia
ich povinnosti. A to sa týka tak členov výboru, ako aj radových členov klubu.
Vzhľadom ku skutočnosti, že stanovy klubu sú v tomto čase už prekonané,
najmä tým, že práva a povinnosti neupravujú presne a poskytujú možnosť
dezinterpretácii resp. ponúkajú možnosť dvojakého výkladu, tento interný
právny predpis zavádza nové a hlavne presné pravidlá.
Celá filozofia takto prijímaných predpisov je postavená na skutočnosti,
že je veľmi ťažké, až priam nemožné na prvýkrát prijať normu, ktorá by bola
prijatá členkou základňou bez výhrad a hlavne, ktorá by bola bez výhrad
členkou základňou akceptovaná. Preto tieto interné predpisy potrebujú určitú
dĺžku fungovania nezávisle, musia byť vystavené skúške časom
a v neposlednom rade skúške akceptácie, resp. pripomienkovania jednotlivých
členov.
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Keď dosiahneme, aby znenia týchto noriem boli vyprecizované
a akceptované čo najširšiemu členov okruhu klubu, bude možné ich
zapracovať priamo do návrhu nových stanov.
V roku koncom roka 2015 došlo k vypracovaniu ďalšej internej normy,
a to kompetenčnej smernice. Táto by obsahuje najmä presné vymedzenie
kompetencií jednotlivých funkčných postov vo výbore. To znamená, že
každému členovi klubu musí byť zrejmé, na ktorého člena výboru sa môže so
svojou požiadavkou obrátiť a zároveň mu musí byť zrejmé, že tento člen
výboru má aj plnú kompetenciu o jeho žiadosti rozhodnúť. Takto presne
vymedzenými právami a povinnosťami sa predíde nezrovnalostiam jednak
medzi členmi výboru, ako aj výboru navonok. Je to zároveň aj prevencia, aby
nemohlo dôjsť ku koncentrácii moci v rukách jedného člena výboru.
Ďalšou internou smernicou bude volebný poriadok, ktorý je v pláne na
rok 2016, ktorý by mal vo svojom znení napomáhať a spresňovať kedy a kto
môže navrhnúť kandidáta do orgánov klubu, aké predpoklady musí mať
kandidát na jednotlivé funkcie v čase zverejnenia jeho kandidátky. Tieto
striktne určené lehoty budú mať význam najmä pri budúcej voľbe orgánov
výboru, aby sa členská základňa v dostatočnej miere mohla oboznámiť
s profilom každého jedného kandidáta a prostredníctvom svojich zástupcov na
konferencii aby dokázala svoju vôľu aj prejaviť. Takýto predpis napomôže
tomu, aby nemohlo dôjsť k zvoleniu nečakaných a personálne zle obsadených
orgánov klubu, ktorí budú síce riadne a právne správne zvolení, avšak
neschopní vykonávať svoje funkcie.
Ďalším bodom bude rozbehnutie a sfunkčnenie medzinárodnej
spolupráce klubu s ostatnými krajinami. Už v priebehu roku 2014 a 2015 sa
jednotlivé zahraničné kluby začali ozývať cez členov výboru s tým, že sami, a to
je veľmi uspokojivé, ponúkali spoluprácu. Myslím si, že tento výbor má
dostatočnú silu na to, aby dokázal byť dôstojným partnerom pri rokovaniach
so zahraničnými klubmi, avšak najskôr je nutné porobiť si poriadok v rámci
vlastných pravidiel a až potom v dobrom vnucovať tieto pravidlá iným,
zahraničným klubom. To sú prípady týkajúce sa zavedenia DNA, sprehľadnenia
financií a v neposlednom rade aj disciplíny.
Spravodaj 2015
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V roku 2015 prebehlo stretnutie zo zástupcami Českého Klubu
Slovenského kopova v VLS Libavá na IX.ročníku Celoštátnej súťaži slovenských
kopovov, kde sa dohodol ďalší postup vo vzájomnej spolupráci. Predmetné
stretnutie bolo prínosom najmä z hľadiska vyjasnenia si vzniknutej situácie
v spolupráci medzi klubmi ale aj bolo príležitosťou pre vysvetlenie si vízií,
ktorými bude KCHSK ďalej v medzinárodnej spolupráci postupovať.
Hore uvedené činnosti boli robené z vlastnej iniciatívy výboru, avšak
výbor bol zaviazaný aj viacerými povinnosťami zo strany konferencie klubu.
Prvou bolo ozrejmenie kedy a či sa má konať konferencia klubu
v prípade ak sa koná snem SPZ, snem OkO/RgO SPZ. Našťastie táto záležitosť
je vybavená samotným SPZ, nakoľko platné stanovy z 01.07.2012 v § 4 odsek
14 stanovuje funkčné obdobie orgánov SPZ na päť rokov a ukončenie
funkčného obdobia orgánov SPZ je dňom konania snemu SPZ alebo výročnej
členskej schôdze PZ SPZ konanej v roku, kedy sa uskutočnil snem Oko/Rgo SPZ.
V § 10 týchto stanov sú uvedené jednotlivé orgány SPZ, ktorých sa táto
povinnosť resp. toto funkčné obdobie týka.
Kluby sú síce v § 18 odsek 2 písm. d/ zaradené do organizačných zložiek
SPZ, ale v § 36 odsek 3 týchto stanov je uvedené, že organizáciu a činnosť klubu
upravujú klubové interné predpisy, ktoré nesmú byť v rozpore s týmito
stanovami.
Z tohto dôvodu musí byť každému zrejmé, že stanovy SPZ neupravujú
funkčné obdobie orgánov akéhokoľvek klubu, zaradeného ako organizačné
zložka SPZ.
Ďalšou úlohou výboru bola príprava nových stanov klubu KCHSK. Táto
úloha sa plní v rámci horeuvedenej prípravy jednotlivých vnútorných noriem
klubu. Výbor klubu zvolil tento prístup najmä z dôvodu, že napísať návrh
stanov sám osebe nie je až takým problémom, ale spraviť základný pilier klubu
bez predchádzajúcej diskusie a bez preskúšania fungovania jednotlivých
noriem a ich používania by mohlo viesť k zbytočným omylom resp.
Spravodaj 2015
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k vytvoreniu znenia stanov, ktoré by boli neakceptované jednotlivými členmi
klubu. Interné normy sú vytvárané tak, aby mohli byť integrované priamo do
nových stanov klubu, ktoré budú zasumarizované pred ďalšou konferenciou
klubu.
Poslednou povinnosťou výboru bolo prevzatie jednotlivých písomných
ako aj materiálov od predchádzajúceho výboru. V tejto časti možno považovať
úlohu za splnenú, pričom však musíme konštatovať, že niektoré dokumenty
získava výbor len postupne, nakoľko o existencii niektorých sa dozvedá len
v rámci komunikácie s členmi. Aby k predmetným problémom v budúcnosti
nedochádzalo, postupne prebieha digitalizácia všetkých dostupných
dokumentov klubu za predchádzajúce roky, pričom tieto sa budú po
dobudovaní www stránky následne zverejňovať v autorizovanej zóne stránky.
V neposlednom rade prajem všetkým členom a priaznivcom klubu, aby
sme spoločne dokázali aj v ďalšom roku Slovenského kopova udržať a zveľadiť,
aby sme sa dokázali povzniesť nad žabomyšie rozbroje a spoločne pracovali na
tom, aby sa Slovenský kopov v konkurencii iných plemien naďalej dokázal
presadzovať spôsobom, ktorý mu je vlastný a to húževnatou a vytrvalou
prácou ako aj inteligenciou a krásou.

JUDr. Martin Ľupták, PhD.
Tajomník KCHSK
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Správa dozornej rady
Napriek snahe výboru KCHSK pri SPZ o spoluprácu s dozornou radou
KCHSK pri SPZ, táto nepožiadala o kontrolu činností jednotlivých členov výboru
za roky 2014-2015 a ku dňu zostavovania klubového spravodaja nedodala
správu o svojej činnosti.

V zmysle platných stanov KCHSK pri SPZ je dozorná rada za svoju
činnosť zodpovedná len konferencii klubu, ktorej predkladá správu. Výbor
nemá voči dozornej rade žiadnu kompetenciu a teda nie je oprávnený nútiť
dozornú radu k činnosti.

Výbor KCHSK pri SPZ

Spravodaj 2015
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Kompetenčná smernica
Úlohy výboru klubu medzi konferenciami klubu sú najmä:
a.) pripravovať a zvolávať konferenciu klubu
b.) plánovať činnosť klubu a zostavovať finančný rozpočet za ročné obdobie
c.) zvolávať schôdze výboru podľa potreby, najmenej dva krát ročne
d.) pripravovať a zabezpečovať plánované výstavy a súťaže klubu
e.) prijímať a viesť evidenciu členov
f.) ustanoviť si podľa potrieb chovateľskú, výcvikovú a redakčnú radu, prípadne
sekcie klubu
g.) schvaľovať podmienky chovnosti
h.) podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre
posudzovanie exteriéru slovenského kopova
i.) navrhovať rozhodcov na klubové podujatia
j.) podávať odborné stanoviská pre disciplinárne orgány zväzu v chovateľskej
oblasti
k.) podávať návrhy na prepožičanie poľovníckych vyznamenaní a udeľovať
klubové odmeny a ocenenia
l.) upravovať výšku členského príspevku, poplatkov a stanovovať členské
príspevky pre cudzích štátnych príslušníkov a hosťujúcich členov v období
medzi konferenciami
m.) menovať a riadiť prácu aktivistov klubu
n.) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny a pôsobiť ako prvostupňový
disciplinárny orgán pri porušení členskej disciplíny
o.) informovať – prostredníctvom spravodaja – členov klubu o činnosti a
vydávať zoznam chovných jedincov a priebežne ho aktualizovať
p.) v prípade potreby zvolať členskú schôdzu alebo mimoriadnu konferenciu
klubu
r.) informovať členov klubu prostredníctvom webovej stránky klubu
o priebežnom živote klubu a o vyvíjanej činnosti klubu medzi jednotlivými
vydaniami spravodaja
s.) zverejňovať výsledky z klubových akcií, bonitácii a výsledky DNA testov
prostredníctvom spravodaja a webovej stránky klubu
Spravodaj 2015
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1. Predseda klubu
Predseda klubu zastupuje klub navonok, usmerňuje a dozerá na činnosť
jednotlivých funkcionárov klubu, zvoláva schôdze výboru klubu, predsedníctvo
klubu, taktiež konferenciu, a predsedá im.
Zodpovedá za dobré budovania mena KCHSK vo vzťahu k orgánom SKJ, SPZ ako
aj vo vzťahu k medzinárodným organizáciám, ktoré sa zaoberajú kynológiou
resp. poľovníctvom a ochranou prírody a to najmä:
-

-

zúčastňovaním sa na konferenciách
zúčastňovaním sa na jednaniach jednotlivých orgánov
zabezpečovaním jednotného vystupovanie klubu / schvaľovaju
oficiálne písomnosti klubu/
v spolupráci s tajomníkom klubu predkladá žiadosti a návrhy
nadriadeným orgánom
riadi činnosť medzinárodného združenia
prezentovaním rozhodnutí výboru navonok
predkladaním na výboru správu o nečinnosti člena výboru, ak tento
odmieta súhlasiť s väčšinovým názorom výboru resp. nevykonáva
zverené úlohy
určuje termíny spádových schôdzí a poveruje konkrétneho člena
výboru na ich zabezpečenie
v neodkladných veciach pôsobí ako odvolací orgán voči rozhodnutiam
jednotlivých členov výboru
preskúmava jemu prekladané správy len z hľadiska ich zhodnosti s
uzneseniami výboru.
je zodpovedný za každoročné podania daňového priznania klubu do
31.3.bežného roka respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru.

Spravodaj 2015
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Pri výkone svojej kompetencie je viazaný rozhodnutiami výboru, v prípade ak
je nutné rozhodnúť neodkladne rozhoduje samostatne, avšak jeho
rozhodnutie zaväzuje výbor a KCHSK pri SPZ až po schválení úkonu výborom, v
ostatných prípadoch ak rozhoduje nad rámec bežnej povahy zvoláva
predsedníctvo , ktorého zloženie určí podľa povahy veci. Rozhodnutie
predsedníctva podlieha tiež dodatočnému schváleniu výborom.
V prípade ak takéto rozhodnutie zasahuje do právomoci konferencie klubu
resp. jedná sa o rozhodnutie závažnej povahy je nutné schválenie rozhodnutia
konferenciou klubu. V prípade ak je sporné, či sa jedná o rozhodnutie závažnej
povahy rozhoduje dozorná rada KCHSK pri SPZ.
Predseda môže na základe svojho rozhodnutia poveriť zastupovaním na
jednotlivých akciách podpredsedu klubu a v prípade jeho neprítomnosti
tajomníka klubu.
Keď predseda klubu nemôže vykonávať svoju funkciu, preberá jeho povinnosti
podpredseda klubu.
Všetky rozhodnutia predsedu klubu musia byť zápisnične podchytené, v
prípade ich neodkladnosti je možné využiť e-mailovú komunikáciu. Svoje
rozhodnutia z dôvodu povinnej žurnalizácie oznamuje tajomníkovi klubu.
Do 31.12. bežného roka, respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru
,vypracováva správu do Spravodaja za bežný rok o činnosti klubu vo vzťahu k
verejnosti, členom a spolupracujúcimi orgánmi.

2. Podpredseda klubu
Preberá povinnosti predsedu klubu v čase keď predseda nemôže vykonávať
svoju funkciu a to najmä ak sa predseda KCHSK nemôže zúčastniť jednotlivých
akcií klubu, alebo v prípade ak nemôže vykonávať funkciu klubu viac ako dva
kalendárne mesiace.

Spravodaj 2015
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Je zodpovedný za navrhovanie kandidátov na členov chovateľskej a výcvikovej
rady , prípadne sekcií klubu. Zodpovedá za činnosť aktivistov klubu, ak sú títo
ustanovení. Zároveň riadi a koordinuje ich činnosť a je predkladateľom správ z
jednotlivých rád na zasadnutiach výboru KCHSK.
Zároveň je zodpovedný za organizáciu a personálne a materiálne zabezpečenie
exteriérovej a povahovej bonitácie.
Do 31.12. bežného roka, respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru,
vypracováva správu o činnosti klubu najmä z hľadiska budúcich chovateľských
zámerov KCHSK do Spravodaja za bežný rok. Zároveň podáva správu o
chovateľskej, výcvikovej rade a vyhodnocuje jednotlivé akcie klubu za bežný
rok.
3. Tajomník klubu
V spolupráci s ostatnými funkcionármi sa stará o realizáciu rozhodnutí výboru
a konferencie KCHSK, vedie korešpondenciu s oblastnými vedúcimi a
nadriadenými orgánmi. Spracováva zápisnice z rokovania
výboru a
konferencie. V poradí eviduje uznesenia a vyhodnocuje ich. Spracováva a
posiela pozvánky na schôdzky klubu na základe rozhodnutia výboru, resp. na
základe rozhodnutia predsedu klubu.
Vypracováva právne stanoviská k interným a externým právnym predpisom,
ako aj stanoviská klubu k predpisom SPZ a SKJ. Zároveň vypracováva právne
analýzy pre potreby klubu a predkladá ich výboru na schvaľovanie. Je zároveň
zodpovedný za vypracovanie disciplinárnych rozhodnutí.
Predkladá na základe návrhu hlavného poradcu chovu návrhy na schválenie
čakateľov na exteriérových rozhodcov.
V prípade žiadostí členov KCHSK tieto prednáša na výbore resp.
neodkladne predkladá na rozhodnutie príslušnému členovi výboru.

Spravodaj 2015
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Poskytuje na základe žiadosti člena KCHSK informácie o činnosti výboru a klubu
resp. predkladá k nahliadnutiu dokumenty KCHSK. Kópie dokumentov
poskytuje len základe rozhodnutia výboru. Originálne dokumenty neposkytuje.
Zodpovedá za správnosť zverejňovaných dokumentov klubu v Spravodaji
klubu, ako aj na webovej stránke klubu a koordinuje činnosť redakčnej rady
KCHSK. Prekladané dokumenty preskúmava len z hľadiska ich zhodnosti s
uzneseniami výboru.
Do 31.12. bežného roka vypracováva správu o činnosti klubu do Spravodaja za
bežný rok vo vzťahu k vnútorným úlohám KCHSK. Vyhodnocuje plnenie úloh
vyplývajúcich zo spádových schôdzí, konferencie a zasadnutí výboru. V správe
reaguje a vyhodnocuje činnosť jednotlivých členov výboru z hľadiska zverených
úloh podľa vnútorných predpisov .
4. Hlavný poradca chovu
-

-

-

Spravodaj 2015

spolupracuje s plemennou knihou pri Slovenskom
poľovníckom zväze v Bratislave,
zapisuje do preukazov pôvodu splnenie podmienok pre
zaradenie do chovu,
vypracováva chovateľský plán a stará sa o jeho presné
dodržiavanie, predmetné dokumenty vypracováva v súlade s
uzneseniami výboru klubu v spolupráci s poradcom chovu a
chovateľskou radou klubu,
je v ustavičnom spojení s chovateľmi, posiela im potrebné
odporúčanie na párenie a spoluurčuje podpredsedom termíny
a miesta konania bonitácií psov a vykonáva kontrolu vrhov,
podieľa sa na sprostredkovávaní záujemcov o psov členom
klubu,
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Pri výkone svojich kompetencií je povinný rešpektovať rozhodnutia
konferencie, výboru a v prípade rozhodnutia o odvolaní voči jeho rozhodnutiu
aj predsedu KCHSK.
Do 31.12. bežného roka, respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru,
vypracováva správu o činnosti klubu do Spravodaja za bežný rok vo vzťahu k
chovateľskej činnosti klubu za predchádzajúci rok / najmä z hľadiska plnenie
chovateľského zámeru, vyhodnocuje výsledky DNA a Dysplázie ako aj výsledky
exteriérovej bonitácie/. Zároveň vyhodnocuje chovných jedincov z hľadiska
uplatnenia v chove.
5. Poradca chovu
-

odporúča vydávanie exportných preukazov pôvodu
v čase neprítomnosti alebo nemožnosti zastupuje hlavného poradcu
chovu
spolupracuje s hlavným poradcom chovu pri kontrolných činnostiach v
súvislosti s chovom.
vypracováva novely chovateľského poriadku klubu, pričom je povinný
rešpektovať rozhodnutia výboru a konferencie klubu. Konečnú verziu
chovateľského poriadku zverejňuje až po preskúmaní tajomníkom
klubu.

Do 31.12. bežného roka, respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru,
vypracováva správu o činnosti klubu do Spravodaja za bežný rok vo vzťahu k
vyhodnocovaniu chovateľskej činnosti jednotlivých chovných jedincov klubu za
predchádzajúci rok

Spravodaj 2015
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6. Ekonóm klubu
Ekonóm v spolupráci s matrikárom vedie evidenciu členov klubu. Na výročnom
zasadnutí výboru predkladá správu, v ktorej každoročne hodnotí plnenie
rozpočtu a predkladá rozpočet na nový rok, navrhuje výšku členských
príspevkov a ostatných poplatkov, kontroluje príjem príspevkov a pri ich
neplatení zasiela upomienky.

Realizuje všetky platby, ktoré schválil výbor a vedie knihu o príjmoch a
výdavkoch. Stará sa o predaj klubových odznakov, reklamných predmetov,
kníh a ďalších materiálov, ktorými klub disponuje.
Zároveň zodpovedá za aktualizácie ekonomickej smernice klubu, pričom je
povinný rešpektovať rozhodnutia výboru a konferencie klubu. Konečnú verziu
smernice zverejňuje až po preskúmaní tajomníkom klubu.
Zabezpečuje vyhotovenie daňového priznania klubu a jeho predloženie
predsedovi klubu do 15.3. bežného roka respektíve do dátumu podľa
rozhodnutia výboru.
Do 31.12. bežného roka , respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru,
vypracováva správu o činnosti klubu do Spravodaja za bežný rok vo vzťahu k
plneniu schváleného rozpočtu.

7. Matrikár klubu
Predmetná funkcia je povinne zlúčená s funkciou administrátora webovej
stránky klubu.
Prijíma prihlášky za člena klubu, v spolupráci s ekonómom klubu ich vybavuje
a vedie zoznam členov klubu. Zároveň predkladá návrhy na prijatie nových
členov na výbor klubu, pričom zodpovedá za správnosť týchto údajov, vedie
Spravodaj 2015
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zoznam členov, ktorí zverejňuje v Spravodaji klubu a na webovej stránke
klubu.
V prípade vzniknutých nedoplatkov v spolupráci s ekonómom klubu zverejňuje
dlžníkov klubu na webovej stránke, pričom zodpovedá za správnosť týchto
údajov.
Eviduje významné životné jubileá členov klubu a vedie rubriku v Spravodaji
klubu. Spracováva návrhy na vyznamenania.
Do 31.12. bežného roka , respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru,
vypracováva správu o činnosti klubu do Spravodaja za bežný rok vo vzťahu k
plneniu povinností členov resp. počtu členov.

8. Hlavný výcvikár klubu
Organizuje v spolupráci s ostatnými výcvikármi výcvikové podujatia.
Organizuje stretnutia výcvikárov klubu za účelom zjednotenia postupu pri
organizovaní výcvikových podujatí .
Na základe rozhodnutia výcvikárov vypracováva štatúty jednotlivých súťaží
klubu a navrhuje rozhodcov na tieto súťaže. Návrh štatútu a jednotlivých
rozhodcov predkladá nadriadeným orgánom po schválení predsedom klubu
KCHSK, pričom kópiu svojich návrhov predkladá tajomníkovi klubu.
Zodpovedá za prípravu medzinárodných a celoštátnych skúšok, pomáha pri
organizovaní oblastných klubových skúšok. Sústreďuje výsledky skúšok
poľovnej upotrebiteľnosti, analyzuje ich a predkladá návrhy na nápravu
nedostatkov. Na základe rozhodnutia výboru alebo výcvikárov poveruje
jednotlivých členov výkonom svojich funkcií.

Spravodaj 2015
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Do 31.12. bežného roka, respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru,
vypracováva správu o činnosti klubu do Spravodaja za bežný rok vo vzťahu k
výcvikovej činnosti klubu za predchádzajúci rok / najmä z hľadiska plnenie
výcvikového zámeru/.

9. Výcvikári klubu
Spolupracujú s hlavným výcvikárom pri výkone jeho funkcií. Spolurozhodujú o
riadení výcvikovej oblasti. Pri výkone svojich kompetencií sú povinní
rešpektovať rozhodnutia konferencie, výboru alebo stretnutia výcvikárov.
Do 31.12. bežného roka, respektíve do dátumu podľa rozhodnutia výboru,
vypracovávajú správu o úspešnosti psov na jednotlivých skúškach poľovnej
upotrebiteľnosti do Spravodaja za bežný rok vo vzťahu k výcvikovej činnosti
klubu za predchádzajúci rok.
10. Prechodné ustanovenia
Tato kompetenčná smernica v častiach upravujúcich práva a povinnosti nad
rámec platných stanov KCHSK nadobudne účinnosť dňom schválenia
konferenciou klubu.

Spravodaj 2015
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Ekonomická správa za rok 2015

Ekonomická správa za rok 2015
Príjmy

15154,98 €

Finančné prostriedky k 31.12.2015

Výdavky

17535,90 €

Bežný účet

6 278,19 €

Termínovaný účet

3 824,45 €

Pokladňa
Spolu

Stav ku 31.12.2015
Príjmy
Text
Členské
Odchov šteniat
Príspevok SPZ
Párenie
Vývoz
Poplatok výstava
Úrok
Vyšetrenie vzoriek DNA
Príjmy iné

Suma
3258
896,5
1000
925
1290
954
0,46
1190
5641,02

Spolu

15154,98

Spravodaj 2015

0,22 €
10 102,86 €

Výdavky
Text
Internet
režia
Poplatky banka
Cestovné
Poštovné
Poháre výstavy
Tatranský pohár
Rozhodcovia
MAR 2015
Manowo
Vašetrenie DNA
Spravodaj
Preklad
iné
ŠKV Herlany
Spolu

Suma
73,44
1698,19
152,36
1606,54
309,44
799,58
973,00
676,00
2400,00
954,00
3182,00
1526,11
600,00
1980,40
604,84
17535,90
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Plán rozpočtu na rok 2016

Plán rozpočtu na rok 2016
Rozpočet na rok 2016 - návrh
Príjmy
Výdavky
Text
Suma Text
Členské
3500 Internet
SKV Zvolen
1300 SKV Zvolen
Príspevok SPZ
1000 Spádové schôdze
Odchov
1500 cestovné
Vývoz
1500 spotrebný materiál
Párenie
500
Banka
úrok
30
poštovné
ŠKV Pribylina
600
ŠKV Pribylina
Ipeľský pohár
500
Ipeľský pohár
Putovný pohár
500
Putovný pohár
klubové PF Lúčky 400
klubové PF Lúčky
iné príjmy
100
Manowo Poľsko
iné výdavky
réžia
bonitácie s preskúšaním odvahy
Spolu
11430 Spolu

Spravodaj 2015

Suma
100
700
300
2000
600
200
500
500
500
2000
300
1000
600
600
960
10860
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Adresár výboru

Adresár výboru
Predseda

MUDr. Adrian Kališ PhD., Ľubeľa 204, 03214 Ľubeľa,
+421 905 296 182, kalisa24@gmail.com

Podpredseda

Ing. Stanislav Moravčík, Laurinská 91, 976 32 Badín,
+421 905 499 323, moravcik.stano@gmail.com

Tajomník

JUDr. Martin Ľupták PhD., Letná 14, 984 01 Lučenec,
+421 905 547 772, martin@luptak.org

Hlavný poradca chovu Milan Vetrák, Rimavské Brezovo 3, 980 54
+421 911 198 118, vetrak.kopov@gmail.com

Poradca chovu

Ivan Minich, Na papiereň 342/17, 972 44 Kamenec pod
Vtáčnikom, +421 918 333 650, ivanminich@azet.sk

Ekonóm

Ing. Štefan Fedorko, Becherov 68 , 086 35 Becherov
+421 918 334 142, stefan.fedorko@lesy.sk

Hlavný výcvikár

Zoltán Híveš, Nenince 157/2, 991 26 Nenince ,
+421 907 804 002, zolo.hives@gmail.com

Výcvikár

Peter Rusnák, Kysak 294, 044 81 Kysak
+421 903 173 362, peterus@centrum.sk

Výcvikár

Ing. Jaroslav Kýpeť, Jána Bottu 78/6, 980 52 Hrachovo
+421 918 335 121, leskypet@gmail.com

Výcvikár

Peter Demeter, Čaklov 347, 094 35 Čaklov
+421 905 796 701, vranov@opk.sk

Matrikár, admin

Bc. Jozef Králik, Družstevná 111, 018 51 Nová Dubnica
+421 910 960 939, web.kchsk@gmail.com

Spravodaj 2015
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Spádové schôdze 2016


24.4.2016 spádová oblasť Trenčín
9,00 hod., Požiarna zbrojnica Chocholná



30.4.2016 spádová oblasť Zvolen
9,00hod. Oko SPZ Pod Zámkom, Tomášikova 1, Zvolen



30.4.2016 spádová oblasť Rimavská Sobota
9,00hod. budova Lesy SR, LS Hnúšťa, Daxnerova 920,



1.5.2016 spádová oblasť Liptovský Hrádok
9,00hod. budova Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, LH



1.5.2016 spádová oblasť Prešov
9,00 hod. budova Lesy SR, OZ Prešov, Obrancov mieru 6, Prešov



8.5.2016 spádová oblasť Humenné
9,00hod. budova OPK Humenné, Lipová 756/14, Humenné



8.5.2016 spádová oblasť Bytča
9,00hod. Kultúrny dom Veľké Rovné, Veľké Rovné



15.5.2016 spádová oblasť Levoča
9,00hod. budova Lesy SR, Hviezdoslavova 19, Spišská Nová Ves

Plán klubových akcií na rok 2016

Plán klubových akcií na rok 2016
Svetová klubová výstava

23.4.2016

Zvolen, SKV, SKVM

Klubová výstava

16.7.2016

Herľany, CAJC, CAC, KV, KVM

Špeciálna výstava

11.9.2016

Pribylina, CAJC, CAC

Ipeľský pohár

24.9.2015

Nenince, CACT, R.CACT

Putovný pohár SK

3. - 4.12.2016 Stará Turá, CACIT, R. CACIT,
CACT, R. CACT

Klubové PF

8.10.2016

Lúčky

Vybrané akcie organizované SPZ v roku 2016

Spravodaj 2015
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Vybrané akcie organizované SPZ v roku 2016
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Vybrané akcie organizované SPZ v roku 2016
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Správa hlavného výcvikára

Správa hlavného výcvikára
V roku 2015 Slovenský kopov bez pochýb dosiahol vynikajúce úspechy
a výsledky nie len u nás, ale aj v zahraničí. Každá cesta je tŕnistá a však
vynaložené úsilie, snaha a správny prístup doniesol výsledky, čo je zároveň
silná motivácia pre ďalšie pokračovanie v práci s našim nádherným
a pracovitým plemenom. Zmeny súvisiace s výberom psov na vrcholové
súťaže, sa časom preukázali ako opodstatnené a uberajú sa správnym smerom,
čomu nasvedčujú aj výsledky súťažiacich psov. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa
na súťaže dostávajú len tie najlepšie jedince a reprezentujú kvality a hodnoty
plemena.
Musím nahlas podotknúť, že Memoriála Františka Sigeta ,,patril“
kopovom, keďže medzi duričmi prvé dva miesta patrili práve im. Nenechali sa
zahanbiť ale ani na súťaži duričov v Poľskom Manowe.
Prvý krát v histórii tejto súťaže prvenstvo v družstvách, ale aj jednotlivcoch
patrilo slovenským kopovom a ich vodičom zo Slovenska. Poľský vodiči so
svojimi duričmi tento ročník ostali v úzadí za našim národným plemenom.
Touto cestou by som rád oslovil najmä nových a mladých majiteľov
kopovov, aby sa nebáli a ukázali svojich psíkov a predviedli ich kvality. Je úplne
samozrejmé, že výber psov na súťaže sa môže vykonať iba z toho, čo vidíme
a môžeme zhodnotiť. Preto by som bol naozaj rád, aby ste prekonali obavy
a prihlasovali svoje psíky na tieto výbery. Som si istý, že na Slovensku máme
omnoho viac vynikajúcich kopovov, ale o ich kvalitách iba počujeme. Realita je
žiaľ taká, že po absolvovaní bonitácie, často krát naozaj pracovité jedince už
nikdy neuvidíme.
V poslednej dobe sa stále častejšie zamýšľam nad myšlienkou, ako dosiahnuť
a zvýšiť kvality kopova aj pri hlásení čerstvej stopy. Do budúcna navrhujem
zaoberať sa aj touto problematikou.
Kopovom zdar! Zoltán Híveš
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Slovenský kopov na skúškach v roku 2015

Slovenský kopov na skúškach v roku 2015
Skúšky duričov - SD
Úlohou tohto zhodnotenia je poukázať na úroveň plemena SK na rôznych
druhoch skúšok v roku 2015. Najdôležitejšie skúšky pre SK absolvovalo 194
jedincov. Priemerná známka z odvahy v diviačom oplôtku je 2,7. Tu však treba
poznamenať skutočnosť, že skúšok duričov sa zúčastňujú aj jedince, ktoré iba
dovŕšili 1 rok a tým pádom ešte nie sú utvrdené v ostrosti.
I.cena
II.cena
III.cena
Neobstálo

83 jedincov
70 jedincov
30 jedincov
11 jedincov

43%
36%
15%
6%

Najlepšie hodnotené jedince SK v roku 2015
1. KORA Rúbaný vrch
222 bodov
2. HARY Dzunošaj
212 bodov
3. EDO z Hriňovej
210 bodov

titul

DIVIAČIAR

Farbiarské skúšky duričov – FD
Absolvovalo spolu 19 jedincov
I. cena
5 jedincov
II. cena
10 jedincov
III. cena
4 jedince

26%
53%
21%

Najlepšie hodnotené jedince
CARMEN z Hrachovského vŕšku
DITA z Prosného
NERO zo Slavošovskej doliny

96 bodov
73 bodov
67 bodov
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Slovenský kopov na skúškach v roku 2015
Predbežné skúšky farbiarov - PF
Absolvovalo spolu 87 jedincov
I. cena
II. cena
III. cena
Neobstálo

12 jedincov
20 jedincov
43 jedincov
12 jedincov

Najlepšie hodnotené jedince
HELA Dzunošaj
AMOR Jastrabá lúka
DUGA spod Macovho vrchu
EDA z Halče

15%
27%
43%
15%

200 bodov
200 bodov
200 bodov
200 bodov

Farbiarské skúšky malých plemien - FSMP
Absolvovalo spolu 42 jedincov
I. cena
II. cena
III. cena

27 jedincov
10 jedincov
5 jedincov

64%
24%
12%

Najlepšie hodnotené jedince
EDO z Hriňovej
AŠA z Buzitky
ASTA spod Havranky

116 bodov
116 bodov
113 bodov

Lesné skúšky malých plemien LSMP
Absolvovala
ASTA z Hrachovského vŕšku
Výcvikár klubu - Ing. Jaroslav Kýpeť
Spravodaj 2015

I. cena

176 bodov

31

Slovenský kopov na skúškach v roku 2015

Výsledky
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Vyhodnotenie odberov vzoriek DNA

Vyhodnotenie odberov vzoriek DNA
Vzorky odobraté chovným jedincom v rokoch 2014 – 2015 boli negatívne, až
na 2 prípady:
- Tessy Morské oko, sučka – nesúlad otca a nesúlad matky
- Horda spod Kokavskej varty, sučka – nesúlad matky
Obidvom chovným jedincom bola s okamžitou platnosťou, ku dňu obdržania
výsledkov DNA analýzy, pozastavená chovnosť. Taktiež, na základe
rozhodnutia výboru KCHSK, ich potomkovia nebudú zaradení do chovu.
Výsledky analýzy vzoriek DNA jedincov, ktorí sa zúčastnili bonitácií v roku
2016, ešte nemáme k dispozícii. Po ich doručení budú zverejnené na webovej
stránke klubu.
Milan Vetrák, hlavný poradca chovu
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Podmienky pre zaradenia slovenského kopova do chovu

Podmienky pre zaradenia slovenského kopova do
chovu
Dysplázia bedrových kĺbov - DBK
Uvedené vyšetrenie vykonávajú veterinárni lekári – certifikovaní
posudzovatelia DBK/DLK uvedení v prílohe, u ktorých si môžete dať posúdiť
snímok DBK vášho psíka. Výsledky vyšetrenia zvolený veterinárny lekár
zároveň zapíše do preukazu pôvodu posúdeného psa a písomný záznam o
výsledku zašle hlavnému poradcovi chovu z dôvodu kontroly splnenia
podmienok pre vstup do chovu. Toto vyšetrenie si zabezpečuje každý majiteľ
sám.
Do chovu budú pripustení jedinci s ohodnotením DBK stupňa A,B aj vo
vzájomnej kombinácii (A/A, B/B, A/B, B/A).

Výstavné ocenenie
Pre uznanie chovnosti platí výstavné ocenenie – výborný alebo veľmi dobrý
získané na výstave poriadanej pod záštitou SKJ, ktorú absolvoval jedinec starší
ako 12 mesiacov.

Skúšky duričov
SD pre vstup do chovu je potrebné absolvovať tieto skúšky:
- I. cena
- II. cena s ohodnotením disciplín : * Hľadanie – 4, Durenie – diviak – 4,
Hlasitosť – 4, Odvaha – 4, Čuch – 3
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Podmienky pre zaradenia slovenského kopova do chovu

Absolvovanie bonitácie
Bonitácie sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 18 mesiacov až po absolvovaní
vyšetrenia DBK, SD v I.c., II.c.* a výstavy s ocenením výborný alebo veľmi dobrý.
Posudzovanie bonitácie prebieha podľa platnej bonitačnej karty, uverejnenej
na web stránke KCHSK – Chovateľská oblasť.
Počet posudzovaných psov na bonitácii je určený na 15 + 3 /ktoré opakujú
bonitáciu/, pričom však celkový počet zúčastnených psov, ktoré sú prvý krát na
bonitácii, v oplôtku nepresiahne 12.
Kandidát chovu z exteriéru – toto ocenenie sa získava úspešným absolvovaním
posúdenia exteriéru. Akékoľvek mechanické chyby aj potvrdené veterinárom
sú neprípustné do chovu. Exteriérová časť bonitácie sa bude môcť opakovať v
prípade, že komisia usúdi že pes nie je v kondícii na to aby absolvovať bonitáciu
alebo exteriérové vady sú prechodného charakteru.
Kandidát chovu z výkonu– toto ocenenie sa získava úspešným absolvovaním
preskúšania odvahy vo vybraných oplôtkoch po dobu 10 minút. Preskúšanie sa
môže opakovať 2x. (celkovo absolvovať 3x)
Hodnotenie jedinca po exteriérovej a povahovej stránke prebieha v jeden deň,
v termíne určenom na bonitáciu. Najprv je jedinec hodnotený po exteriérovej
stránke a následne absolvuje preskúšanie povahy. Jedinec, ktorý nesplní
kritériá zadania Kandidáta chovu z exteriéru preskúšanie povahy už
neabsolvuje.
Zoznam oplôtkov vybratých na preskúšanie:
Zákopčie - okres CA, Smrečany – okres LM, Cígeľ – okres PD, Topolčianky –
okres ZM, Divín – okres LC, Nenince – okres VK, Kráľovce – okres KE, Petrovce
nad Laborcom – okres MI, Ľubica – okres KK
Prihlásenie na bonitáciu bude možné len cez formulár uverejnený na webovej
stránke klubu.
Termíny a miesta bonitácií budú uverejnené na webovej stránke klubu.
Spravodaj 2015
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Podmienky pre zaradenia slovenského kopova do chovu

DNA test
Pre získanie chovnosti musí každý jedinec absolvovať DNA test. DNA vzorky sa
budú odoberať poradcom chovu pri bonitácií /to aj jedincom, ktorý sa
bonitácie nezúčasťňujú/ a v určených termínoch . Za chovného bude uznaný
jedinec až po doručení výsledkov DNA testov a po splnení ostatných
podmienok chovnosti.
Jedince, ktoré sú uchovnené do 1.7.2014 budú mať DNA testy hradené klubom
ak ich absolvujú do 31.12.2014. Po tomto termíne si bude hradiť DNA testy
majiteľ. Pokiaľ jedinec uchovnený do 1.7.2014 nebude mať vykonaný DNA test
do 31.12.2014, bude mu pozastavená chovnosť.

Členstvo v klube
Majiteľ chovného jedinca resp. jedinca zaradeného do chovu nemusí byť
členom KCHSK – platí však pre neho časť ekonomickej smernice – Nečlen
KCHSK a platná Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu Klubom
chovateľov slovenského kopova.

Príloha DBK

Zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK/DLK
MVDr. Adamať Dalibor
Zemianské Podhradie 229
č.t. 0905/707636
e-mail: dadamat@centrum.sk

MVDr. Chorváth Juraj
Veterná 55, Martin
č.t. 0903 612228
e-mail: juraj.chorvath@gmail.com

MVDr. Bajužik Branislav
Dubová 33, Žilina
č.t. 0903 503825
e-mail: bajuzik@hotmail.com

MVDr. Inštitoris Ivan
Remeselnícka 4, 949 01 Nitra
č.t. 0911 645178
e-mail: vaii@stonline.sk
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MVDr. Kučkovská Lucia
Studená 1, Piešťany
č.t. 0905220540
e-mail: luciakuckovska@gmail.com

MVDr. Pašek Ivan
Bratislavská 54, Trnava
č.t. 0905 261932
e-mail: ivanpasek@hotmail.com

Prof. MVDr. Ledecký Valent CSc.
Košické Oľšany 262
č.t. 0903 606016
e-mail: ledecky@uvm.sk

MVDr. Paulíny Vladimír
Štefánikovo nábr. 1, Banská Bystrica
č.t. 0905 770137
e-mail: vpauliny@gmail.com

MVDr. Lepeň Ľubomír
Istrijská 17, Bratislava
č.t. 0903 754581
e-mail: l.lepen@pobox.sk

MVDr. Petrík Miroslav
K amfiteátru 8, Prešov
č.t. 0905 341107
e-mail: infovet@infovet.sk

MVDr. Macenauer Zdenek
Štefánikova 17, Senica
č.t. 0905 619899
e-mail: macenauer@stonline.sk

MVDr. Norbert Roth
Športová 76, 929 01 Dunajská Streda
č.t. 0905 724018
e-mail: swnorbi@isternet.sk

MVDr. Nemček Juraj
J.Švermu 21, 960 01 Zvolen
č.t. 0905 267425
e-mail: nemcek.juraj@stonline.sk

MVDr. Smatana Ladislav
Školská 60, Bojnice
č.t. 0905 721677
e-mail: vetprax@veterina-bojnice.sk

MVDr. Pagáč Matúš
Odborárske nám. 4, Bratislava
č.t. 0903 780708
e-mail: matus.pagac@gmail.com

MVDr. Imrich Šoltés CSc.
Tr. KVP 7, 040 23 Košice
č.t. 0905 321270
e-mail: cassovet@post.sk

MVDr. Paluš Juraj
J.Milca 42, , Žilina
č.t. 0903 944333
e-mail: jpalus@host.sk

MVDr. Talajka Jozef
Bilíkova 11, Bratislava
č.t. 0911 242838
e-mail: talajka.ahavet@gmail.com
MVDr. Valašek Pavol
Gessayova 3, Bratislava
č.t. 0908 751945
e-mail: valasek@vetpoint.sk
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Bonitácie 2015
Divín 08.03.0215
Meno psa

SPKP

Dátum nar.

Meno majiteľa

Výsledok

DINA z Hornej báby

16018

04.05.2013

Milan Vaculčiak

Uspel

SULTÁN z Prievrany

15948

21.03.2013

Vladimír Špurek

Uspel

UMATTU spod Kunovej

15595

16.05.2012

Štefan Matta

Uspel

IRA od Luntnera

14744

06.06.2010

Štefan Rusko

Uspel

AJA z Halče

15230

24.06.2011

Tomáš Mitter

Uspel

CINA z Evkinho dvora

15017

13.04.2011

Eva Hívešová

Neuspel

Ľubica 15.03.2015
Meno psa
CHANO Sokolie hniezdo
HANY od Riečky
CHARO spod Sobrany
GINA Biela studňa
IRIA spod Sobrany
CARA Vaľaškovce
AXEL od Juriša
BESSY spod Sľubici
ADA z Bykovskej doliny
CILA Vihorlatské hory
JASAN od Luntera
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SPKP
15224
15701
15571
15742
15640
15589
15408
15553
15919
15557
15244

Dátum nar.
17.06.2011
17.07.2012
25.03.2012
30.06.2012
10.06.2012
03.06.2012
07.09.2011
02.03.2012
13.02.2013
19.03.2012
10.06.2011

Meno majiteľa
Borz Pavol
Ing. Ján Pilát
Ing. Marián Vavrek
Ján Varga
MVDr. S. Galbo
Andrej Pavlovčin
Milan Partila ml.
Peter Makara
Slavomír Brutovský
Jan Husťak
Stanislav Hruška

Výsledok
Neuspel
Neuspel
Neuspel
Neuspel
Uspel
Neuspel
Neuspel
Uspel
Neuspel
Neuspel
Uspel
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Cígeľ 22.03.2015
Meno psa
KORA Rúbaný vrch
HARO Dzunošaj
HEXA zo Španieho poľa
GERO Hruštínska hoľa
TREVIS spod Kunovej
VIENNA spod Kunovej
GORA Hruštínska hoľa
GERBERA Lohyňa
GASS Biela studňa
CINA z Evkinho dvora
ADEL zo Zakliatej hory
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SPKP
15958
16311
16276
15030
15366
16336
15031
15602
15734
15017
15237

Dátum nar.
23.03.2013
29.08.2013
02.07.2013
22.04.2011
25.08.2011
11.09.2013
22.04.2011
11.05.2012
30.06.2012
13.04.2011
04.07.2011

Meno majiteľa
Jaroslav Janík
Radovan Krššak
Radovan Krššak
Tomáš Olšovský
Štefan Matta
Štefan Matta
Michal Popovič
Ing. Z. Pavelková
Pavol Lévai
Eva Hívešová
Ondrej Gömöry

Výsledok
Uspel
Uspel
Neuspel
Uspel
Uspel
Uspel
Uspel
Uspel
Uspel
Uspel
Nenastúpil

Plemenná kniha 2015

Plemenná kniha 2015
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Import 2015

od Kalinovského potoka
Sapieta Jozef
013 62 Veľké Rovné 23
17.09.2015
RICK z Prievrany/SPKP 15643
FALMA spod Kokavskej Varty/SPKP
14212
17228 S CIFRA
Francois Perron,18,Rue de la
Mairie,FR-21310 Blagny Sur
Vingeanne,
Dátum vývozu: 11.01.2016
Výv: Ing. Jozef Vakula, PhD., 966
15 Banská Belá 320

zo Španieho poľa
Černok Milan Ing.
Exnárova 337/45
984 01 Lučenec-Vidiná
30.09.2015
SULTÁN z Prievrany/SPKP 15948
NUTA Z Čerešňovej/SPKP 15783
17256 S JEMMA
Igor Ivanovic,Uzicka 28,37000
Krusevac,Serbia,
Dátum vývozu: 29.12.2015
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Výv: Černok Milan Ing., Exnárova
337/45, 984 01 Lučenec-Vidiná
17257 S JINNA
Goran Spudic,Leskovac Barilovicki
34,47252 Barilovic,Hrvatska,
Dátum vývozu: 29.12.2015
Výv: Černok Milan Ing., Exnárova
337/45, 984 01 Lučenec-Vidiná

Import 2015
z Lutomia
05.04.2014
16859/PKR.VI-18445 P HAKER
Lothar Grimm,Flöberstrasse 36,D75339 Höfen/Enz,
Dátum zápisu: 16.02.2015
Lesný Chór Bohemia
15.04.2015
16975/ČLP/SK/1823 P AXEL
Kvorka Štefan, Oravce 33, 976 33
Poniky
Dátum zápisu: 30.06.2015
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Chovateľný a zápisný poriadok KCHSK
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Chovateľský a zápisný poriadok Klubu chovateľov slovenských
kopovov pri SPZ slúži k vedeniu chovu plemena slovenský kopov v
Slovenskej republike.
2. Vytvára predpoklady pre udržanie a zvyšovanie úrovne chovu plemena
slovenský kopov v súlade s platným štandardom FCI .
3. Ustanovenia tohto chovateľského poriadku platia pre všetkých
majiteľov psov plemena slovenský kopov s preukazom o pôvode a sú
záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom tohto plemena v
Slovenskej republike.
4. Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK vychádza z chovateľského a
zápisného poriadku SPZ .
5. 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.
6. Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch
jedincov toho istého plemena zabezpečuje produkcia a odchov
zdravého a štandardu plemena zodpovedajúceho potomstva.
7. 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 nemajú
zvýrazňovať plemenné znaky, ktoré by mohli následkom extrémneho
vývoja nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jedincov daného
plemena.
8. 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.
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9. Klub je povinný zaznamenávať známe dedičné chyby, napríklad DBK
alebo PRA, metodicky ich potláčať, neustále zaznamenávať ich vývoj a
na základe požiadavky SKJ o nich poskytnúť správu.
10. Plemennú knihu pre plemeno slovenský kopov vedie SPZ na základe
poverenia SKJ.
11. Spôsob chovu v klube - chov je riadený.
§2
Plemeno
1. Plemeno v zmysle tejto smernice tvoria psi a suky s platným
preukazom o pôvode, vydaným plemennou knihou uznanou
medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

§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 klubu. Kde takéto ustanovenia
chýbajú, platí chovateľský a zápisný poriadok SPZ, SKJ a medzinárodný
chovateľský poriadok FCI.
6. Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa odporúča pred každým
plánovaným párením dohodnúť si písomne vzájomné podmienky
párenia, najmä finančné záväzky.
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7. 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
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.
8. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou
chovateľa a považuje sa za porušenie chovateľských smerníc s
následným zastavením chovateľskej činnosti najmenej na jeden rok.
Zastavenie chovateľskej činnosti sa týka aj všetkých jedincov
príslušného plemena, ktoré boli v čase priestupku v majetku previnilca
a to aj po prípadnej zmene majiteľa. V prípade opakovania priestupku
bude predmetom individuálneho riešenia výborom KCHSK.
9. Ak majiteľ v čase po oplodnení chovnej suky zomrie, môžu sa narodené
šteňatá zapísať buď na jeho chovateľskú stanicu alebo na chovateľskú
stanicu nového majiteľa suky.
10. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je
nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil
právo zápisu narodených šteniec. Ak nie je dohodnuté inak, na nového
majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením s
chovným psom.
§4
Chovní jedinci
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.
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3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné ocenenie získané vo veku od 12
mesiacov na výstavách organizovaných alebo uznaných SKJ. O
výnimkách z veku a výstav rozhoduje klub.
4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok stanovených klubom
potvrdí jedincom do preukazu o pôvode plemenná kniha SPZ (SPKP).
5. Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 18
mesiacov. Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom
dosiahla vek 8 rokov. Psa je možné naposledy použiť v chove do
dosiahnutia veku 9 rokov. V odôvodnených prípadoch môže klub
povoliť výnimku z použitia v chove.
6. Z chovu sa vylučujú chovní jedinci, v odchovoch ktorých sa
preukázateľne často vyskytujú povahové a exteriérové vady, vady
patologické a dedičné. O vylúčení z chovu rozhoduje výbor KCHSK na
podnet hlavného poradcu chovu a chovateľskej rady. Do chovu sa
nesmú zaradiť psi a sučky, na ktorých bol uskutočnený zákrok na
odstránenie, alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej
vady.
7. Rozhodnutie o vyradení jedinca z chovu musí klub oznámiť majiteľovi
jedinca a plemennej knihe SPZ.
8. Každá zmena majiteľa chovného jedinca sa musí hlásiť doporučeným
listom do 10 dní hlavnému poradcovi chovu a plemennej knihe. Zmenu
nahlási predchádzajúci i nový majiteľ chovného jedinca.
9. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu.

§5
Odporúčanie na párenie (krycí list)
1. V dostatočnom časovom predstihu - jeden mesiac- pred plánovaným
honcovaním sa chovnej suky, vyžiada si jej majiteľ písomnou formou
od hlavného poradcu chovu odporúčanie na párenie, v ktorom
poradca chovu uvedie 1–3 vhodných psov a do 14.dní pošle majiteľovi
sučky tlačivo odporúčanie na párenie
2. Poradca chovu uvedie na tlačive platnosť odporúčania na párenie.
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3. Odporúčanie na párenie musí obsahovať:
a) mená psov navrhnutých na párenie a čísla zápisu v plemennej
knihe, číslo čipu
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.
5. Za riadne vyplnenie krycích listov zodpovedajú majitelia krycích psov.
Nedostatky vo vyplňovaní krycích listov môžu byť trestané zastavením
krytí u psa.
6. V prípade zahraničného párenia: člen KCHSK- majiteľ (držiteľ)
chovného psa, si vyžiada od poradcu chovu odporúčanie na párenie a
je povinný zaplatiť klubu poplatok za párenie psom do 8 dní po párení
podľa platnej ekonomickej smernice.
7. Chovateľ nesmie mať pri žiadaní odporúčania na krytie žiadne finančné
podĺžnosti voči klubu. V opačnom prípade hlavný poradca chovu
nevystaví odporúčanie na krytie. To bude vystavené až po vyrovnaní
všetkých finančných podĺžností. Tie isté podmienky platia aj pre
majiteľa chovného psa – pri finančných podĺžnostiach majiteľa voči
klubu nebude pes odporúčaný na krytie, až do vyrovnania všetkých
podĺžností.
8. Nečlen klubu musí mať s klubom uzatvorenú platnú zmluvu a príslušné
poplatky podľa platnej ekonomickej smernice musí mať vopred
uhradené, čo dokladuje hlavnému poradcovi chovu.

§6
Podmienky párenia
1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami na
základe platného odporúčania na párenie .
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.
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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. Majiteľ/držiteľ chovného psa sa zaväzuje, že sučku nepripustí iným ako
doporučeným psom. Pokiaľ pes odmieta sučku pripustiť, smie byť suka
pripustená iným psom (uvedeným na odporúčaní na párenie) 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 majiteľa/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 (24 hodín) sa pes môže spáriť
iba s jednou sukou.
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11. Pred zapožičaním jedinca k chovnému využitiu zo zahraničia je
potrebné zaslať žiadosť na výbor KCHSK spolu so zmluvou o zapožičaní
jedinca uzatvorenou s majiteľom, originál preukazu o pôvode a
dokladmi o chovnosti, výstave, skúške, RTG, vyšetrení DNA (ak bolo
realizované).
12. Maximálny počet párení chovným psom v roku je 8. Počet párení v
zahraničí nie je obmedzený.
§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 a poradcovi chovu do
8.dní. (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.
4. Ak majiteľ (držiteľ) chovného psa nedodrží termín určený na zaslanie
potvrdenia o párení plemennej knihe SPZ (SPKP), je zodpovedný za to,
že bez potvrdenia o párení nebudú šteňatá zapísané do plemennej
knihy.
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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.
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3. 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 šteňatá,
alebo len jediné šteňa, alebo keď vybrané šteňa uhynie pred
odberom.
4. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občianskoprávneho 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.
5. V prípade, že suka neostane kotná, alebo sa narodí len jedno šteňa,
môže majiteľ sučky požiadať náhradné párenie len s tým istým psom.
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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 šteniat 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 majiteľa (držiteľa)
psa s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených a
ponechaných šteniat, farby srsti, vážnych chýb šteniat, prípadne
ďalších dôležitých informácií. Ak suka so šteňatami nie je u chovateľa,
oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.
3. Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený. Chovateľ je však povinný pri
vyššom počte šteniat ako 7 zabezpečiť ich primeranú, vhodnú a
dostatočnú výživu.
4. Suka môže mať v chovateľskom roku iba jeden vrh. V prípade
náhradného párenia dva vrhy.
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5. 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.
6. Zápis šteniat v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky
narodených šteniat (vrhu). Šteňatá musia byť pred zápisom do
plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným označením –
čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniat a potvrdené
podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čípu sa trvalým a
nezameniteľným spôsobom uvedie v preukaze o pôvode každého
jedinca. Tetovanie šteniat alebo dospelých psov je možné na základe
žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. V prípade tetovania sa psovi
tetuje číslo jeho zápisu v plemennej knihe. Tetovanie vykoná schválený
veterinárny lekár podľa zoznamu SPZ.
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 narodili
v jeho chovateľskej stanici, do plemennej knihy. Všetky vrhy sa
zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá, 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.
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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 šteňatá 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 šteniat pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať
rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších
vrhoch tej istej chovateľskej stanice.
13. V plemennej knihe sa nesmú zapísať šteňatá 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 šteňatá 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.
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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 šteniat 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 šteňatá predávať
sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.
§ 13
Zapisovanie importovaných jedincov
1. Importovaní jedinci v majetku občanov Slovenskej republiky musia
mať exportný preukaz o pôvode a musia byť zapísaní v SPKP, v
opačnom prípade sa títo jedinci nemôžu zúčastňovať na akciách KCHSK
a nemôžu byť použití v chove .
2. 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.
3. 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.
4. Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí predložiť k registrácii
importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o
pôvode aj potvrdenie hlavného poradcu chovu, príp. veterinárneho
lekára, o vykonaní kontroly totožnosti tetovacieho čísla alebo čísla
mikročípu jedinca. Bez tohto potvrdenia plemenná kniha SPZ
nezaregistruje dovezeného jedinca. Príslušné tlačivá sú prístupné na
stiahnutie na webovej stránke Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ)záložka kynológia.
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5. Jedinci importovaní zo zahraničia, kde nie je vykonávané povinné
tetovanie príp. čipovanie, sa môžu zúčastniť akcií KCHSK po splnení
podmienky uvedenej v článku 1. tejto smernice a po vydaní čísla SPKP
a označení (tetovanie, čipovanie) príslušným veterinárnym lekárom.
Výnimkou je bonitácia, na ktorú môže jedinec nastúpiť až po doložení
potvrdenia identity DNA, t. j. DNA musia mať vyšetrenú aj rodičia tohto
jedinca a aj importovaný jedinec a identita po rodičoch musí byť
potvrdená.
§ 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
dobrý“. Jedna z výstav musí byť organizovaná KCHSK (klubová,
špeciálna).
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) jedince importované z nečlenských organizácii FCI,
b) jedince zo zahraničných registrov,
c) jedince, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných predkov.
6. Šteňatám, 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 klub a
plemennú knihu SPZ.
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.
4. Chovateľ môže z vrhu vyviezť neobmedzený počet šteniat,pokiaľ
klubom nebude určené inak.
5.
§ 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,číslo čipu, 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, vyšetrenie DBK)
d) chovateľ alebo majiteľ (zmenu vlastníka psa).
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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.
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§ 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 šteňatá sa môžu vyhotoviť len
chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice v FCI.
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
Sankcie
1. V prípade porušenia chovateľského poriadku prijatého klubom, môže
chovateľský klub navrhnúť čiastkovej plemennej knihe pozastavenie
zapisovania vrhov na registrovaný názov chovateľskej stanice
príslušného chovateľa na dobu určitú, resp. neurčitú. Disciplinárny
orgán príslušnej členskej organizácie SKJ je povinný neodkladne
rozhodnúť v danej veci. Zákaz chovu sa môže vysloviť i na chovne
spôsobilé jedince v držaní majiteľa tejto chovateľskej stanice. V tom
prípade nesmú byť títo jedinci počas doby zákazu využití v chove,
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predvedení na chovateľských prehliadkach a výstavách, ani zapožičaní
k využitiu vchove.
2. V prípade zistenia závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia
chovateľských poriadkov platných v SPZ a FCI, môže o treste rozhodnúť
aj priamo členská organizácia SPZ.
3. Vo všetkých prípadoch sa príslušný chovateľ môže odvolať na odvolací
orgán, ktorý je povinný rozhodnúť o potvrdení alebo zrušení trestu na
najbližšom zasadnutí.

§ 20
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. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku
rozhodnú orgány KCHSK.
5. Členovia výboru a chovateľskej rady majú právo kontroly vrhov a
chovných jedincov u chovateľov, majiteľov a držiteľov na náklady
chovateľa, majiteľa, držiteľa podľa platnej ekonomickej smernice
klubu o cestovných náhradách.
6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nadobudol účinnosť dňom
schválenia výborom Klubu chovateľov slovenských kopovov dňa
1.11.2014
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Jubilanti v roku 2016
V roku 2016 sa dožívajú okrúhlych výročí naši členovia. Týmto im srdečne
blahoželáme.
70. výročie
R-2036 Vladimír Hudec, Piešťany, člen od roku 2015
R-1121 Milan Hronček, Poltár, člen od roku 1988

60. výročie
R-1565 Prof. Milan Džunda CsC., Lukov, člen od roku 2009
R-2053 Ing. Ján Vakula, Petrovice, člen od roku 2015
R-1844 Ing. Michal Štefančík, Michalovce, člen od roku 2009
R-1395 Dušan Urgela, Turová, člen od roku 2002
R-1294 Peter Pjontek, Spišská Stará, člen od roku 2002
R-1486 Pavol Smižík, Dolná Mariková, člen od roku 2008
R-1003 Ľubomír Adam, Bušince, člen od roku 1988
R-2006 Ing. Július Katona, Biskupice, člen od roku 2015
50. výročie
R-1707 Marian Pollák, Kotešová, člen od roku 2010
R-1457 Ján Gažúr, Rajec, člen od roku 2008
R-1289 MVDr. Marián Petro, Sobrance, člen od roku 1989
R-2054 Juraj Jaňák, Liptovská Teplička, člen od roku 2015
R-2046 Ján Syč, Pohorelá, člen od roku 2015
R-1211 Jaroslav Kyzek, Hrnčárska Ves, člen od roku 2002

Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
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Čestný členovia KCHSK
Číslo člena
C-1313
C-1031
C-1047
C-1156
C-1240
C-1393

Meno a priezvisko
Ľubomír Renčo
Ing. Cyril BOLDIŠ
Ing. Milan Černok st.
Ondrej KANKA st.
Štefan MATTA
Pavol URBLIK st.

Obec
Banská Bystrica
Trenčín
Lučenec
Zvolen
Davidov
Kremnica

Členovia KCHSK
Číslo člena
R-1002
R-1003
R-1900
R-2039
R-1433
R-1722
M-1938
R-1012
R-1013
R-1639
R-1016
R-1017
R-1018
R-1019
R-1024
R-1025
R-1451
R-1971
M-2022
M-1856

Meno a priezvisko
Oľga ABRAHÁMOVÁ
Ľubomír ADAM
Peter ALEXOVIČ
Miroslav ANDREJČÁK
Ing. Marián BABEJ
Ing. Andrea BABEJOVÁ
Cyril BÁBEĽA
Milan BAČÍK
Dušan BADIN
Viliam BAĎO
Miroslav BALLO
Ing. Štefan BALOG
Valér BALOG
Ing. Ivan BARAN
Pavol BATOVSKY
Jozef BELÁK
Róbert BELÁN
Ján BELLA
Stanislav BENIKOVSKÝ
Štefan BEŇO
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Obec
Horné Sŕnie
Bušince
Humenné
Družstevná pri Hornáde
Ladomirová
Lazy pod Makytou
Muráň
Motešice
Istebné nad Oravou
Lúčky
Mošovce
Sobrance
Bystré
Trenčín
Pukanec
Giraltovce
Košice
Podhradie
Kvačany
Pláštovce
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R-1752
R-1026
R-1030
R-2034
R-1892
R-1032
R-1578
R-1888
R-1977
R-1801
R-1989
R-1965
M-1814
R-1986
R-1620
R-2048
R-2027
R-1046
R-1130
M-1746
R-1516
M-1585
R-1925
R-2050
R-1444
R-2072
R-2032
R-2066
R-1048
R-1044
R-1550
R-1050

Ing. Jozef BIELICH
Jaroslav BILIŠŇANSKÝ
Ing. Milan BLAŽEK
Slavomír BOBAĽ
Pavol BORZ
Miroslav BOTKA
Slavomír BRUTOVSKÝ
Milan BUČOK
Branislav BUČOK
Ing. Emília BUDINSKÁ
Peter BULÁK
Filip BUNČO
Mile BUNDALO
Miloslav CAPKO
Michal ČECHVALA
Bc. Martin CELLENG
Milan ČERNOK
Ing. Milan ČERNOK ml.
Mgr. Stanislav CHABAN
Igor CHLPEK
Jaroslav CHLPOŠ
Peter CHMEĽ
Zdenko CHMELA
Pavol CHRAMAZDA
Peter CHREN
Vladimír CHRENEK
Ing. Peter CHUDEJ PhD.
Aloiz CHVASTAŠ
Zdeno ČIERNY
Ing. Štefan CIMBALÍK
Marek CIPCER
Stanislav ČORBA

Spravodaj 2015

Veľký Klíž
Prešov
Banská Bystrica
Kecerovce
Bodovce
Kšinná
Kluknava
Snina
Snina
Nová Baňa
Bánovce nad Bebravou
Kolárovce
Banja Luka
Ploské
Považská Bystrica
Lesenice
Vidiná
Vidiná
Selce
Malá Čausa
Stožok
Veľopolie
Bratislava
Šalgovce
Machulince
Zábiedovo
Nitra
Stropkov
Lutila
Lovinobaňa
Štós
Družstevná pri Hornáde
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1759
R-1509
R-1586
R-1051
R-1767
R-1475
R-1916
R-1055
R-1820
M-1734
R-1056
R-1747
R-1057
M-1955
R-1059
R-1728
R-1932
R-1700
R-1060
R-1061
R-2071
R-1565
R-1926
R-1913
R-1067
R-1068
R-1592
R-1450
R-1069
R-1623
R-1910
R-1071

Ondrej ČUHA
Ján CUNOV
Miroslav CVEK
Peter DANIŠOVIČ
Patrik DEÁK
Peter DEMETER
Miroslav DIANIŠKA
Peter DIANIŠKA
Bohuš DIGOŇ
Karol DIVOK
Ján DOBŠINSKÝ
Ladislav DOHŇANSKÝ
Bc. Ján DOLNÁK
József DOMBAI
Peter DORKO
Václav DRÁBEK
Dušan DUBAJ
Martin DÚBRAVSKÝ
Ing. Jaroslav DUDÍK
Dušan ĎURÍK
Viliam ĎURTA
Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc.
Vladimír DZUREK
Milan DZURIAK
Emil DZURINA
Ján ELIAŠ
Ing. Peter FABIAN
Ján FABÍNI
Matúš FABÍNI
Roman FAJTH
Miroslav FAJTH st.
Ladislav FARAGÓ

Spravodaj 2015

Kendice
Ochodnica
Ľubica
Boleráz
Dohňany
Čaklov
Tisovec
Tisovec
Matovce
Malužiná
Lučenec
Povoda
Lučenec
Pilisszentlászló
Bzenov
Kuchyňa
Žikava
Hronská Dúbrava
Banská Štiavnica
Veľký Krtíš
Zemianské Kostoľany
Lukov
Podtureň
Hybe
Turzovka
Vrbovce
Krupina
Spišský Hrušov
Spišský Hrušov
Udiča
Udiča
Hodejov
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1657
R-1073
R-1332
R-1690
R-1076
R-1842
R-1666
M-2016
R-1081
R-1711
M-1918
R-1974
R-1084
R-1951
M-2078
R-1087
R-1859
R-1457
R-1091
R-1901
R-2015
R-1952
R-2069
R-1699
R-1094
M-1850
R-1619
M-1626
R-2009
R-2010
R-2049
R-1098

Štefan FEDÁK
Peter FEDOR
Ing. Štefan FEDORKO
Ing. Anna FEDORKOVÁ
Ján FERIANC
Jaroslav FERTÁĽ
Anton FIĽARSKÝ
Josef FOJTÍK
Zoltán FRIDRICH
Milan FULMEK
Miroslav FÚSIK
Marián FÚSIK
Miroslav GAJAN
MVDr. Stanislav GALBO
František GALICA
Ján GALLIK
Mgr. Vladimír GALLO
Ján GAŽÚR
PaedDr. Milan GDOVIN
Zoltán GEREC
František GEŠPER
Rastislav GIBALA
Mojmír GOLENOVSKÝ
Jozef GOLIAN
Ján GONDKOVSKÝ
Jaroslava GORELČÍKOVÁ
Viktor GRAJCARIK
Ing. Milan GUĽA
Ladislav HADOFSKÝ
Rastislav HALAJ
Gabriel HALÁSZ
Ing. Miroslav HAMAR

Spravodaj 2015

Hrabušice
Spišský Štiavnik
Becherov
Bystré
Martin
Hertník
Stropkov
Nedašov
Rimavská Sobota
Veľké Rovné
Vydrná
Vydrná
Štítnik
Královce
Kamienka
Lendak
Veľký Krtíš
Rajec
Bardejov
Gemerská Ves
Vranov nad Topľou
Detvianska Huta
Proč
Zvolenská Slatina
Stará Ľubovňa
Trenčín
Orlové
Hankovce
Hnilčik – Bint
Predajná
Hrnkovce
Horná Maríková
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1099
R-1683
R-1102
M-2005
M-2047
R-1104
R-1464
R-1105
R-1106
R-1863
R-1108
R-1109
R-1510
R-1110
R-1111
R-1731
R-2045
R-1116
R-1120
R-1121
R-1125
R-1976
R-1127
R-2036
R-1129
R-1554
R-2058
R-1845
R-2007
R-2054
R-2055
R-1493

Štefan HANCAR
Michal HANÍK
Ing. Štefan HATOK
Karl HEINZ – KLEINKE
Jürgen HESSE
MVDr. Martin HIRŇÁK
Zoltán HÍVEŠ
Eva HÍVEŠOVÁ
Ing. Emil HLADEK
Jozef HLBOCKÝ
Gabriela HOLLÁ
Igor HOLLÝ
Pavol HOLTAN
Vladimír HOLUB
František HOMOLA
Ján HOMZA
Zsolt HORVÁTH
Jozef HRIC
Ing. Igor HRONČEK
Milan HRONČEK
Ivan HRUŠKA
Martin HUBKA
Ing. Ján HUDÁK
Vladimír HUDEC
Ján HUSŤAK
Rastislav HVIŠČ
Marek HYRAVÝ
Jozef IVAN
Slavomír JAĎUĎ
Juraj JAŇÁK
Zuzana JAŇÁKOVÁ
Ján JANDZÍK

Spravodaj 2015

Dlhé nad Cirochou
Svidník
Prešov
Holthusen
Zangberg
Marhaň
Nenince
Nenince
Dolný Kubín
Piešťany
Podlužany
Slatina nad Bebravou
Radoľuba
Davidov
Lúčky
Havaj
Veľký Krtíš
Davidov
Poltár
Poltár
Lučatín
Liptovský Mikuláš
Chtelnica
Piešťany
Stakčín
Giraltovce
Ratka
Giraltovce
Sása
Liptovská Teplička
Liptovská Teplička
Veľké Rovné
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1613
R-1137
R-1994
R-1138
R-1893
R-1139
R-1876
R-1950
R-1143
R-1739
R-1686
R-1148
R-1598
R-1997
R-1491
R-1158
R-1702
R-2006
R-2065
R-2064
R-1879
R-1169
M-2056
R-1173
R-2062
R-1894
R-1178
R-1179
R-1524
R-1181
R-1618
M-2077

Ing. Lukáš JANEČEK
Ján JANIČINA
Jaroslav JANÍK
Dušan JANKAJ st.
Andrea JANOVIČOVÁ
MVDr. Rudolf JANTO
Dušan JANTOŠKA
Mário JEDINÁK
Ing. Jaroslav JEVČÁK st.
Miroslav JURÁK
Andrej JURIŠ
Pavol KACVINSKÝ
MUDr. Adrian KALIŠ PhD.
Ing. Ján KALLO
Pavol KAPRÁLIK
Dušan KARÁSEK
Vladislav KASÁK
Ing. Július KATONA
Pavol KEMKO
Ladislav KLEMENT
Ing. Jozef KMEC
Andrej KMEŤ
Lukáš KMEŤ
Juraj KOČAR
Ing. Stanislav KOHÚT
Mgr. Vladimír KOLLÁR
Ján KOLNÍK
Miroslav KOLNÍK
Marián KOMÁR
Peter KONEČNÝ
Vladimír KOPECKÝ
Barnabáš KOTOLÁČI

Spravodaj 2015

Nová Bošáca
Dúbrava
Terchová
Snina
Bratislava
Valaska
Krupina
Sukov
Petrovce nad Laborcom
Osádka
Železník
Chmeľov
Ľubeľa
Smolenice
Veľké Rovné
Divín
Rajec
Biskupice
Heľpa
Jasná
Bystré
Jalovec
Prievidza
Kružľov
Predajná
Košice
Nitrianska Blatnica
Hrachovište
Hostie
Chminianska Nová Ves
Domaniža
Salka
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1188
R-1190
R-1192
R-1193
R-2079
R-1195
R-1904
R-1197
R-1198
R-1497
R-1199
R-2057
R-1201
R-1594
R-2023
M-2013
R-1887
R-2014
M-2043
R-1207
R-1496
R-1211
R-1214
M-1603
R-1642
M-1988
R-1838
R-1216
R-2044
R-1218
R-2073
R-1223

Ing. Dušan KOVÁČ
Milan KOVALČÍK
Marián KOZAR
Róbert KRAHULEC
Marián KRAKOVSKÝ
Ing. Michal KRÁLIK
Bc. Jozef KRÁLIK
Ján KRCHŇAVÝ
Rudolf KRIŽAN ml.
Radovan KRŠŠÁK
Anton KRŠŠÁK
Anton KRÚPA
Miroslav KRUTY
Ladislav KUBALA
Ing. Matej KUČERA
Ing. Anton KUDELČÍK
Ing. Štefan KUĽHA
Miroslav KUREK
Marek KURUC
Marián KURUC
Ing. Jaroslav KÝPEŤ
Jaroslav KYZEK
Ing. Peter LÁNI
Albín LATKO
Ing. Ján LELKO
Pavol LÉVAI
Peter LÍŠKA
Drahoslav LÍŠKA
Norbert LÖČE
Igor LOFAJ
Rastislav LOJŠ
Ing. Ľudovít LUKÁČ

Spravodaj 2015

Kysak
Zákamenné
Cebovce
Hriňová
Lukavica
Pribylina
Nová Dubnica
Kálnica
Horné Orešany
Jánova Lehota
Jánova Lehota
Tvrdošín
Brezová pod Bradlom
Nesluša
Krupina
Dlhé Pole
Lieskovec
Zlatno
Veľké Lovce
Kokava nad Rimavicou
Hrachovo
Hrnčiarka Ves
Malužiná
Martin
Prešov
Vieska nad Žitavou
Devičie
Vranov nad Topľou
Lesenice
Humenné
Vrútky
Banská Belá
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
M-2060
R-1437
R-1782
R-1225
R-1504
R-1432
R-2041
R-2025
M-1596
R-1227
R-1228
R-1857
R-1944
R-2028
R-1970
R-1890
R-2001
R-1231
R-1725
R-1726
R-1234
R-1233
R-1993
R-1453
R-2017
R-1235
R-1237
M-2004
R-1241
R-1827
R-2076
R-2012

Frederik LUKAČ-KURUC
Janka LUKÁČOVÁ
Ľuboš LUKAČOVIČ
Vladimír LUNTER
JUDR. Martin ĽUPTÁK PhD.
Peter MACKO
Ing. Peter MACKO
Pavel MAJER
Ing. Jana MAJERSKÁ
Jozef MAJERSKÝ
Walter MAJKUTH
Miroslav MAJOROŠ
Ing. Peter MAKARA
Milan MALČEK
Ing. Vladimír MARKO
Martin MARKO
MUDr. Pavol MARKO
Štefan MARŤÁK
Michal MARTINKA
Michal MARTINKA
Mgr. Ján MARUŠČÁK
Ján MARUŠČÁK
Juraj MASÁR
Viliam MASÁR
Ing. Marian MASARIK
Ján MÄSIAR
Jozef MATEÁŠ
Christiána MATTOVÁ
Jaroslav MAZÁN
Alexander MEDVE
Miloš MERIČKO
Ján MESIARKIN

Spravodaj 2015

Bánovce nad Bebravou
Banská Belá
Chtelnica
Zvolen
Lučenec
Handlová
Lesenice
Banská Bystrica
Levoča
Levoča
Švedlár
Košice – Myslava
Sedlice
Divín
Prešov
Kalinište
Bánovce nad Bebravou
Levoča
Jasenové
Jasenové
Mútne
Miňovce
Trenčianská Teplá
Hradište pod Vrátnom
Makov
Dolný Kubín
Oravská Lesná
Nitra
Nitrianske Rudno
Stará Bašta
Lukačovce
Medzibrod
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1872
R-2082
R-1572
R-1949
R-2081
R-1244
R-2003
R-1912
R-1248
R-1440
R-1762
R-1250
R-1251
R-1996
R-1864
R-2037
R-1255
R-1256
R-1991
M-1617
R-1485
R-1258
R-1260
R-1907
R-1804
M-2040
R-2063
R-1738
R-1860
R-1266
R-1270
R-1271

Martin MIČEV
Milan MICHALOVIČ
Ing. Rudolf MICHALOVSKÝ
Michal MICHNA
Július MICS
Jozef MIHÁLIK
Ján MIHÁLIK
Pavol MIKLOŠ
Štefan MIKULA
Miroslava MIKULOVÁ
Jaroslav MILAN
Ivan MINICH
Peter MIŠÁK
Tomáš MITTER
Ľubomír MIZIA
Ing. Martina MOKRIČKOVÁ
Ján MOLITOR
Ing. Stanislav MORAVČÍK
Jaroslav MORAVČÍK
Miroslav MRAVA
Ľubomír MROCEK
Martin MRVA
Marián MURÍN
Marián NAGY
Oleg NAGY
PaedDr. Jana NEMCOVÁ
Ján NEMEČEK
Jozef NEVEDEL
Tomáš OLŠOVSKÝ
František ONDREJ
Cyril ORČÍK
Ján OREČNÝ

Spravodaj 2015

Hybe
Hôrky
Látky-Nový Svet
Dolný Kubín
Vinica
Hrušov
Divina – Lúky
Šebešťanová
Topoľčany
Kokošovce
Turany
Kamenec pod Vtáčnikom
Slatina nad Bebravou
Uhorské
Zemplínska Teplica
Lednica
Spišské Bystré
Badín
Trenčianská Teplá
Spišský Štiavnik
Selec
Lúčky
Fiľakovo
Čechynce
Horná Ves
Prešov
Žaškov
Vavrečka
Plavecké Podhradie
Prešov
Štefanov nad Oravou
Bystré
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1764
R-1756
M-1903
R-2038
R-1990
R-1923
R-1274
R-2070
R-1672
R-1670
R-2075
R-1277
R-1735
R-1461
M-2051
R-1281
R-1499
R-2068
R-1478
R-1284
M-1851
R-1286
R-1766
R-1508
R-1289
R-1600
R-1513
R-1291
R-1292
R-1293
R-1294
R-1431

Pavol OREČNÝ
Jozef ORICH
Tatiana OROSOVÁ
Stanislav ORŠULÁK
MVDr. Branislav OŤAPKA
Ing. Martin PACEK PhD.
Rastislav PANCURÁK
Miloš PANGRÁC
Ján PANKUCH
Stanislav PANKUCH
Stanislav PARIŽA
Milan PARTILA
Milan PARTILA ml.
Silvester PASTVA
Miroslav PATKÓŠ
Ing. Štefan PAVELKA
Ing. Zuzana PAVELKOVÁ
Martin PAVELLA
Andrej PAVLOVČIN
Pavel PECNIK
Francois PERRON
Vladimír PEŤKO
Marián PETREK
Pavol PETREK
MVDr. Bc. Marián PETRO
Ladislav PETRŽEL
Ľubomír PIJAK
Ing. Ján PILÁT ml.
JUDR. Ladislav PIRA
Patrik PIVKA
Peter PJONTEK
Pavel PODHAJECKÝ

Spravodaj 2015

Hanušovce nad Topľou
Šterusy
Ponická Huta
Lažany
Vráble
Považská Bystrica
ŽEHŇA
Sveržov
Kračunovce
Duňovce
Zuberec
Kapušany
Kapušany
Kysucké Nové Mesto
Lukavica
Slatinské Lazy
V.H.Kalinka
Východná
Dlhé nad Cirochou
Banská Bystrica 1
Blagny sur Vigeanne
Handlová
Malcov
Kysucké Nové Mesto
SOBRANCE
Radzovce
Ochodnica
Stará Ľubovňa
Humenné
Poltár
Spišská Stará Ves
Svidník
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1297
R-2018
R-1868
R-1707
R-1471
R-1947
R-1300
R-1303
R-1757
M-1963
R-1307
R-1983
R-1611
R-1315
R-1927
R-2080
R-2020
R-1320
R-1322
R-1353
R-1688
R-1492
R-2021
R-2084
R-1570
R-1795
R-1796
R-1732
R-1784
R-2067
R-1326
R-1975

Ing. Ľubomír PODHORSKÝ
Ing. Martin PODHORSKÝ
Viliam PODVOREČNÝ
Marián POLLÁK
Marián POLÓNI
Ladislav PONÍK
Michal POPOVIČ
Branislav PORUBČANSKÝ
Bc. Matej PRIATKA
Ing. Sveto PUŠIČ
František PUSTY
Miroslav RANDA
Ing. Libor RENTKA
Jaroslav REPČÍK
Stanislav RISKA
Juraj ROGOŇ
Štefan RUSKO
Peter RUSNÁK
Milan SAHAJDA
MVDr. Peter ŠALKO
Michal ŠANGALA
Jozef SAPIETA
Erik SCHOTZER
Július SCHREK
Viliam ŠEBEŇA
MVDr. Vladimír ŠEBEŇA
Bc. Vladimír ŠEBEŇA
Ing. Jozef SEDLAČKO
Ing. Ján SEGEČ
Pavol SEMAN
Roman SENKO
Jaroslav SEPEŠI

Spravodaj 2015

Kotešová
Kotešová
Dlhé Pole
Kotešová
Malužiná
Demiata
Plavecký Mikuláš
Terchová
Utekáč
Schwechat
Kokošovce
Podkonice
Námestovo
Bobrovec
Hontianske Nemce
Terchová
Železná Breznica
Kysak
Stropkov
Detva
Medvedzie
Veľké Rovné
Medzev
Látky
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Piešťany
Pinciná
Šaríšské Michaľany
Ružomberok
Sokoľ
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-2008
R-1359
R-1559
R-1597
R-1769
R-2002
R-1548
R-1610
R-1897
R-1992
R-1335
R-1982
R-1919
R-1486
R-1338
R-1941
R-1340
M-2024
R-1365
R-1341
R-1448
R-1366
R-2083
R-1342
R-1343
R-1712
R-1844
R-2042
R-1344
R-1973
R-1345
R-1346

Martin SERSEN
Juraj ŠEVČÍK
Ján ŠIMA
Pavol SKOUMAL
Peter ŠKULA
Ján ŠKULTÉTY
Pavol SLÁDEČEK
Pavol SLÁDEČEK
Ing. Martin SLAŠŤAN
Miroslav SLIVKA
Marián SLOBODA
Peter SLÚKA
Mgr. Radoslav SMETANKA
Pavol SMIŽÍK
Jozef SOBOTA
Jozef SOKOL
Ing. Pavol SOTÁK
Ján SOTÁK
Milan ŠPIRKO
Jozef SPIŠAK
Marián ŠPUREK
Vladimír ŠPUREK
Milan SRNEC
Michal SRŠEŇ
Ing. Miroslav STANOVSKÝ CSc.
Mgr. Juraj ŠTAUDINGER
Ing. Michal ŠTEFANČÍK
Ing. Ivana ŠTEVČEKOVÁ
Juraj STIERANKA
Ivan STODOLA
Vladimír STODOLA
Pavol STOPKA

Spravodaj 2015

Naháč
Zliechov
Malachov
Levoča
Sokolníky
Handlová
Vrbovce
Vrbovce
Pitelová
Dolná Poruba
Hlohovec
Dačov Lom
Stropkov
Dolná Maríková
Prešov
Žaškov
Kecerovce
Hencovce
Lúčky
Marhaň
Fiľakovo
Fiľakovo
Čierná Lehota
Selce
Zvolen
Lučenec
Michalovce
Malužiná
Rapovce
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Štiavnik
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-2052
R-1917
R-1902
M-1558
R-1347
R-1348
R-1511
M-1987
R-1928
R-1369
R-1937
R-1881
R-1571
R-1371
R-2000
R-2046
R-2026
R-1969
R-1836
R-2074
R-1905
R-2059
R-1382
R-1500
M-1714
R-1384
R-1967
R-1470
R-2011
M-1929
R-1394
R-1395

Michal STRELIČKA
Ján STRIEŽOVSKÝ
Martin ŠTRIGNER
Vladimír STRUHAČKA
Bohuš STRÝČEK
Dr. Oliver SUCHÝ
Aleš SUCHÝ
Kamil SUJA
Juraj SUJA
Štefan ŠULEK
Milan ŠULEK ml.
MVDr. Ján ŠULGAN
Jozef ŠURLÁK
Michal ŠUŤÁK
Pavol ŠVEDA
Ján SYČ
Jaroslav SZABÓ
Norbert SZAKÓ
Radoslav ŤAPUŠÍK
Ján TOMÁŠ
Ing. Tomáš TOMAŠEC
František TÓTH
Štefan TÓTH
Andrej TROJANOVIČ
Mariana TULLOVÁ
Roman TUNEGA
Ing. Martina TUNEGOVÁ
Michal ULIČNÝ
Branislav URBAN
Jozef URBÁNEK
Pavol URBLIK ml.
Dušan URGELA

Spravodaj 2015

Višňové
Tisovec
Roštár
Prusy
Štós
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Hradište
Hradište
Hriňová
Hriňová
Oščadnica
Vysoká nad Kysucou
Lipany
Východná
Pohorelá
Lučenec
Fiľakovo
Alekšince
Beluša
Dlhé Pole
Radzovce
Nenince
Ľutina
Sľažany
Chocholná- Velčice
Bobot
Jakubovany
Liptovský Mikuláš
Rudinská
Kremnica
Turová
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Zoznam členov KCHSK ku 31.3.2016
R-1397
R-1593
R-2053
R-1398
R-1968
R-1400
R-1724
R-1808
R-1841
R-1787
R-1403
R-1891
R-1490
R-1660
R-1405
R-1406
R-1806
R-1815
R-1408
R-1410
R-1792
R-1413
N-1541
R-1612
N-1627
R-1740
R-1866
R-1418
R-1698
R-1877
R-1858
R-1998

Milan VACULČIAK
Ing. Jozef VAKULA PhD.
Ing. Ján VAKULA
Pavol VALACH
Michal VALASKAI
Ing. Miroslav VALAŠTÍK
Milan VALJENT
Vladimír VÁLKOVEC
Ing. Vladimír VALTÝNI
Ján VANDŽURA
Ján VARGA
Jozef VARGOŠKO
Jozef VÁROŠ
Ing. Marián VAVREK
Ľubomír VEREŠPEJ
Milan VETRAK
Ing. Slavomír VISLOCKÝ
Ing. Igor VITTEK
Ľudovít VLŽÁK
Jozef VOZÁR
Milan VRÁBEL
Radoslav VRBA
Juraj ZÁBRADY
Miroslav ZÁMEČNÍK
František ŽELEZNÍK
Ladislav ZEMKO
Juraj ŽIDEK
Peter ZIGMUND
Ing. Roman ŽILINČÍK
Rastislav ŽIŠKA
Jozef ZLACKÝ
Stanislav ZREBNÝ
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Fiľakovo
Banská Belá
Petrovice
Šávoľ
Vyšná Pokoradz
Valča
Šípkov
Uhorské
Babiná
Kamenica
Hanušovce nad Topľou
Fintice
Bytča
Spišská Nová Ves
Lipany
Rimavské Brezovo
Kamienka
Plavecký Peter
Hruštín
Hrachovo
Dohňany
Cerovo
Domaniža
Bošáca
Kokošovce
Veterná Poruba
Rajec
Banská Štiavnica
Zvolen
Východná
Kobyly
Hlboké nad Váhom

115

Memoriál Andreja Renča 2015

Memoriál Andreja Renča 2015
XXII. ročník Memoriálu Andreja Renča
Poľovnícka kynologická verejnosť Slovenska každoročne s veľkým
záujmom sleduje organizovanie a priebeh vrcholových súťaží. Záujem
chovateľov a majiteľov nášho národného plemena sa sústredí najmä na
Memoriál Andreja Renča, ktorý bol významným slovenským kynológom, jeden
zo zakladateľov, ktorému môžeme vďačiť za uznanie slovenského kopova ako
prvého slovenského národného plemena poľovných psov aj v FCI.
V dňoch 6. – 8.11.2015 sa uskutočnil XXII. ročník MAR v krásnom prostredí obci
Slanec, v miestnom PZ. Obec leží v južnej časti východného úpätia Slanských
vrchov. Kataster zaberá doliny svahových potokov Bradlá a Roňava, strmé
východné kopce sú porastené listnatým lesom.
Súťaži predchádzal výber psov a z deviatich slovenských kopovov vybral
rozhodcovský zbor na čele s Ing. Stanislavom Moravčíkom päť štartujúcich a
dvoch náhradníkov. Tieto psi mali možnosť reprezentovať kvality a hodnoty
plemena na tejto zaujímavej, tradične uznanej súťaži.
Vzhľadom na to, že pri preskúšaní odvahy bolo možné objektívne
vyhodnotiť a stanoviť psi, ktoré postúpia na MAR, rozhodcovský zbor po
dohode s vodičmi odhliadol od preskúšania na stope.
Tento ročník MAR bol výnimočný aj z hľadiska, že spojil znova veľkú
kopoviarsku rodinu. Toto vrcholové podujatie slovenských kopovov tentokrát
už organizoval KCHSK.
Piatok, 6.11. sa účastníci stretli v Spišskej Belej. Po krátkom príhovore
predsedu KCHSK prebehlo losovanie psov a začala sa preskúšať disciplína
ostrosti v diviačom oplôtku. Dlhá , únavná cesta zjavne ovplyvňovala prácu
niektorých psíkov, preukázali pomerne miernejšiu ostrosť ako v náročnejšom
diviačom oplôtku v Divíne pri výbere.
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Hlavným rozhodcom bol syn nestora Andreja Renča: pán Ľubomír
Renčo.
Okrem hlavného rozhodcu mali na XXII. ročníku memoriálu Andreja Renča česť
posudzovať: Ján Pilát, Ing. Marián Vávrek, Ing. Pavol Soták, Peter Demeter,
Milan Vetrák a Zoltán Híveš.
Riaditeľom podujatia bol Ing. Pavol Soták.
Zo zahraničných rozhodcov boli delegovaní: Přemysl Mašek – CZ a Zoltán
Ozvári – HUN.
Súčasťou piatkového večera bolo aj losovanie štartujúcich psov. Celý piatkový
večer sa niesol v priateľskej atmosfére, medzi kopoviarmi vládla dobrá nálada.
Sobota, 7.11. sa začínala s nástupom, na slávnostnom ceremoniáli so
svojimi príhovormi vystúpil MVDr. Adrian Kališ PhD., predseda KCHSK, a
riaditeľ podujatia, Ing. Pavol Soták. Predniesol pekný príhovor aj hlavný
rozhodca, pán Ľubomír Renčo, a zaželal štartujúcim vytrvalú a šťastnú prácu.
Členovia PZ – Slanec na poľovačku pripravili dva dobre zazverené, dlhé pohony.
Psi mohli s plným prúdom preukázať svoje odvážne schopnosti a vytrvalosť.
Po náročnej poľovačke boli odskúšané výcvikové disciplíny. Na základe
týchto technických disciplín sa už rysovalo predbežné poradie.
Večer pred spoločnou večerou zasadal rozhodcovský zbor, a snažili sa čo
najobjektívnejšie zhodnotiť prácu psov. Na výsledkovej tabuli sa objavili prvé
výsledky, ktoré niektorým vodičom urobili radosť, iných zase nepotešili.
Nedeľa sa začínala s nástupom, ale zahmlené, nepriaznivé počasie skazilo
náladu, a negatívne ovplyvňovalo celý priebeh zvyšnej časti podujatia. Napriek
tomu dohľadávka diviačej zveri na umelo založenej stope dopadla úspešne.
Vodiči boli dobre pripravení aj na túto disciplínu.
Dobrá organizácia celkovej súťaže poskytla možnosť, aby v nedeľu okolo
obedňajších hodinách mohli vyhodnotiť celú súťaž:
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Víťaz: ASTOR zo Šútovskej doliny, Vladimír Peťko, 196 b. l.cena
2. NINO spod Vysokej, József Dombai HUN, 196 b. ll.cena
3. RICK z Prievrany, Ing. Igor Hronček, 187 b. ll.cena
4. CAR Parichvost, Bc. Jozef Králik, 173 b. ll.cena
5. AKIM z Kukelskej hájenky, Martin Ondríček, 170 b. ll.cena
6. ADLA pod Ščobom, Mgr. Radoslav Smetánka, 156 b. ll.cena
7. ARIS z Mihálikovho dvora, Štefan Beňo, 158 b. lll.cena
8. JELKA Balienec, Joseph Kopčok, 145b.
9. Eddy Krššakov dvor, Radoslav Krššák, odstúpil
Na záver treba poďakovať organizátorom, ktorý vynaložili mnoho úsilia za
vzdarný priebeh tohto významného podujatia. XXII. ročník Memoriál Andreja
Renča zachoval zaužívanú dôstojnosť, a naplnil očakávanie kopoviarskej
verejnosti.
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Vrcholovo na východe - Memoriál Andreja Renča 2015
Vrcholovým podujatím poľovníckej kynológie v rámci pôsobnosti našej
OPK Košice -okolie bol XXII. ročník medzinárodnej klubovej duričskej súťaže
Memoriál Andreja Renča (MAR).
MAR nesie odkaz celoživotného diela Andreja Renču – nestora
kynológie, ktorý stal pri zrode prvej slovenskej kynologickej organizácie – Klubu
chovateľov duričov – v roku 1962. Spolu s Kolomanom Slimákom sa v roku
1963 zaslúžili o uznanie nášho národného plemena slovenského kopova.
V jeho šľapajach pokračuje syn Ľubomír Renčo, ktorého sme po prvýkrát
v histórii mohli privítať pod Slanským hradom.
Veľkou výzvou pre OPK Košice- okolie bola spolupráca s Klubom chovateľov
slovenských kopovov (KCHSK) pri organizovaní tejto prestížnej súťaže. Po
skúsenosti pri spolupráci na organizovaní Klubovej výstavy slovenských
kopovov v Herľanoch a následných recenziách bola pre nás výzva pokračovať
v spolupráci s týmto klubom.
Zárukou kvality tejto súťaže je jej zodpovedná príprava a organizácia.
Príprava súťaže začala už v apríli 2015, keď sa v rámci porady KCHSK
rozhodovalo o usporiadaní MAR 2015. Členovia klubu sa priklonili k organizácií
tejto súťaže na východe Slovenska konkrétne v Slanských vrchoch. Termín
konania sa určil na 6. – 8. november 2015. Po prípravných prácach,
organizovaní, zabezpečovaní, nekonečných telefonátoch sme sa postupne
priblížili k trojdňovému kopoviarskému maratónu.
Tento kopoviarsky maratón sa začal prvým spoločným stretnutím
prihlásených psov pod Vysokými Tatrami v Spišskej Belej. Predstavenie psov,
vodičov, rozhodcov, krátka prezentácia, zoznámenie sa. Hlavným rozhodcom
Memoriálu Andreja Renča bol jeho syn Ľubomír Renčo. Keďže MAR je
medzinárodná súťaž tak okrem slovenských súťažiacich sa nám predstavili aj
súťažiaci z Maďarska, Česka aj z ďalekej Kanady. Už od samotného začiatku
každý okamih súťaže bol zaznamenaný kamerami televízie Fishing and Hunting
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pod vedením p. Tivadára Sósa a jeho štvorčlenného štábu. Po krátkom
príhovore predsedu KCHSK MUDr. Adriána Kališa, PhD. sme mohli prejsť rovno
k prvej disciplíne súťaže - skúška odvahy v diviačom oplotku. Zabezpečenie
tejto disciplíny a jej organizáciu mal na starosti Ing. Ján Pilát ml. Po losovaní
poradia štartujúcich psov mohlo začať skúšanie v oplotku s tromi dospelými
diviakmi a siedmimi prasatami. Túto disciplínu zvládli psy nadpriemerne,
vzhľadom k tomu, že súťažiace kopovy sú zapoľované a po predvedenej
odvahe v oplotku čakali následne na reakciu od svojich pánov, ktorá by mala
nasledovať po tomto úkone ( mám na mysli výstrel po predvedenej odvahe a
...) A aj napriek tomu v tejto disciplíne jeden kopov neuspel - bola to práve suka
z Kanady, ktorej výkon obhajoval jej psovod Josef Kopchok. Argumentoval tým,
že v poľovnej oblasti, kde oni pôsobia, sa poľuje na pasrnce a losy a diviačia
zver je pre ňu viac-menej cudzia a vôbec durenie ako štýl práce je pre ňu
neobvyklý.
Po krátkom organizačnom usmernení z mojej strany ako riaditeľa
súťaže MAR a rozhodcu, sme sa presunuli do hlavného stanu tohto podujatia
– smer Dargov penzión Biele studničky. Hneď v úvode by som rád vyzdvihol
personál tohto zariadenia, ktorý nám umožnil prispôsobiť priestory tak, aby to
vyhovovalo našim podmienkam – ubytovanie v chatkách aj so psíkmi,
rozloženie sponzorských darov, prezentov, tabuľu s prehľadom o známkach
počas súťaže, medzinárodné vlajky a pod. Záver prvého dňa sa niesol v duchu
klubovej tradície. Pred uvítacou večerou predniesol svoj príhovor predseda
KCHSK MUDr. Adrian Kališ PhD., privítal hostí, ktorí sa k nám pripojili k večeri,
predstavil organizačný výbor, riaditeľa, rozhodcov, štartujúcich. Príprava na
ďalší súťažný deň začala netradičným, ale aj tradičným losovaním štartujúcich
poradových čísel v ďalšej disciplíne – spoločná poľovačka na diviačiu zver. Na
podnosoch bola naliata kvalitná domáca, s ktorou si súťažiaci pripili na úspešný
hon a na dne pohárika z vonkajšej strany si prečítali svoje štartovacie číslo.
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Druhý deň – sobota – nás privítal mrazivo a hmlisto. Ráno o 6.30 už
penziónom rozvoniavali raňajky – teplá káva, čaj, švédske stoly. Vonku nás už
hlasito volali štvornohí poľovníci. Po rýchlych raňajkách sa kolóna áut za
asistencie polície presúva na horský prechod Dargov. Obklopený panorámou
Slanských lesov sa hrebeňom presúvame pod Slanský hrad. Po príchode na
dohodnuté miesto sa stretávame s členmi PZ Slanská dolina pod vedením
predsedu Ing. Františka Petra a poľovného hospodára Ladislava Raka. Úctivo
sa zvítame a podľa tradície sa prihováram a s pokorou v mene celej
kopoviarskej obce žiadam o vstup do revíru za účelom predurenia húštin
a dohľadania poranenej zveri. Podľa tradície nám bolo dovolené vstúpiť do
tohto revíru a zaradiť sa na svoje miesta na nástupišti. Zahájenie spoločnej
poľovačky patrilo lesničiarom a slávnostnému Lovu zdar. Organizácia
poľovačky bola na vysokej profesionálnej poľovníckej úrovni. Rozdelenie
strelcov na strelecké stanovištia, usmernenie honcov a súťažiacich. A už len
lovu zdar.
9 slovenských kopovov sú pripravení predviesť svoje schopnosti
a výkon pri tejto náročnej disciplíne. Pre monitorovanie súťažiacich psov,
lepšiu orientáciu a hodnotenie, nám firma Tracker v spolupráci s televíziou
Fishing and Hunting zapožičala sponzorsky na túto súťaž GPS monitorovacie
zariadenia. Štáb televízie sa rozmiestnil tiež so svojimi kamerami po revíri, aby
mohli nasnímať, čo najautentickejšie a najlepšie zábery z tejto poľovačky.
Po dôslednej organizácii sa čaká na prvé výstrely, v diaľke počuť honcov,
a k tomu hrubé kopoviarské durenie. Praskot konárov a šuchot lístia zbystria
našu pozornosť. A vysoká – zmiešaná črieda sa po línií strelcov otáča. Neskôr
sa pomedzi strelcov promenaduje srnčia. Neutíchajúci kopoviarsky koncert sa
približuje, počuť šuchot, odistenie poistiek na guľovniciach a prvé výstrely.
Diviačia zver sa v pohone otáča, no šikovnosť psov ich tlačí na strelcov. Kopovy
hlásia ulovené kusy, oňuchávajú ich a vracajú sa späť do honu duriť ďalšie.
Úspešnosť psov odzrkadľuje úspech lovcov a umocňuje jedinečnosť tohto
okamihu. Kto mal šťastie ulovil. Kto neulovil určite sa kochal tou neskutočnou
atmosférou. Po prvom pohone nastalo zoradenie ulovenej zveri s ošetrením
a založením značiek. Rozhodcovia usilovne zbierali čo najrelevantnejšie
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informácie, priebežne hodnotili, radili sa. Druhý pohon bol kratší, ale aj
skromnejší na diviačiu zver. Celkovo však revír aj napriek náročnému terénu,
bol dobre zazverený. Po druhom hone sa postupne presúvame k výradisku,
okolo ktorého sa rozhoreli ohne. Trubáči zatrúbili ukončenie poľovačky
a nástup na výrad. Na výrade ležali 4 kusy diviakov a líška. Predseda PZ Slanská
dolina Ing. Petro vyhodnotil úspech poľovačky, úspešným strelcom odovzdal
zaslúžené zálomky a dekoroval kráľa strelcov spoločnej poľovačky, ktorým sa
stal Marcel Németh. Spoločná poľovačka je ukončená, no pre súťažiacich
psíkov a rozhodcov ešte súťaž pokračuje ďalšími disciplínami v revíri. Ostatní
účastníci poľovačky sa na pozvanie predsedu PZ presúvajú na „posledný
pohon“ do kultúrneho domu v Slanci. Hneď pri vstupe do kultúrneho domu nás
vítala nádherná prezentácia ulovených trofejí PZ Slanská dolina. Po zaslúženom
prípitku a teplom guľáši sa postupne presúvame späť do hlavného stanu na
Biele studničky. Ešte predtým než sa všetci stihli vrátiť som poskytol televízií
Fishing and Hunting rozhovor a nasledovali ďalšie povinnosti. Príprava na
slávnostnú večeru pre takmer 90 hostí - rodinných príslušníkov, sponzorov a
ďalších pozvaných hostí.
Zahájenie slávnostnej večere patrilo opäť slávnostným lesniciam
a môjmu príhovoru k všetkým zúčastneným. Odovzdal som slovo predsedovi
KCHSK, ktorý zhodnotil druhý deň prebiehajúcej súťaže. Pozdravil kolegu predsedu Českého klubu slovenských kopovov. V rámci príhovorov vystúpil aj
predseda OPK Košice – okolie Ing. Ľudovít Lippai, ktorý vyzdvihol organizáciu
tejto súťaže a neskrýval radosť zo spolupráce na organizácii takého
významného podujatia poľovníckej kynológie, ktoré OPK vecne podporila.
Svojim príhovorom nás poctil aj syn Andreja Renča Ľubomír. K chutnej
slávnostnej večeri pripravenej z darov prírody nám vyhrávala hudobná
skupina, ktorá neskôr nabádala niektorých aj k tanečným výkonom.
Pokračovanie trojdňového kopoviarskeho maratónu vrcholí v nedeľu.
Ráno 6.30 nezvyčajný lesničiarsky budíček sa nesie dargovskými horami. O 7.00
raňajky a čakajú nás posledné disciplíny v rámci súťaže MAR - vonkajšie práce
v teréne s umelo založenými nepofarbenými diviačími stopami starými
minimálne 3 hodiny. Po absolvovaní týchto disciplín súťažiacimi sa presúvame
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naspäť na vyhodnotenie 14 náročných disciplín, ktoré sme preverovali počas
troch dní. Každú disciplínu u všetkých súťažiacich psov bolo potrebné
vyhodnotiť a uzavrieť. Počas predbežného vyhodnotenia a konzultácií sa však
vyskytol aj jeden problém. Nespokojnosť psovoda s výsledkami v disciplíne
„hľadanie a durenie“ a následne aj v podobe podania protestu. V rámci porady
rozhodcov prichádza riešenie problému. Technik sponzorovaných „tracker“
GPS zariadení nám cez dataprojektor spustil vyhodnotenie GPS
monitorovacích zariadení, ktoré v rámci tejto disciplíny monitorovali psíkov,
zaznamenávali ich výkony v revíre, ich pohyb, hlásenie, dĺžku hlasového
prejavu, ale aj prenasledovanie diviačej zveri alebo hľadanie pána. Následne
rozhodcovský zbor tento protest prehodnotil a vo vzájomnom porozumení sa
problém medzi rozhodcami a vodičom psa vyriešil. Počas týchto troch dní
a náročných 14 disciplínach sa celý rozhodcovský zbor
snažil o
najobjektívnejšie posudzovanie výkonov psov v zmysle skúšobného poriadku,
platnej legislatívy a dodržanie štatútu pre tento druh súťaže.
Nedeľňajším obedom sme zavŕšili túto významnú klubovú udalosť. Po
troch náročných dňoch nasledovalo vyhodnotenie a rekapitulácia celého
priebehu súťaže. Ako riaditeľ MAR 2015 som sa prihovoril a vyjadril
poďakovanie a spokojnosť za disciplínu a dodržiavanie bezpečnosti počas celej
súťaže. Po záverečnom príhovore predsedu KCHSK a hlavného rozhodcu p.
Ľubomíra Renča, nasledovalo samotné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov
MAR 2015. Víťazom MAR 2015 sa stal Astor zo Šutovskej doliny vodiča
Vladimíra Peťka, ktorý sa stal majiteľom hlavnej ceny – poľovníckej zbrane CZ
527, ktorú venovala Slovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky
zväz. Každý súťažiaci si odniesol nielen vecné dary, ale aj spomienky na Slanské
vrchy, na zážitky, získal nové skúsenosti, nových priateľov. Ako spomienku na
MAR 2015 v Slanských vrchoch, nám sponzorsky daroval svoje obrazy p. Štefan
Uchaľ, ktoré putovali nielen na Slovensko pre hlavného rozhodcu Ľubomíra
Renča, pre člena výboru „jubilanta 50-tníka“ Ivana Minicha, ale aj do ďalekej
Kanady pre Josefa Kopchoka, ktorých tieto autentické obrazy Slanských vrchov,
neskutočne potešili.
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V závere sa patrí aj touto cestou poďakovať rozhodcovskému zboru za
prácu, ktorú nezištne a bezplatne odviedli na úkor svojho voľného času. Veľká
vďaka patrí sponzorom za ich finančnú aj vecnú podporu, personálu penziónu
Biele Studničky pod vedením prevádzkarky Štefánii Bojtimovej a zvlášť
majiteľovi p. Milanovi Korýtkovi za jeho ústretovosť pri realizácií tejto súťaže.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným – členom PZ Slanská Dolina pod
vedením ich predsedu Ing. Františka Petra, vlastníkom oplotka v Spišskej Belej,
členom OPK Košice – okolie , predsedovi OPK Košice – okolie Ing. Ľudovítovi
Lippaiovi p. Ľubomírovi Miziovi, Ing. Mgr. Marekovi Horvátovi MBA, Pavlovi
Sotákovi ml., firme KOMES Rozhanovce, štábu televízie Fishing and Hunting
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácií tejto
významnej udalosti poľovníckej kynológie v tomto regióne.
Ostávame s pozdravom Lesu a kynológii zdar!

Autori: Ing. Pavol Soták a Vladimír Varga
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Memoriál Andreja Renča 2015

Doterajší víťazi Memoriálu Andreja Renča
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Rok.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2013
2014
2015

Spravodaj 2015

Víťaz
CHOR Krššákov dvor
CELKA z Dúbrav
CÉZAR z Konotopy
CELKA z Dúbrav
LAPAJ spod Kunovej
DASTY od Fabovej
KAM z Hámra
BRID z Laskomera
MORAN Krššákov dvor
TARGO Parichvost
FREDY spod Šibeňa
INKA z Prievrany
CVIK spod Menšieho vrchu
CITA Kaliarikov dvor
LADY Kubínska Hoľa
BRITA spod Kýčery
ASTA Vojles Lešť
INKA Balienec
INKA Balienec
FICO Žičiho pustatina
NINO spod Vysokej
ASTROR zo Šútovskej doliny

Vodič
Miroslav Grman
Július Gyônyôr
Ing. Miroslav Nikolíni
Július Gyônyôr
Ing. Daniel Vrlík
Peter Dianiška
Pavol Urblík ml.
Ing. Pavel Zlevský
Ing. Jaroslav Dudík
Pavol Pazdera
Jozef Majerský
Igor Hronček
Jaroslav Ucháľ
Ing. Ľudovít Lukáč
Miroslav Šebesta
Juraj Kelecsenyi
MVDr. Rastislav Siládi
Ing. Stanislav Moravčík
Juraj Moravčík
Michal Sršeň
Jószef Dombai
Vladimír Peťko
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Tatranský pohár slovenských kopovov 2015
V dňoch 24.-25.10.2015 sa v prostredí Západných a Vysokých Tatier
uskutočnil 3. ročník Tatranského pohára. Strediskom súťaže bolo rekreačné
zariadenie Akademik v Račkovej doline, Pribylina. Priebeh súťaže bol
umocnený prekrásnym jesenným slnečným počasím s úžasnou tatranskou
panorámou.
Súťaže sa zúčastnilo 6 vodičov so svojimi slovenskými kopovmi.
Slávnostné otvorenie, za zvukov poľovníckych signálov v podaní Ing. E. Hatiara,
zahájil predseda KCHSK MUDr. A. Kališ, PhD., predseda OPK L. Mikuláš Ing. T.
Kabzan a hlavný rozhodca F. Homola. Po losovaní štartových čísel a krátkom
presune súťažiacich a rozhodcovského zboru začalo vlastné posudzovanie
disciplínou posliedka s odložením. Po jej preskúšaní pokračoval TP
vypracovaním umelých pofarbených stopových dráh. Tie pozostávali
z vyhľadania nástrelu v označenom priestore a 2-krát lomenou umelou
pofarbenou stopou, v priebehu ktorej boli umiestnené 2 znaky. Na konci stopy
bol umiestnený ulovený kus jelenej zveri. O technické prevedenie všetkých
umelých stôp a ich umiestnenie v teréne sa postarali Ing. P. Láni a Ing. M.
Králik. Výber terénu pre umelé stopy s ich priebehom čo najviac imitoval
prostredie reálnej dohľadávky. Všetci súťažiaci tak mali rovnaké podmienky.
Možno však skonštatovať, že umelé stopy boli pomerne ťažké. Treba
si uvedomiť, že ide o vrcholnú klubovú súťaž, na ktorej by mali vodiči so svojimi
štvornohými zverencami predviesť čo najlepšie výkony. Po vypracovaní
umelých stôp všetci s určitým napätím očakávali nahlásenie prípadných
reálnych dohľadávok z okolitých poľovníckych združení, ktoré boli oslovené
a zapojené do priebehu Tatranského pohára.
Podvečer súťaže bol spojený s prezentáciou GPS lokalizačných
zariadení pre psov značky TEK 2.0 z produkcie firmy Sport Dog. GPS obojky TEK
2.0 boli použité aj v priebehu súťaže. Zástupca firmy D. Marko oboznámil
prítomných, nielen z radov súťažiacich, o princípe ich fungovania
a o výsledkoch testovania členmi KCHSK.
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Tatranský pohár slovenských kopovov 2015
Večer bola nahlásená dohľadávka diviaka z PZ Važec. Po zvážení
situácie bolo rozhodnuté, že sa dohľadávka uskutoční aj napriek pokročilému
času. Dôvodom je skutočnosť, že v prostredí konania súťaže je celkom bežný
jav „skonzumovania“ zveri medveďmi a s tým spojenou stratou. Na základe
doterajších výsledkov na dohľadávku mohli nastúpiť so svojimi kopovmi len 2
vodiči – MUDr. Jozef Matta a Bc. Jozef Králik.
Po príchode do Važca a stretnutí so strelcom, nahlasujúcim
dohľadávku, sme sa autami presúvali na miesto nástrelu. Cestou bola
nahlásená druhá dohľadávka diviaka v PZ Pribylina. Neskorý večerný presun
bol spestrený prebehnutím 2 vlkov pred autami. Tí, ktorí ich videli, mali krásny
zážitok. Po príchode na miesto nástrelu, ktoré bolo správne označené, podal
strelec vodičovi MUDr. Mattovi základné informácie potrebné pre vykonanie
dohľadávky. Trevis spod Kunovej po overení nástrelu s farbou sa po cca 150 m
dostal už k zhasnutému diviakovi. Dohľadávka bola čiastočne komplikovaná
väčším počtom jedincov v čriede diviakov. Po odovzdaní zálomkov bola práca
prítomnými rozhodcami vyhodnotená.
Nasledoval presun späť do Pribyliny, kde čakal strelec nahlasujúci
druhú dohľadávku. Po príchode na miesto nástrelu vodič Bc. Králik obdržal
informácie od strelca. CAR Parichvost sa po preverení nástrelu s plným
nasadením pustil do lúštenia stopovej dráhy postrieľaného diviaka.
Dohľadávku výrazne komplikoval stav, že postrieľaný diviak vôbec nefarbil
a nebola možnosť prípadnej kontroly správneho postupu. Po cca 140-150m Car
po prejdení malého potôčika zastal pri zhasnutom diviakovi v hustom
podraste. Zhodnotenie práce rozhodcami nasledovalo po odovzdaní zálomkov.
Druhý deň súťaže rozhodcovský zbor pod vedením F. Homolu dokončil
hodnotenie súťažiacich.
Slávnostné vyhodnotenie s odovzdaním pohárov a vecných cien
prebiehalo pri výrade za zvukov poľovníckych signálov, umocňujúcich
slávnostnú atmosféru.
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Manowo 2015
Víťazovi MUDr. J. Mattovi s Trevisom spod Kunovej srdečne
blahoželáme. Naša gratulácia patrí taktiež druhému v poradí Bc. J. Králikovi
s Carom Parichvost a tretiemu v poradí Š. Fedákovi s Gabou Dzunošaj.
Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za účasť a predvedené výkony.
Poďakovanie patrí Urbáru a PZ Pribylina, Ing. P. Lánimu, Ing. M.
Králikovi, M. Polónimu, OPK v L. Mikuláši a všetkým PZ v regióne.
za výbor KCHSK MUDr. Adrian Kališ, PhD., predseda KCHSK

Manowo 2015
Milí členovia klubu , drahí priatelia!
Dovoľte, aby som podelil s Vami pár myšlienok. Vrátil som sa domov
po 18 hodinovej ceste z Poľského Manowa, kde som sa zúčastnil ako klubom
delegovaný súťažiaci na parádne zorganizovanej medzinárodnej súťaže.
Dvojdňová súťaž si vyžiadala maximálnu pripravenosť od každého
zúčastneného. Česť, posúdiť výsledky získané na súťaži, nie je moja. Je úlohou
kompetentných zvolených výcvikárov, rozhodcov, ktorí si myslím, že si svoju
úlohu aj splnia.
Ja, ako zahraničný Slovák som získal výbornú skúsenosť vďaka
súdržnosti a priateľskosti, ktoré spolu s vynikajúcimi výsledkami našich psov
priniesli úspech v Poľsku.
Vďaka za všetko pánovi Zoltánovi Hívešovi, Ivanovi Minichovi,
Jaroslavovi Kypeťovi, Radoslavovi Krššákovi a aj Zuzke Pavelkovej, ako
každému slovenskému priateľovi z klubu, ktorí pomohli pri našej práci.

Kopovom zdar!

József Dombai
Maďarsko
Spravodaj 2015
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Svetová špeciálna výstava slovenských národných
plemien
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
167 AMIR Z MEDVEDÍCH VRCHOV, SPKP 16558, 19.05.2014
O: DARGO KRŠŠÁKOV DVOR M: HORDA SPOD KOKAVSKEJ VARTY
CH: PRIATKA MATEJ MAJ: VITTEK IGOR
EXC. 1, CAJC, WORLD SPECIAL JUNIOR WINNER 2015
168 ARES SPOD HAVRANIEHO VRCHU, SPKP 16768, 06.08.2014
O: BROK Z KADE VODA SKÁČE M: CHVÁLA SPOD KOKAVSKEJ VARTY
CH: HLBOCKÝ JOZEF MAJ: LUKÁČ-KURUC FREDERIK
EXC. 3
169 CEVAR SPOD HRADECKEJ LÚKY, SPKP 16545, 12.05.2014
O: FICO ŽIČIHO PUSTATINA M: ELZA Z PADALA
CH: CHREN PETER MAJ: CHREN PETER
G.
170 EMIR SPOD MACOVHO VRCHU, SPKP 16693, 21.06.2014
O: HUGO SPOD EGRIŠTÔLNE M: FOSSY SOKOLIE HNIEZDO
CH: ĽUPTÁK MARTIN MAJ: ĽUPTÁK MARTIN
V.G. 4
171 JASSAN KRŠŠÁKOV DVOR, SPKP 16372, 19.01.2014
O: DON Z ČEREŠŇOVEJ M: CITA KRŠŠÁKOV DVOR
CH: KRŠŠÁK ANTON MAJ: KRŠŠÁK RADOVAN
G.
172 ROCKY, SE48349/2014, 01.07.2014
O: MRKI M: GINA
CH: HASANOVIC VAHDET MAJ: JOHANSSON GLENN
EXC. 2
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PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
173 BADY OD SPOLKÁRA, SPKP 16245, 18.08.2013
O: BRIT VALAŠKOVCE M: JUTA OD PARTILY
CH: HVIŠČ RASTISLAV MAJ: HVIŠČ RASTISLAV
V.G.
174 CERO Z HALČE, SPKP 16078, 07.06.2013
O: TIMUR SPOD ŠIBEŇA M: CITA Z PADALA
CH: VAKULA JOZEF MAJ: DORÍNSKY MICHAL
EXC. 4
175 ENDY Z HORNEJ BÁBY, SPKP 16393, 04.02.2014
O: BENY HUDECOV DVOR M: CERA Z HORNEJ BÁBY
CH: VACULČIAK MILAN MAJ: PODHORSKÝ ĽUBOMÍR
V.G.
176 GARY Z PADALA, SPKP 16189, 11.07.2013
O: LUX ČEREŠŇOVÝ BOK M: FRIDA Z PADALA
CH: URGELA DUŠAN MAJ: ŠVEDA PAVOL
EXC. 1, CAC
177 HARO DZUNOŠAJ, SPKP 16311, 29.08.2013
O: DARGO KRŠŠÁKOV DVOR M: KITI OD KMEŤA
CH: LÁNI JAROSLAV MAJ: KRŠŠÁK RADOVAN
EXC. 2, Res.CAC
178 HARY DZUNOŠAJ, SPKP 16312, 29.08.2013
O: DARGO KRŠŠÁKOV DVOR M: KITI OD KMEŤA
CH: LÁNI JAROSLAV MAJ: ŠEBEŇA VLADIMÍR
V.G.
179 HORÁR Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU, SPKP 16323, 23.09.2013
O: DON Z PROSNÉHO M: BENU Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU
CH: KÝPEŤ JAROSLAV ING. MAJ: CIMBALÍK ŠTEFAN + MURÍN MARIÁN
EXC. 3
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PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
180 AMOR Z BYKOVSKEJ DOLINY, SPKP 15915, 13.02.2013
O: ASTOR Z MIČINSKÉHO HÁJA M: GERY SOKOLIE HNIEZDO
CH: BRUTOVSKÝ SLAVOMÍR MAJ: PATKÓŠ MIROSLAV
ABS.
181 ASTOR JASTRABÁ DOLINA, SPKP 16023, 15.05.2013
O: ASTOR Z MIČINSKÉHO HÁJA M: GINA SPOD VYSOKEJ
CH: ŠPIRKO MILAN MAJ: MRVA MARTIN
EXC. 1, CAC
182 EBON OD MOČILNEJ SKALY, SPKP 15864, 20.09.2012
O: ASTOR MORSKÉ OKO M: CHARKA ČEREŠŇOVÝ BOK
CH: MERČIAK MÁRIO MAJ: MERČIAK MÁRIO
V.G.
183 FRIGO Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU, SPKP 15979, 23.04.2013
O: BORAN HUDECOV DVOR M: PEGY SPOD ŠIBEŇA
CH: KÝPEŤ JAROSLAV MAJ: KÝPEŤ JAROSLAV + VÝBOŠŤOK JOZEF
EXC. 3
184 GASS BIELA STUDŇA, SPKP 15734, 30.06.2012
O: AKIM Z MIHÁLIKOVHO DVORA M: CARA BIELA STUDŇA
CH: KOZÁR MARIAN MAJ: LÉVAI PAVOL
EXC. 4
185 GERY ZO ŠPANIEHO POĽA, SPKP 15931, 03.03.2013
O: EDDY KRŠŠÁKOV DVOR M: CORA Z PADALA
CH: ČERNOK MILAN MAJ: ŠMEHÝLOVÁ JANA + ŠMEHÝL KAROL
EXC. 2, Res.CAC
186 GIB Z PADALA, SPKP 16190, 11.07.2013
O: LUX ČEREŠŇOVÝ BOK M: FRIDA Z PADALA
CH: URGELA DUŠAN MAJ: GOLIAN JOZEF
V.G.
187 HEKTOR Z PROSNÉHO, SPKP 15943, 21.02.2013
O: ARIS MORSKÉ OKO M: ANGIE VYŠNÉ
CH: FAJTH ROMAN MAJ: ŠIMON JÚLIUS
V.G.
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188 HUNCÚT Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU, SPKP 16324, 23.09.2013
O: DON Z PROSNÉHO M: BENU Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU
CH: KÝPEŤ JAROSLAV MAJ: MIŠAK PETER
V.G.
189 ORI Z POLČINY, SPKP 16285, 04.09.2013
O: FICO ŽIČIHO PUSTATINA M: EDORA Z POLČINY
CH: HLADEK EMIL MAJ: MAJER PAVEL
V.G.
190 OXI OD KMEŤA, SPKP 16352, 06.10.2013
O: ENDY ŠAMILOVEC M: JOFA OD KMEŤA
CH: ANDREJ KMEŤ MAJ: KMEŤ ANDREJ
V.G.

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
191 CAR PARICHVOST, SPKP 15391, 12.08.2011
O: ALAN Z NÁVRATNEJ M: ZULA PARICHVOST
CH: MLYNARČÍK DUŠAN MAJ: KRÁLIK JOZEF
EXC. 2
192 GERO HRUŠTÍNSKA HOĽA, SPKP15030, 22.04.2011
O: ARGO TRI POTOKY M: VERA Z ČEREŠŃOVEJ
CH: VLŽÁK ĽUDOVÍT MAJ: OLŠOVSKÝ TOMÁŠ
G.
193 GERO Z VEĽOPOLIA, SPKP 16291, 14.08.2013
O: BORAN HUDECOV DVOR M: INDI SPOD KUNOVEJ
CH: CHMEĽ PETER MAJ: CIMBALÍK ŠTEFAN + MURÍN MARIÁN
EXC. 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
194 CVIK SPOD SOBRANY, SPKP 12749, 01.07.2005
O: BRIT Z CERULOVHO DVORA M: ANKA ZO ZÁHRADNEJ
CH: BILIŠŇANSKÝ JAROSLAV MAJ: PODHORSKÝ ĽUBOMÍR
EXC. 2, Res.CAC
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195 TREVIS SPOD KUNOVEJ, SPKP 15366, 25.08.2011
O: PERI MORSKÉ OKO M: KENDY SPOD KUNOVEJ
CH: MATTA ŠTEFAN A JOZEF MAJ: MATTA JOZEF
EXC. 1, CAC, WORLD SPECIAL WINNER 2015, BOB
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
196 ZAIRA PRINCEZNA SPOD KUNOVEJ, SPKP 16909, 20.02.2015
O: FRANK SPOD KUNOVEJ M: KENDY SPOD KUNOVEJ
CH: MATTA ŠTEFAN A JOZEF MAJ: MATTA JOZEF
V.P. 1, WORLD SPECIAL MINNOR PUPPY WINNER 2015

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
197 ADA Z KOTEŠOVSKÉHO DVORA, SPKP 16789, 02.09.2014
O: LUSK SPOD VYSOKEJ M: BEKY Z HORNEJ BÁBY
CH: PODHORSKÝ ĽUBOMÍR MAJ: PODHORSKÝ ĽUBOMÍR
EXC. 1, CAJC, WORLD SPECIAL JUNIOR WINNER 2015
198 ALMA SPOD SNINSKÉHO, SPKP 16710, 07.07.2014
O: ELO SPOD KUNOVEJ M: TASHA SPOD KUNOVEJ
CH: BUČOK MILAN MAJ: BUČOK BRANISLAV + &MILAN NULL
ABS.
199 AMMY Z HORÁRNE DVA DUBY, SPKP 16529, 04.04.2014
O: DARGO KRŠŠÁKOV DVOR M: BESSY Z KADE VODA SKÁČE
CH: TULLOVÁ MARIANNA MAJ: URBAN BRANISLAV
V.G.
200 ANDY Z VRIESINEJ, SPKP 16486, 07.05.2014
O: ERIK OD RIEČKY M: CORA OD RIEČKY
CH: BIELICH JOZEF MAJ: BIELICH JOZEF
V.G.
201 ASTA Z VRIESINEJ, SPKP 16488, 07.05.2014
O: ERIK OD RIEČKY M: CORA OD RIEČKY
CH: BIELICH JOZEF MAJ: MOKRIČKOVÁ MARTINA
EXC.
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202 AYLIN SPOD HUTISKA, SPKP 16821, 05.09.2014
O: DON Z ČEREŠŇOVEJ M: BERTA Z KADE VODA SKÁČE
CH: REPČÍK JAROSLAV MAJ: KURUC MAREK
V.G.
203 BONA ZO ŠULÁKOVHO DVORA, SPKP 16669, 14.05.2014
O: EDDY KRŠŠÁKOV DVOR M: CIFRA Z PADALA
CH: MILAN JAROSLAV MAJ: MILAN JAROSLAV
EXC. 2
204 CEDRA SPOD HRADECKEJ LÚKY, SPKP 16549, 12.05.2014
O: FICO ŽIČIHO PUSTATINA M: ELZA Z PADALA
CH: CHREN PETER MAJ: MASÁR VILIAM
V.G.
205 CHVÁLA Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU, SPKP 16468, 19.04.2014
O: FICO ŽIČIHO PUSTATINA M: PEGY SPOD ŠIBEŇA
CH: KÝPEŤ JAROSLAV MAJ: SYČ JÁN
EXC.
206 CITA SPOD HRADECKEJ LÚKY, SPKP 16547, 12.05.2014
O: FICO ŽIČIHO PUSTATINA M: ELZA Z PADALA
CH: CHREN PETER MAJ: CHREN PETER
EXC. 3
207 CORA SPOD HRADECKEJ LÚKY, SPKP 16550, 12.05.2014
O: FICO ŽIČIHO PUSTATINA M: ELZA Z PADALA
CH: CHREN PETER MAJ: STANO DUŠAN
V.G.
208 EBI Z HORNEJ BÁBY, SPKP 16397, 04.02.2014
O: BENY HUDECOV DVOR M: CERA Z HORNEJ BÁBY
CH: VACULČIAK MILAN MAJ: SABADKA RADOSLAV
V.G.
209 EDA Z HALČE, SPKP 16747, 10.07.2014
O: DARGO KRŠŠÁKOV DVOR M: CITA Z PADALA
CH: VAKULA JOZEF MAJ: VAKULA JOZEF
V.G.
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210 ERIS SPOD MACOVHO VRCHU, SPKP 16695, 21.06.2014
O: HUGO SPOD EGRIŠTÔLNE M: FOSSY SOKOLIE HNIEZDO
CH: ĽUPTÁK MARTIN MAJ: ĽUPTÁK MARTIN
EXC.
211 GERA ŠIROKÁ DOLINA, SPKP 16494, 06.05.2014
O: ARGO KRŠŠÁKOV DVOR M: BESI BIELA STUDŇA
CH: KYZEK JAROSLAV MAJ: BAVKO JÁN
EXC.
212 HESI BIELA STUDŇA, SPKP 16799, 14.08.2014
O: CHIT ZO ZLIEVEC M: CARA BIELA STUDŇA
CH: KOZÁR MARIAN MAJ: KOZÁR ERIK
EXC. 4
213 ISKRA Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU, SPKP 16498, 02.05.2014
O: DON Z ČEREŠŇOVEJ M: CARMEN Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU
CH: KÝPEŤ JAROSLAV MAJ: VALASKAI MICHAL
EXC.
214 JORDA Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU, SPKP 16641, 24.06.2014
O: ASTOR MORSKÉ OKO M: BENU Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU
CH: KÝPEŤ JAROSLAV MAJ: MEIARKIN JÁN
V.G.
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
215 BORKA Z NENINIEC, SPKP 16345, 03.08.2013
O: DON Z ČEREŠŇOVEJ M: ALBA ZO SLOVENSKEJ LUPČE
CH: TÓTH ŠTEFAN MAJ: TÓTH ŠTEFAN
EXC.
216 CESY Z HALČE, SPKP 16081, 07.06.2013
O: TIMUR SPOD ŠIBEŇA M: CITA Z PADALA
CH: VAKULA JOZEF MAJ: VAKULA JOZEF
EXC. 4
217 HEDA DZUNOŠAJ, SPKP 16316, 29.08.2013
O: DRAGO KRŠŠÁKOV DVOR M: KITI OD KMEŤA
CH: LÁNI JAROSLAV MAJ: ŠTEVČEKOVÁ IVANA
EXC. 3
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218 HEXA ZO ŠPANIEHO POĽA, SPKP 16276, 02.07.2013
O: EDDY KRŠŠÁKOV DVOR M: ESTER ZO ŠPANIEHO POĽA
CH: ČERNOK MILAN MAJ: KRŠŠÁK RADOVAN
EXC. 1, CAC
219 IDEA LOHYŇA, SPKP 16268, 30.08.2013
O: BORAN HUDECOV DVOR M: DIANA LOHYŇA
CH: PAVELKA ŠTEFAN MAJ: PAVELKOVÁ ZUZANA + PAVELKA ŠTEFAN
EXC. 2, Res.CAC
220 VIENNA SPOD KUNOVEJ, SPKP 16336/15, 11.09.2013
O: EDY ŠAMILOVEC M: KENDY SPOD KUNOVEJ
CH: MATTA ŠTEFAN A JOZEF MAJ: MATTA JOZEF
ABS.
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
221 ANITA OD KALINOVSKÉHO POTOKA, SPKP 16061, 19.05.2013
O: BROK Z KADE VODA SKÁČE M: FALMA SPOD KOKAVSKEJ VARTY
CH: SAPIETA JOZEF MAJ: BUNČO FILIP
EXC.
222 ARDA OD KALINOVSKÉHO POTOKA, SPKP 16059, 19.05.2013
O: BROK Z KADE VODA SKÁČE M: FALMA SPOD KOKAVSKEJ VARTY
CH: SAPIETA JOZEF MAJ: FULMEK MILAN
EXC. 4
223 BÁRA Z POLIAKOVCA, SPKP 15757, 20.07.2012
O: DON Z ČEREŠŇOVEJ M: ELZA SPOD SOBRANY
CH: POLLÁK MARIAN MAJ: ŠEBEŇA VLADIMÍR
EXC.
224 CILA KOMJATSKÁ DOLINA, SPKP 14958, 05.02.2011
O: DON Z ČEREŠŇOVEJ M: DONA ŠAMILOVEC
CH: HROMADA ŠTEFAN MAJ: MRVA MARTIN
EXC.
225 DUGA SPOD MACOVHO VRCHU, SPKP 16091, 29.05.2013
O: BAT Z HRUŠKOVE DVORA M: ARISSA SPOD MACOVHO VRCHU
CH: ĽUPTÁK MARTIN MAJ: ĽUPTÁK MARTIN
EXC. 3
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226 GERBERA LOHYŇA, SPKP 15602, 11.05.2012
O: FICO ZIČIHO PUSTATINA M: ABABA ZO SILÁDIHO DVORA
CH: PAVELKA ŠTEFAN MAJ: PAVELKOVÁ ZUZANA
EXC.
227 GRÉTA Z CERNÍKA, SPKP 16151, 17.07.2013
O: ARGO TRI POTOKY M: ELIS Z CERNÍKA
CH: BRISUDA MARIÁN MAJ: BAČIK MILAN
V.G.
228 IMPALA KRŠŠÁKOV DVOR, SPKP 15972, 04.05.2013
O: EDDY KRŠŠÁKOV DVOR M: CITA KRŠŠÁKOV DVOR
CH: KRŠŠÁK ANTON MAJ: KRŠŠÁK RADOVAN
EXC. 1, CAC, WORLD SPECIAL WINNER 2015, BOS
229 KIRA Z POLČINY, SPKP 15627, 17.06.2012
O: EDY ŠAMILOVEC M: AJKA Z HORNEJ BÁBY
CH: HLÁDEK EMIL MAJ: BRENK JÁN
G.
230 LE HALLARÖD´S BRACKA, SE45506/2013, 07.06.2013
O: IVOVON DER SCHWEINGRUBE M: GUCKA ESPETS DRIVA
CH: JOHANSSON GLENN MAJ: JOHANSSON GLENN
V.G.
231 NELLA Z POLČINY, SPKP 16134, 13.06.2013
O: EDY ŠAMILOVEC M: AJKA Z HORNEJ BÁBY
CH: HLADEK EMIL MAJ: BAČIK MILAN
EXC.
232 NORA Z POLČINY, CLP/SK/1621, 13.06.2013
O: EDY ŠAMILOVEC M: AJKA Z HORNEJ BÁBY
CH: HLÁDEK EMIL MAJ: STIKSA MARTIN + STIKSOVÁ IVETA
EXC. 2, Res.CAC
233 ORKA SPOD VYSOKEJ, SPKP 15813, 20.08.2012
O: FICO ŽIČIHO PUSTATINA M: ELZA SPOD VYSOKEJ
CH: HRUŠKA IVAN MAJ: HRUŠKA IVAN
EXC.
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234 TASHA SPOD KUNOVEJ , SPKP 15370, 25.08.2011
O: PERI MORSKÉ OKO M: KENDY SPOD KUNOVEJ
CH: MATTA ŠTEFAN A JOZEF MAJ: BUČOK BRANISLAV + &MILAN NULL
ABS.
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
235 CITA KRŠŠÁKOV DVOR, SPKP 13712, 05.05.2008
O: EVAR RÚBANÝ VRCH M: VERA KRŠŠÁKOV DVOR
CH: KRŠŠÁK ANTON MAJ: KRŠŠÁK RADOVAN
EXC. 2, Res.CAC
236 DIA Z EVKINHO DVORA, SPKP 16142, 31.05.2013
O: ASTOR Z MIČINSKÉHO HÁJA M: BEA BIELA STUDŇA
CH: HÍVEŠOVÁ EVA MAJ: SLÚKA PETER
EXC. 3
237 NITA Z POLČINY, SPKP 16133, 13.06.2013
O: EDI ŠAMILOVEC M: AJKA Z HORNEJ BÁBY
CH: HLÁDEK EMIL MAJ: KYZEK JAROSLAV
EXC. 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
238 ABA SPOD HRADECKEJ LÚKY, SPKP 15896, 23.12.2012
O: MAX Z PRIEVRANY M: ELZA Z PADALA
CH: CHREN PETER MAJ: CHREN PETER
EXC. 3
239 BEKY Z HORNEJ BÁBY, SPKP 14040, 06.01.2009
O: JOGI MARCILÁZ M: INKA ČEREŠŇOVÝ BOK
CH: VACULČIAK MILAN MAJ: PODHORSKÝ ĽUBOMÍR
EXC. 1, CAC
240 JUTA OD PARTILU, SPKP 15002, 17.03.2011
O: FREDY MARCILÁZ M: AGA Z CHMEĽOVA
CH: PARTILA MILAN MAJ: HVIŠČ RASTISLAV
EXC. 2, Res.CAC
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V nedeľu 12.júla 2015 sa v Slanských vrchov pod majestatnými
Rankovskými skalami v Herľanoch začala písať história poľovníckej kynológie
konkrétne história nášho národného plemená slovenského kopova.
V územnom pôsobení OPK Košice - okolie sa po prvýkrát konala Klubová
výstava slovenského kopova na medzinárodnej úrovní.
Pre mňa ako lesníka a kynológa bolo nesmiernym potešením
organizovať takúto výstavu práve v oblasti, ktorá mne najbližšia, v ktorej som
sa narodil. Bolo mi potešením privítať v Herľanoch celú kopoviarsku rodinu,
výbor KCHSK pod vedením predsedu klubu MUDr. Adriána Kališa PhD., poradcu
chovu, výcvikárov a ďalších členov výboru a klubu.
Klubovú výstavu slovenského kopova v Herľanoch otvorili o 08.30 hod,
tóny slávnostného halali priateľov zo Strednej lesníckej školy v Prešove pod
vedením p. Komanického. Sviatočnú kopoviarsku nedeľu som otvoril aj ja
svojím príhovorom, ktorý bol pre mňa vyznaním môjho vnútorného prežívania
a pocitov ako kopoviara, rodáka z Herlian.
K zahájeniu tejto výstavy prispeli svojimi príhovormi aj predseda klubu MUDr.
A. Kališ PhD., výcvikár Peter Rusnák, predseda OPK Košice - okolie Ing. Ľudovít
Lippai, ktorý vyjadril úprimnú radosť z organizovania takejto výstavy práve
v pôsobení OPK Košice – okolie. Krásnu atmosféru slávnostného halali
doprevádzal štekot 38 kopovov a kopoviek všetkých kategórií a približne 300
členná kopoviarská korona.
Prípravné práce na organizovaní klubovej výstavy začali už v patričnom
predstihu. K tomu, aby toto podujatie bolo úspešné a pozitívne hodnotené
prispelo veľa statočných ľudí s ochotou pomôcť a pozdvihnúť naše národné
plemeno. Veľká vďaka patrí kolegom kopoviarom Petrovi Rusnákovi, jeho
manželke Katke a synovi Petrovi a Stanislavovi Čorbovi, s ktorými sme sa
pravidelne stretávali, vymieňali si informácie, zabezpečovali potrebné
záležitosti a postupne všetko kompletizovali. Vyvrcholením príprav bola práve
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sobota 11.7.2015, keď sme začali už s konkrétnou realizáciou výstavy v parku
v Herľanoch.
Skôr než bola slávnostne zahájená výstava, od 7.00 hod sa začala
prezentácia a evidencia prihlásených psov, ktorú viedla pani Katka Rusnáková.
Popri prezentácií veterinárnu prehliadku štartujúcich psov a súk vykonával
MVDr. Juraj Skalický.
Psy a suky boli rozdelení do dvoch kruhov. Kruh, v ktorom boli suky
posudzoval rozhodca p. Cvek, vedúcim kruhu bol Pavol Soták ml.
a zapisovateľkou Veronika Verebová. Posudzovanie psov prebiehalo v kruhu
MVDr. Mariána Petra, ktorý má vysoké odborné skúsenosti s chovom aj ako
bývalý hlavný poradca chovu, má prehľad o plemenníkoch o chovateľských
staniciach a vie posúdiť výsledky párenia a oceniť ich. Vedúcim kruhu psov bol
Juraj Sokol a zapisovateľka Lucia Čitbajová. Ja ako rozhodca z výkonu vysoko
oceňujem profesionalitu rozhodcov, ich rozvážnosť a spravodlivosť pri
hodnotení. Niekedy je veľmi ťažké vyhlásiť výsledné známky, hlavne ak ide
o negatívne hodnotenie. Preto si vážim ich profesionalitu v prospech
zachovania exteriérovej stránky tohto plemena.
Vo svojom úvodnom príhovore som zdôraznil, že lesníci, poľovníci,
kynológovia – kopoviari sa vyznačujú svojou zdvorilosťou a pohostinnosťou.
Aká by to bola poľovnícka –kynológicka akcia keby tam chýbal guľáš. O varenie
guľáša sa postarali moji priatelia, ktorí sa nesúťažne rozdelili do 3 tímov. Srnčí
guľáš sa varil v kotle č. 1. – hlavným guľášmajstrom bol Ing. František Dvorový
s manželkou Luciou a pomocníkom tiež priateľom lesníkom Ľubomírom
Miziom. V kotli č.2 rozvoniaval diviačí guľáš, ktorý pripravoval Miloš Capko
s manželkou. Tretí kotol s guľášom mala na starosti partia zo Svinice „Zalesáci“
pod vedením kolegu lesníka Martina Hudáka. Hlavnou surovinou tretieho
guľáša bolo srnčie a diviačie mäso. Vo štvrtom kotli sa varila znamenitá
kopoviarska juška pod taktovkou Ing. Mgr. Mareka Horváta, MBA. Ingrediencie
kopoviarskej jušky pozostávali z kyslej kapusty, sušených hríbov, údenej
diviačej krkovičky, diviačie rebrá a údené jelenie kare. A vraj, podľa legendy, by
mal byť na dne hrnca počas celej doby varenia kožený obojok zo starého
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slovenského kopova – ten už čosi pamätal ........... Čakanie na guľáš
spríjemňovala pečená klobáska, pivko a iné dobroty, ktoré rýchlo a chutne
zabezpečovali v bufete s občerstvením bratia Paločkovci z Ploského s
manželkami.
Ubytovanie, stravovanie a slávnostnú recepciu nám zabezpečovali
v reštaurácií TU Gejzír. Šikovný personál pod vedením pani Marty Sabadkovej
sa postaral o perfektne pripravenú recepciu, ktorá sa niesla v znamení dobrých
darov prírody.
Počas tohto výnimočného a náročného dňa som sa stretol s ochotou,
pochopením a dobrou vôľou. Tak tomu bolo aj s pripojením sa k elektrickej
sieti k bufetu z rodinného domu Ing. Františka Hežeľa ml., ktorý nám bezplatne
ponúkol elektrinu.
Pochopenie, ústretovosť a ochota sa mi potvrdila aj zo strany pani
starostky Herlian Janky Tóthovej, ktorá bola nadšená organizáciou takejto
akcie práve v Herľanoch, čo spomenula aj vo svojom úvodnom príhovore.
Účastníkom výstavy podarovala prezenty s logom Herlian. V úvode sa
prihovorila účastníkov výstavy, počas celej výstavy dozerala na to, aby bolo
všetko v poriadku zo strany obce a v závere sa rozlúčila spoločným vystúpením
s folklórnou speváckou skupinou Herľančanka.
Nedá mi nespomenúť ešte kolegu kopoviara Slavomíra Bobaľa, ktorý
mi aktívne pomohol s prípravou výstavy(hlavne zabezpečením kruhov), ale aj
sponzoringom vynikajúcej „58 % ústnej vody“, ktorá nebola z gejzíru.
Počas výstavy sa prezentovali aj lesničiari zo Strednej lesníckej školy
v Prešove pod vedením p. Komanického a jeho syna, ktorý okrem úvodného
slávnostného halali a záverečnej kopoviarskej hymny, zahrali aj ukážky
poľovníckych signálov.
Chcem sa úprimne a zo srdca poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri organizovaní, zabezpečovaní, realizácií tohto
vydareného podujatia - klubovej výstavy.
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Záver výstavy patril kopovom a kopovkám, tým ktorí boli hlavnou
súčasťou tejto výstavy. Predseda klubu slovenského kopova MUDr. A. Kališ
PhD. v závere zhodnotil kvalitu organizácie tejto výstavy a vyjadril spokojnosť
a poďakovanie nám organizátorom
a všetkým ktorí neodmietli pomoc
a podporu. Vysokú úroveň v takom krásnom prostredí vyzdvihol aj
podpredseda klubu Ing. Stanislav Moravčík. Vo svojom záverečnom príhovore
som sa aj ja poďakoval vedeniu klubu, výboru za dôveru, ktorú preukázali mne
a môjmu kolegovi Petrovi Rusnákovi a zároveň som tlmočil otázku, ktorú mi
kládli účastníci výstavy, že čo tak „Klubová výstava slovenských kopovov
Herľany 2016“. Budú Herľany tradíciou kopoviarských výstav?
Veľkou odmenou pre mňa a cťou mi bolo zorganizovať takúto akciu
a vidieť odchádzať vďačných, šťastných a spokojných ľudí.
Vyhlásenie výsledkov výstavy, ocenenie najlepších, odovzdanie
ocenení a kopoviarska hymna ukončili Klubovú výstavu slovenských kopovov
Herľany 2015.
S pozdravom Lesu a kynológii zdar!

Ing.Pavol Soták

Víťazi
GERO Z VEĽOPOLIA – Výborný, CAC, Klubový víťaz 2015, BOB
CILA VIHORLATSKÉ HORY – Výborný 1, CAC, Klubový víťaz 2015
DENY OD MAJIRA – Výborný, CAJC, Klubový víťaz mladých 2015
DIA OD SPOLKÁRA – Výborný 1, CAJC, Klubový víťaz mladých 2015
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Výsledky výstavy
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DENY OD MAJIRA – Výborný, CAJC, Klubový víťaz mladých 2015
FRANK TOMAŠOVÁ – Veľmi dobrý
HORAN SPOD CERNINSKEJ – Výborný
CHACHAR PITAKOVA – Výborný
LEO SPOD SOBRANY – Výborný
LUX OD RIEČKY – Odstúpil
SAFIR BRUNOV DVOR – Odstúpil

PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
8.
9.
10.
11.

ASTON MARKOV DVOR – Odstúpil
BADY OD SPOLKÁRA – Výborný, CAC
BENY OD SPOLKÁRA – Výborný, R. CAC
HAKIM SPOD KEMENEJ HORY – Veľmi dobrý

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GORAL Z GISARKY – Veľmi dobrý
GORAL Z VEĽOPOLIA – Výborný
CHANO SOKOLIE HNIEZDO – Výborný, CAC
IVO BAHRISKO – Veľmi dobrý
JASO ZO SLAVOŠOVSKEJ DOLINY – Výborný, R. CAC
LUKY ZO SLAVOŠOVSKEJ DOLINY – Výborný
AMOR BYKOVSKEJ DOLINY – Výborný
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PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS
18. ASTOR OD DIGOŇA – Výborný, R. CAC
19. GERO Z VEĽOPOLIA – Výborný, CAC, Klubový víťaz 2015, BOB
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

AJA MOLITOROV DVOR – Nenastúpila
ALMA SPOD SNINSKÉHO – Výborný
ASTA SPOD HAVRANKY – Veľmi dobrý
AXA MYSLAVSKÉ ÚDOLIE – Veľmi dobrý
AXA SPOD HAVRANKY – Výborný 3
DIA OD SPOLKÁRA – Výborný 1, CAJC, Klubový víťaz mladých 2015
HOLI Z LUTOMIA – Veľmi dobrý
CHAJDA PITAKOVA – Veľmi dobrý
JARA BAHRISKO – Veľmi dobrý
JUNA BAHRISKO – Výborný
LOLA SPOD SOBRANY – Veľmi dobrý
LOTA OD RIEČKY – Výborný 2

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
32. VIENNA SPOD KUNOVEJ – Nenastúpila
33. IZZY BAHRISKO – Výborný, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
33. BONA VAĽAŠKOVCE – Výborný 3
34. CILA VIHORLATSKÉ HORY – Výborný 1, CAC, Klubový víťaz 2015
35. TASHA SPOD KUNOVEJ – Výborný 2, R. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS
36. CARIN SOKOLIE HNIEZDO – Výborný 1
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Dňa 13.9.2015 sa v priestoroch Múzea liptovskej dediny v Pribyline
konala Špeciálna výstava slovenských kopovov, ako súčasť programu Dňa sv.
Huberta. Na výstavu bolo prihlásených 52 jedincov nášho národného plemena,
z toho 12 psov a 40 sučiek. Nedostavili sa 4 jedince. Všetky triedy psov
posudzoval Ing. Ľudovít Pitoňák, všetky triedy sučiek František Homola.
Atmosféru výstavy v priestoroch Múzea liptovskej dediny, za početnej
diváckej účasti, dokresľovala panoráma Vysokých Tatier a umocňovalo krásne
slnečné počasie so slávnostnou atmosférou prebiehajúcej slávnosti Dňa sv.
Huberta. Po slávnostnom začiatku Dňa sv. Huberta a ekumenickej bohoslužbe
bola príhovorom predsedu KCHSK otvorená Špeciálna výstava slovenských
kopovov . Posudzovanie prebiehalo v samostatných kruhoch pre psov a sučky.
Víťazom plemena sa
varty majiteľa Jozefa Hlbockého.

stala

sučka Chvála

spod

Kokavskej

V priebehu Dňa sv. Huberta boli, v rámci slávnostného odovzdávania
ocenení SPZ, ocenení Čestným uznaním KCHSK za dosiahnuté výsledky na
domácich a zahraničných podujatiach členovia KCHSK: Ing. Zuzana Pavelková,
Marián Pollák, Vladimír Peťko, Radovan Krššák, József Dombai a Bc. Jozef
Králik. Aj takouto formou chce výbor KCHSK oceniť prácu členov klubu.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za predvedenie svojich slovenských
kopovov na ŠV, za prezentáciu nášho národného plemena a víťazom srdečne
gratulujeme!

za výbor KCHSK - MUDr. Adrian Kališ, PhD.
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Výsledky výstavy
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
1.
ARON SPOD SNINSKÉHO - Výborný 1, CAJC
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
2.
AKIM Z HORÁRNE DVA DUBY - nenastúpil
3.
BORKO ZO ŠÚLAKOVHO DVORA - Veľmi dobrý
4.
GASTON SPOD HIRKY – Veľmi dobrý
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
5.
AMIR SPOD MACOVHO VRCHU - nenastúpil
6.
ATHOS NIŽNÁ VOĽA - Veľmi dobrý
7.
BARON OD KALINOVSKÉHO POTOKA - Dobrý
8.
BESSY Z TAMBOROVHO DVORA - Výborný
9.
DENY OD MAJIRA - Veľmi dobrý
10.
GARY Z PADALA - Výborný 2, Res. CAC
11.
GRAND ZO ŠARAMPOVA - Výborný 3
12.
HARY DZUNOŠAJ - Výborný 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS
13.
ALBI SPOD VINOHRÁDKŮ – odstúpil
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS
14.
ELIS OD SPOLKÁRA – VN
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
15.
AGA BELÁKOV DVOR - Výborný 2
16.
ANNY SPOD HAVRANIEHO VRCHU - Výborný 3
17.
BYSTRA OD KALINOVSKÉHO POTOKA - Veľmi dobrý
18.
CORA SPOD HRADECKEJ LÚKY - Výborný 4
19.
DIXA OD PRIEHRADNÉHO MÚRU - Výborný
20.
EIMA SPOD MACOVHO VRCHU - Výborný
21.
ESTA SPOD MACOVHO VRCHU - Výborný
22.
GERDA ŠIROKA DOLINA - V1, CAJC
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23.
24.
25.

HESI BIELA STUDŇA - Veľmi dobrý
ISKRA Z HRACHOVSKÉHO VŔŠKU - Veľmi dobrý
PENTA SPOD VYSOKEJ – Výborný

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
26.
ABBA Z HORÁRNE DVA DUBY - Výborný 3
27.
AMMY Z HORÁRNE DVA DUBY - Výborný 2, Res. CAC
28.
BONA ZO ŠULÁKOVHO DVORA - Výborný 1, CAJC
29.
DARA JOŠČEKOV DVOR - Veľmi dobrý
30.
DONA JOŠČEKOV DVOR – nenastúpil
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
31.
ABA Z TAMBOROVHO DVORA - Výborný
32.
ANITA OD KALINOVSKÉHO POTOKA - Výborný
33.
ARDA OD KALINOVSKÉHO POTOKA - Výborný 1, CAC
34.
ARIKI Z BANSKEJ ŠTIAVNICE - Výborný
35.
ARTEMIS Z POD JAHODNÉHO - Veľmi dobrý
36.
ASTA CHARA OD TMAVEJ DOLINY - Výborný
37.
AXA MYSLAVSKÉ ÚDOLIE - nenastúpil
38.
BONA OD KALINOVSKEHO POTOKA - Výborný
39.
BONY Z JARKINHO ÚDOLIA - Výborný
40.
BORA ZO ŠULÁKOVHO DVORA - Výborný 4
41.
BYSTRA Z POLIAKOVCA - odstúpil
42.
DAJA Z EVKINHO DVORA - Veľmi dobrý
43.
DORA Z POLIAKOVCA – Výborný 3
44.
FANY Z VEĽOPOLIA - Výborný
45.
FEJA Z VELOPOLIA - Veľmi dobrý
46.
FILA SPOD SOBRANY - Výborný
47.
GABA DZUNOŠAJ - Veľmi dobrý
48.
HELA DZUNOŠAJ - Výborný
49.
CHERI OD FABOVEJ - Veľmi dobrý
50.
KUDU Z POLČINY - Výborný 2, Res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS
51.
FIBI Z PROSNÉHO - Výborný 2, Res. CAC
52.
CHVÁLA SPOD KOKAVSKEJ VARTY – Výborný 1, CAC, BOB
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Informácia pre poľovnícku verejnosť ohľadom výskytu Aujeszkého choroby u
diviakov na Slovensku
Bez štvornohých pomocníkov?
Otázku z titulku si kladie čoraz viac chovateľov našich najobetavejších
pomocníkov na spoločnej poľovačke na diviačiu zver - chovateľov duričov.
Každoročne počuť o psíkoch, ktoré doslova nasadzujú život pri vytláčaní
diviačej zveri z húštin. Neraz sa tento nerovný boj končí pre psíka tragicky. Nie
je to však jediné a už nezvratné nebezpečenstvo, ktoré na spoločnej poľovačke
hrozí nášmu psíkovi. V poslednom období čoraz častejšie počuť aj o úhynoch
psov na Aujeszkého chorobu, ktorou sa nakazili práve na spoločných
poľovačkách na diviačiu zver.
REZERVOÁR OCHORENIA
Aujeszkého chorobu alebo inak. pseudobesnotu, spôsobuje herpes vírus (SHV1). Prirodzeným hostiteľom a rezervoárom vírusu sú sviňovité, teda aj diviačia
zver. Ak sa z tejto skupiny zviera infikuje, stáva sa jeho nositeľom doživotne i
keď má vytvorené protilátky. Nakazené zviera vylučuje vírus len v určitom
životnom období kedy sa dostáva do tzv. viremickej fázy. Zvyčajne ide o
oslabenie imunity z rôznych dôvodov (stres, pôrod, nevhodné chovateľské
podmienky). Vtedy sa stáva nebezpečným aj pre ostatné zvieratá, ktoré môže
nakaziť. Okrem vlastného druhu to môžu byť aj iné, napr. aj psovité a
mačkovité.
Človek nie je vnímavý na toto ochorenie. U nakazeného iného druhu zvieraťa
sa ochorenie prejaví takmer vždy klinicky manifestnou formou a končí sa
úhynom. No v týchto prípadoch však musí ísť o prijatie dostatočne veľkej
infekčnej dávky, zvyčajne spojenej s konzumáciou mäsa zvieraťa vo viremickej
fáze alebo olízaním krvi, príp. výlučkov z telových otvorov takéhoto zvieraťa.
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Pri domácich ošípaných patogenita vírusu závisí od veku zvieraťa. U dospelých
má ochorenie zväčša mierny priebeh, často bez zjavných klinických príznakov
a nikdy nie je pre ne smrteľné (s výnimkou najmladších prasiatok). Šírenie
ochorenia a patogenita pri domácich ošípaných je pomerne dobre
preštudovaná a domnievame sa, že u diviakov by mal byť priebeh ochorenia
podobný. Pre potvrdenie tejto teórie by bolo však dobré vykonať rozsiahlejší
monitoring v terénnych podmienkach príp. biologický pokus. Výsledky
vyšetrovaní ulovených diviakov za viac ako 15 rokov vykonaných na Štátnom
veterinárnom ústave vo Zvolene totiž naznačujú, že u diviakov priebeh a najmä
šírenie ochorenia je predsa v určitých parametroch rozdielne, čo zrejme
spôsobujú odlišné životné podmienky a iné etologické prejavy v prirodzenom
prostredí.
NAJHORŠÍ ČAS
U domácich ošípaných dochádza k vylučovaniu vírusu v priebehu celého roku.
Naproti tomu u diviačej zveri sa podarilo zachytiť vylučovanie vírusu len v
zimnom období v mesiacoch október až február (najčastejšie v decembri).
Vzorky, ktoré boli vyšetrované na Aujeszkého chorobu pochádzali z diviakov
primárne vyšetrovaných na klasický mor ošípaných a boli dodávané priebežne
počas celého roka.
Analýzou ročného obdobia, v ktorom bolo zistené vylučovanie vírusu, sa nám
núka niekoľko zmien v životných podmienkach a správaní sa diviakov, ktoré by
mohli vplývať na šírenie ochorenia. Z najzávažnejších zmien, ktorá
pravdepodobne zohráva primárnu príčinu vylučovania a šírenia vírusu je, že v
tomto období sa odohráva párenie diviakov s intenzívnym kontaktom aj mimo
rodinných zväzkov. Diviaky v tomto období oveľa častejšie využívajú pre ne
typický spôsob dorozumievania sa prostredníctvom tzv. nosonasalneho a
nosoanálneho kontaktu, čo by vysvetľovalo aj pomerne vysoké percento
infikovania diviačat. Tie sa síce nezúčastňujú na pohlavnom akte (ten sa
považoval za hlavnú cestu prenosu), ale sa infikujú aj „kontrolou" intenzívneho
značkovania teritória kancov a rujných diviačie slinnými a močovými značkami.
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Ďalšia zmena, ktorá môže mať vplyv na vylučovanie vírusu sú spoločné
poľovačky, vyvolávajúce stres u diviakov a nútený presun v rámci viacerých
domovských okrskov. Intenzívnejšie kontakty v tomto období sú aj z dôvodov
sústreďovania sa diviakov z polí na menšie plochy poskytujúce kryt v
mimovegetačnom období. To vyvoláva u diviakov, chrániacich si svoj
domovský okrsok, stabilný tzv. sociálny stres.
RÝCHLY PRIEH U PSOV
Aj keď sa zdá, že ochorenie nemá žiadny vplyv na diviaky, pre poľovné psy je
veľmi nebezpečné. K najpravdepodobnejšej možnej infekcii psov od diviakov
môže dôjsť v období, keď sa najčastejšie používajú na spoločné poľovačky.
Každoročne sa to aj stáva, len škoda, že psy uhynuté za príznakov tohto
ochorenia sa zriedka dostávajú na laboratórne vyšetrenie, preto laboratórne
potvrdených prípadov je menej. Pretože klinické príznaky ochorenia sú však
typické a manifestné, určiť diagnózu je pomerne ľahké. Pri správnom stanovení
diagnózy pomáhajú aj anamnestické údaje, kde sa vždy uvádza kontakt s
diviakom alebo konzumácia surového diviačieho príp. bravčového mäsa.
Inkubačné štádium u psov trvá od 2 do 10 dní. Za ten čas si chovateľ zvyčajne
na psíkovi ani nevšimne žiadne príznaky. Prvým klinickým prejavom je nápadne
časté olizovanie, čo prechádza do pocitu svrbenia, ktorého intenzita sa
stupňuje. Svrbenie u psov sa lokalizuje zvyčajne na hlavu a na okolie papule.
Škriabanie je také intenzívne, že na miestach svrbenia sa vytvárajú otvorené
rany. Nastupuje obrna jazykového a hltanového svalstva, neskôr zášklby
svalstva na hlave a krku. Zvieratá hynú do 12 hodín od prejavenia sa klinických
príznakov, výnimočne do dvoch dní.
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AKTUÁLNA NÁKAZA U NÁS
Od r. 2007 je SR Rozhodnutím Komisie 2007/603/ ES uznané ako krajina bez
výskytu Aujeszkého choroby u domácich ošípaných. U diviakov však pretrváva
genotyp vírusu, ktorý v domácich chovoch ošípaných nikdy nekoloval.
V poľovníckej sezóne 2010/2011 bol v SR laboratórne potvrdený vírus u 13
diviakov. Prvý prípad bol zaznamenaný 15. 10. 2010 a posledný 23. 2. 2011.
Laboratórne boli potvrdené aj 3 prípady výskytu u psov (z jednej poľovačky v
okrese Veľký Krtíš). U jedného psa (okres Košice okolie) bola diagnóza
stanovená na základe klinických príznakov. U diviaka, s ktorým prišiel tento pes
do kontaktu, bol vírus potvrdený laboratórne. Všetky psy ochoreli v mesiaci
december.
V sezóne 2011/2012 bolo laboratórne potvrdených 10 diviakov vo viremickej
fáze (prvý prípad 19.11.2011 posledný 21.1.2012) a vírus bol potvrdený i u
jedného uhynutého psa (november, Krupina). Podľa klinických príznakov a
priebehu bolo ochorenie potvrdené u ôsmich psov infikovaných na spoločnej
poľovačke (november, Malacky) a jedného na poľovačke v Pliešovciach
(začiatok januára 2012). Na základe sérologického vyšetrenia sa zistilo, že
približne štvrtina vyšetrovaných diviakov prišla do kontaktu s vírusom a je teda
potencionálnym vylučovateľom. So stúpajúcim vekom stúpa aj sérologická
prevalencia v tejto vekovej kategórie. Naproti tomu podľa vekových kategórii
sa vírus podarilo zachytiť najčastejšie u diviačat (56 % všetkých pozitívnych
prípadov) lanštiakov (34 %) a najmenej u dospelých diviakov (10 %). So
stúpajúcou počtom diviačej zveri stúpa, pochopiteľne, aj možnosť väčšieho
počtu infikovaných jedincov.
PREVENCIA
Keďže momentálne na trhu nie je žiadna vakcína proti ACH vhodná pre
mäsožravce, jedinou ochranou našich štvornohých pomocníkov sú poznatky o
možností šírenia
ochorenia a minimalizácia situácií, počas ktorých môže dôjsť k infikovaniu psa.
Preto najmä v čase vylučovania vírusu diviakmi, čo je obdobie spoločných
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poľovačiek, je dôležité neškodne odstraňovať vývrhy z diviakov, nenechávať
pobiehať psy na výradisku a zabrániť ich kontaktu s ulovenými diviakmi. V
tomto období nie je vhodné používať na výcvik psov ratice a kože z ulovených
diviakov, prípadne zakladať stopy pofarbené krvou z takýchto zvierat.
Zabránenie olizovania krvi, telových otvorov a požierania vývrhov by malo byť
samozrejmosťou. A aby spoločné poľovačky na diviaky bez psíkov sa nakoniec
nestali skutočnosťou, neostáva nám dúfať, že už v blízkej budúcnosti bude k
dispozícii aj účinná očkovacia látka.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
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Memoriál Andreja Renča 2015

Ing. Igor Hronče a RICK z Prievrany „najlepšia práca v oplôtku“

Ľubomír Renčo (hlavný rozhodca) a Ing. Pavol Soták (riaditeľ MAR 2015)
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Jozef Kopčok (Kanada) a predseda KCHSK MUDr. Adrian Kališ PhD.

Zľava József Dombai (Maďarsko), Bc. Radovan Smetanka, Štefan Beňo, Ing. Igor Hronček, Bc. Jozef Králik,
Martin Ondríček (Česká republika), Vladimír Peťko, Radovan Krššák, Jozef Kopčok (Kanada)
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predseda KSK (Česká republika) Mgr. Petr Šupík a predseda KCHSK MUDr. Adrian Kališ PhD.

Príhovor riaditeľa MAR Ing. Pavla Sotáka, hlavného rozhodcu Ľubomíra Renča a predsedu KCHSK
MUDr. Adriana Kališa PhD. a následne vyhodnotenie MAR 2015
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Martin Ondríček (Česká republika)

Víťazi MAR 2015 Vladimí Peťko a ASTOR zo Šútovskej doliny
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Tatranský pohár slovenských kopovov 2015

Hodnotenie práce na umelo založenej pofarbenej stope raticovej zvery

Zľava József Dombai – FIBI z prosného, III. miesto Štefan Fedák – GABA Dzunošaj, I. miesto
MUDr. Jozef Matta – TREVIS spod Kunovej, II. miesto Bc. Jozef Králik – CAR Parichvost
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MUDr. Jozef Matta – TREVIS spod Kunovej po úspešnej dohľadávke lanštiaka (I. miesto)

Bc. Jozef Králik – CAR Parichvost po úspešnej dohľadávke lanštiaka (II. miesto)
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MANOVO 2015

Úspešný výber zástupcov KCHSK Radovan Krššák , Ing. Zuzana Pavelková a József Dombai
v poľskom Manove na Memoriáli Juliusza Jarosza a medzinárodnej súťaži slovenských kopovov.
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Česko – Slovenské zastúpenie v Manowe

Ing. Zuzana Pavelková – GERBERA Lohyňa

Radovan Krššák – HARO Dzunošaj
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Špeciálna výstava slovenských kopovov

Víťaz plemena CHVÁLA spod Kokavskej Varty, majiteľ Jozef Hlbocký a chovateľ Marián Kuruc
(bohužiaľ
ju
niekto
16.3.2016
zastrelil)
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Sponzori

Spravodaj 2015

163

Fotogaléria

Spravodaj 2015

164

Fotogaléria

Spravodaj 2015

165

Fotogaléria

Spravodaj 2015

166

