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Vážení priatelia!

Som veľmi rád, že Slovensko napriek tomu, že jeho samostatná štátnosť má iba toľko 
rokov, koľko oslavujeme dnes u Slovenskej kynologickej jednoty, sa zaraďuje medzi krajiny 
s veľmi dlhou históriou kynológie. V čriepkoch z histórie, ktoré sa nám zachovali, nachádzame 
záznamy o tom, že už v stredoveku sa na Slovensku chovali psy, ktoré slúžili na poľovačkách 
uhorských panovníkov. Už v roku 1665 nájdeme záznamy o počiatkoch služobnej kynológie 

na území Slovenska. Dokazuje to tiež skutoč-
nosť, že k dnešnému dňu máme štyri národné 
plemená, z ktorých dve majú korene v našej 
histórii a dve sú výsledkom práce a umu prak-
ticky našej generácie kynológov.

História Slovenska, tak ako aj slovenskej 
kynológie, bola veľmi kľukatá. Slovenská ky-
nológia sa začala intenzívne rozvíjať po za-
ložení Československej republiky. Do tohto 
obdobia spadá aj založenie plemennej kni-
hy psov na Slovensku, ako aj medzinárodné 
uznanie našich národných plemien.

Slovenskí kynológovia aj pod vplyvom 
českých kynológov, ktorí prišli pracovne na 
Slovensko v  prvej polovici minulého storo-
čia, si začali uvedomovať svoju zodpovednosť 
za  vývoj našej kynológie. V  tom období vy-
rástli na Slovensku také významné kynologic-
ké osobnosti, ako bol Koloman Slimák, Andrej 
Renčo, Fridrich Konrád v poľovníckej kynoló-

gii, Ján Magál v služobnej kynológii či Pavol Lupták v chove spoločenských plemien, a mnohí 
ďalší. Oni položili základy, na ktorých stojí dnešná kynológia na Slovensku.

V tomto roku oslávila Slovenská kynologická jednota 25 rokov od svojho založenia. Po vzni-
ku samostatného Slovenska vznikla na Slovensku 12. 03. 1993 jednotná kynologická organizá-
cia, ktorá bola nevyhnutnou podmienkou na to, aby sme vstúpili medzi vyspelé kynologické 
krajiny, aby sme sa stali členmi najväčšej kynologickej organizácie na svete - Medzinárodnej 
kynologickej federácie (FCI). Napriek problémom, ktoré táto organizácia mala v prvých rokoch 
svojej existencie, keď si nie všetci uvedomovali, že našou povinnosťou je zachovať kynológiu 
v jej rôznorodosti a umožniť rozvíjať sa všetkým odvetviam kynológie a usilovali sa presadiť 
záujmy jednej skupiny kynológov nad ostatnými, sa podarilo zachovať jednotu kynologickej 
organizácie pri vytvorení podmienok pre rozvoj všetkých jej odvetví.

Dnes je Slovenská kynologická jednota organizáciou, kde sú vytvorené rovnaké podmien-
ky pre rozvoj všetkých kynologických činností. Vytvára priestor pre rozvoj poľovníckej i špor-
tovej kynológie, priestor pre rozvoj spoločenských plemien psov i pre kynológov, ktorí majú 
záujem o  rôzne športové činnosti, ako sú agility, záprahový, ale aj dostihový šport. Venuje 
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pozornosť výstavníctvu i mladým vystavovateľom. Svoj priestor tu majú i odvetvia ako tanec 
so psom a ďalšie vznikajúce oblasti kynológie.

V súčasnosti ročne organizujeme 18 medzinárodných výstav psov, na ktorých sa v uply-
nulom roku zúčastnilo 31 638 psov. Ročne zapisujeme do plemennej knihy viac ako 11 000 
psov. Naši zástupcovia sú aktívni prakticky vo všetkých komisiách FCI. Každoročne narastá 
počet psov, ktorým bol udelený titul Slovenský šampión krásy a každoročne organizujeme pre 
úspešných výstavných psov súťaž Šampión šampiónov. Naši kynológovia sa úspešne zúčast-
ňujú svetových i európskych výstav. Výrazné úspechy dosahujú športoví i poľovnícki kynoló-
govia na vrcholových medzinárodných kynologických súťažiach vrátane Majstrovstiev sveta 
i Európy. Úspešní sú naši kynológovia na súťažiach agility i v Dogdancingu.

Bez činnosti ľudí, pre ktorých je kynológia srdcovou záležitosťou, ktorí jej venujú veľa svoj-
ho voľného času, rozumejú jej a  dokážu úspešne organizovať kynologické akcie, rozumejú 
psom a majú talent na výcvik psov, majú chovateľskú intuíciu a dokážu prekonávať prekážky, 
ktoré im dnešná spoločnosť kladie do cesty, by sme nemohli o kynológii na Slovensku a o ce-
lej našej organizácii hovoriť ako o úspešnej.

Dnešné stretnutie je iba malým poďakovaním ľudom, ktorí si kynológiu vybrali za celoži-
votného koníčka, ktorí veľa kynológii obetovali a zaslúžili sa o to, že prácu našich predchodcov 
sme pozdvihli na vyššiu úroveň. Na úroveň, ktorú môžeme s úctou odovzdať našim nasledov-
níkom.

V tejto publikácii Vám predkladáme prehľad kynológov, ktorí za uplynulých 5 rokov splni-
li podmienky na udelenie ocenenia Slovenskou kynologickou jednotou. Chcem im v svojom 
mene, ale aj v mene Prezídia SKJ a v mene všetkých členov Slovenskej kynologickej jednoty 
poďakovať za prácu, ktorú na poli kynológie odviedli. Prostredníctvom nich chcem poďakovať 
aj všetkým ďalším, ktorí za ich úspechmi stoja, ich partnerom, členom rodiny, ale i ostatným 
kynológom, ktorí v tejto publikácii nie sú spomenutí.

Nech im kynológia aj naďalej prináša predovšetkým radosť a úspechy, nech sú im mottom 
života aj naďalej slová: Psy nie sú zmyslom života, avšak dávajú mu zmysel.

Ing. Jozef Jursa, CSc.
prezident Slovenskej kynologickej jednoty
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1. ZLATÁ MEDAILA 
SKJ – MIMORIADNE 

OCENENIE ZA 
CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS

Magdaléna Kosíková
Je zakladateľkou klubu a  jeho dlhoročnou 
aktívnou členkou. V  chovateľskej stanici 
z  Gatebeckparku odchovala prvého me-
dzinárodného šampióna krásy spomedzi 
dlhosrstých kólií a  šeltií v  celom bývalom 
Československu a  je taktiež chovateľkou 
a majiteľkou prvej dlhosrstej kólie s titulom 
svetového víťaza u  nás. Je zakladateľkou 
chovu šetlandských ovčiakov na Slovensku. 
Bola prvou medzinárodnou posudzovateľkou 
exteriéru psov spomedzi žien v Českosloven-
sku. Patrila k  najuznávanejším a  najvyuží-
vanejším špecialistom škótskych ovčiakov 
a  šetlandských ovčiakov v  Československu. 
Mimoriadne ocenenie zlatou medailou Slo-
venskej kynologickej jednoty získava za mi-
moriadny osobný vklad v  oblasti posudzo-
vania exteriéru psov a celoživotný prínos do 
chovu škótskych ovčiakov a šeltií.

Gizela Račkajová
Je dlhoročnou a  uznávanou chovateľkou 
pudlov. Prvý vrh vo svojej chovateľskej stani-
ci z Tatranských roklín odchovala v roku 1970. 
O  desať rokov neskôr, v  roku 1980, začala 
pôsobiť vo funkcii rozhodcu pre exteriér ple-
mena pudel. Viac ako 30 rokov pôsobila ako 
poradkyňa chovu pre toto plemeno. Dodnes 
je členkou výboru Slovenského klubu chova-
teľov pudlov. V  stredných pudloch výrazne 
ovplyvnila chov plemena a odchovala množ-
stvo národných a  Medzinárodných šam-
piónov krásy. Mimoriadne ocenenie zlatou 
medailou Slovenskej kynologickej jednoty 
získava za celoživotný prínos v prospech slo-
venskej kynológie, chovu pudlov a dlhoročné 
pôsobenie v roli rozhodcu pre exteriér.

2. ZLATÁ MEDAILA SKJ 
V KATEGÓRII CHOV – 

EXTERIÉR

Pavol Gáj
Vo svojej chovateľskej stanici Gajamír od-
choval viacero výstavne, ale hlavne pracovne 
úspešných jedincov plemena bradáč. Každo-
ročne sa zúčastňoval na majstrovstvách Slo-
venska vo výkone bradáčov, kde 4x obhájil 
titul Majstra Slovenska vo výkone bradáčov 
a  4x titul Vicemajstra. Úspešne absolvoval 
viac ako 24 skúšok z  výkonu. Ocenenie zís-
kava za celoživotnú kynologickú činnosť ako 
v  oblasti chovu a  propagácie plemena bra-
dáč, tak aj vo výcviku bradáčov.

Jaroslav Jevčák
Vo svojej chovateľskej stanici Morské oko od 
roku 1999 odchoval mnoho vrhov viacerých 
plemien. Na základe uznesenia Kynologickej 
rady Slovenského poľovníckeho zväzu v roku 
2012 začal so šľachtením plemena tatranský 
durič, ktoré bolo následne uznané na národ-
nej úrovni uznesením VZ SKJ 14.  7.  2016. Je 
ústrednou postavou šľachtenia tatranských 
duričov a garantom vzniku nového národné-
ho plemena.

Miroslav Kotuláš
Chovateľskú stanicu Fatranský sen založil 
v  roku 1986. Odchoval v nej desiatky jedin-
cov, ktoré dosiahli titul národného šampió-
na, 19 z nich obdržalo titul Medzinárodného 
šampióna krásy, 1 Európskeho víťaza a 6 Stre-
doeurópskych víťazov. Je rozhodcom pre po-
sudzovanie exteriéru psov so špecializáciou 
pre plemená škótsky ovčiak, šetlandský ov-
čiak, austrálsky ovčiak, border kólia, poľský 
nížinný ovčiak, welsh corgi a bearded kólia.

Monika Pilná
V  roku 1979 sa stala majiteľkou nemeckého 
ovčiaka. Svoj prvý vrh odchovala v roku 1989. 
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Jej chovateľská stanica nesie názov Kasiterit. 
Je úspešnou chovateľkou briardov, yorkshír-
skych teriérov a  bearded kólií. Okrem toho 
vlastnila aj amerického kokeršpaniela a v sú-
časnosti aj biewerov. Medzi jej najväčšie ky-
nologické úspechy patrí odchovanie Sveto-
vého víťaza, 2 Svetových víťazov mladých, 2 
Európskych víťazov, 11 Medzinárodných šam-
piónov krásy, 31 národných šampiónov mno-
hých krajín a mnohých Klubových šampiónov 
a víťazov. Málokto vie, že nádherný predsta-
viteľ plemena bearded kólia – Best in Show 
zo Svetovej výstavy v  Miláne v  roku 2015, 
pochádza po matke z chovu Kasiterit. Okrem 
výstavných úspechov úspešne absolvovala 
mnohé skúšky z výkonu SVV a IPO a zúčast-
nila sa Majstrovstiev mládeže SR vo výkone 
služobných psov. Je držiteľkou striebornej 
medaily SKJ za chov. V  minulosti pôsobila 
vo  výbore Briard klubu ako tajomník a  po-
radca chovu. Dnes zastáva funkciu tajomníka 
v  Bobtail & Bearded collie klube. Je člen-
kou organizačných výborov medzinárodných 
výstav DanubeCacib. 13 rokov bola vedúca 
sekretariátu SKJ. Od roku 2012 je v  pozícii 
výkonnej riaditeľky Slovenskej kynologickej 
jednoty.

Marián Štefek
Za 35 rokov aktívnej kynologickej činnosti 
v  chovateľskej stanici Lemart odchoval viac 
ako 30 Slovenských šampiónov krásy, Klu-
bových šampiónov a  národných šampiónov 
niekoľkých štátov. Taktiež 8 Medzinárodných 
šampiónov krásy, Svetového víťaza a Európ-
skeho víťaza mladých. Predviedol viac ako 30 
psov na rôznych skúškach a súťažiach. Z toho 
na medzinárodných dosiahol 8x CACIT. Je 
medzinárodný rozhodca pre exteriér a výkon 
poľovných psov. Zlatú medailu SKJ získava za 
zásluhy v oblasti chovu, výstavníctva a výcvi-
ku psov.

3. ZLATÁ MEDAILA SKJ 
V KATEGÓRII CHOV – 
EXTERiÉR a VÝKON

František Homola
Dlhoročný chovateľ a cvičiteľ. V chovateľskej 
stanici z Čerešňovej od roku 1981, odchoval 
44 vrhov slovenských kopovov, jazvečíkov 
hrubosrstých a  bavorských farbiarov v  poč-
te 213 šteniat, 4 Európskych víťazov, 15 Klu-
bových víťazov a  predviedol 52 jedincov na 
skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov 
a  klubových súťažiach. Dlhoročný výcvikár, 
poradca chovu a terajší predseda Klubu cho-
vateľov slovenských kopovov.

Andrej Zechmeister
Jeho chovateľská stanica z Bilice je aktívna od 
r. 1972. Odchoval viac ako 50 vrhov, prevažne 
stavačov (hlavne nemeckých krátkosrstých 
stavačov). Z  jeho chovu pochádza niekoľko 
víťazov vrcholových súťaží - Memoriálu Karla 
Podhajského, Memoriálu Kolomana Slimáka. 
Odchoval niekoľko chovných psov a viacero 
chovných súk. Psy z jeho chovu boli Národný-
mi ale aj Medzinárodnými šampiónmi krásy.

4. ZLATÁ MEDAILA SKJ 
V KATEGÓRII CHOV – 

VÝKON

Alžbeta Jamnikar
Viac ako 35 rokov aktívnej chovateľskej čin-
nosti. Vo svojej chovateľskej stanici Betkin 
dvor od roku 1981 odchovala viac ako desať 
jedincov plemena nemecký ovčiak a belgický 
ovčiak, ktorí úspešne štartovali na Majstrov-
stvách sveta FCI vo výkone psov. Nemecký 
ovčiak Tiko Betkin dvor bol dvojnásobným 
Majstrom sveta FCI vo výkone pachových 
prác. Psy z jej chovateľskej stanice sa taktiež 
zúčastnili Majstrovstiev sveta vo výkone ne-
meckých alebo belgických ovčiakov.
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5. ZLATÁ MEDAILA 
SKJ V KATEGÓRII 
ROZHODCOVSKÁ 

ČINNOSŤ

Tibor Havelka
Je chovateľom plemien francúzsky buldo-
ček, nemecká doga, škótsky jelení pes, ruský 
chrt - barzoj, jazvečík, foxteriér, yorkshírsky 
teriér, americký staffordshírsky teriér a malý 
hladkosrstý pinč. Prvý vrh odchoval v  roku 
1975 a jeho chovateľská stanica nesie názov 
Steppe Farm. Rozhodcom pre posudzova-
nie exteriéru je od roku 1978. V  súčasnosti 
má oprávnenie posudzovať všetky pleme-
ná medzinárodnej kynologickej federácie. 
Okrem väčšiny európskych krajín posudzoval 
v Rusku v Afrike a na americkom kontinen-
te. Je členom výboru Bulldog a mops klubu, 
predsedom Miestneho kynologického klubu 
Orion a prezidentom Pinč klubu Slovakia.

Jozef Jursa
Chovateľská stanica Hartmany založená 
v  roku 1975, neskôr od roku 1993 pokračuje 
s názvom z Dubovských luhov. Prvý vrh Har-
tmany bol odchovaný v roku 1976. Celý život 
zasvätil chovu a  výcviku nemeckých krát-
kosrstých stavačov a  popri nich aj výcviku 
štandardných hrubosrstých jazvečíkov. Je 
rozhodcom pre exteriér od roku 1980 a roz-
hodcom pre výkon od roku 1978. V súčasnosti 
je skupinovým rozhodcom 4., 6. a 7. skupiny 
Medzinárodnej kynologickej federácie. Po-
sudzoval v 8 európskych krajinách. Niekoľko 
jeho jedincov získalo titul Slovenský šampión 
krásy, 2x vyhral Memoriál Karla Podhajského, 
3x Memoriál Kolomana Slimáka a  5x Josefa 
Kadleca. Pes z  jeho chovu vyhral Majstrov-
stvá sveta vo výkone stavačov v  roku 1980. 
Bol poradcom chovu v  Klube chovateľov 
nemeckých krátkosrstých stavačov a  v  sú-
časnosti je jeho dlhoročným predsedom. Sú-
časný predseda Kynologickej rady SPZ a pre-
zident Slovenskej kynologickej jednoty.

Albín Luknár
Dlhoročný chovateľ a cvičiteľ poľovných ple-
mien psov. Jeho chovateľská stanica z Demä-
novskej bola zaregistrovaná v  roku 1963. 
Odchoval množstvo vrhov predovšetkým 
anglických kokeršpanielov, írskych setrov 
a niektorých ďalších plemien sliedičov a te-
riérov. Od roku 1969 je rozhodcom pre skúšky 
poľovnej upotrebiteľnosti psov. Rozhodcom 
pre exteriér sa stal o  2  roky neskôr, v  roku 
1971. V  súčasnosti je rozhodcom pre všetky 
plemená uznané Medzinárodnou kynologic-
kou federáciou.
Dlhé roky pôsobil v Klube chovateľov poľov-
ných sliedičov v rôznych funkciách.

Jaroslav Matyáš
Svoj prvý vrh malých hladkosrstých pinčov 
v  chovateľskej stanici Podhradová odcho-
val v roku 1976. Okrem pinčov sa venoval aj 
chovu bradáčov, boxerov a  odchoval aj vrh 
nemeckých ovčiakov. Počas celého života po 
jeho boku nesmie chýbať pes. Okrem chova-
ných plemien vlastnil aj slovenských čuva-
čov, bavorského farbiara, jazvečíkov, mudi, 
maltézskych psíkov a stredoázijských ovčia-
kov. Rozhodcom pre posudzovanie exteriéru 
psov sa stal v roku 1987. Od tej doby odposu-
dzoval nespočetné množstvo výstav takmer 
vo všetkých európskych krajinách a v Rusku, 
vrátane svetových a európskych výstav. Stal 
sa prvým rozhodcom s aprobáciou na všet-
ky plemená Medzinárodnej kynologickej fe-
derácie na Slovensku. Dlhé roky bol tajom-
níkom Klubu chovateľov plemena bradáč. 
V súčasnosti je predsedom Klubu chovateľov 
slovenských čuvačov, členom predsedníctva 
Kynologickej rady SPZ a členom predsedníc-
tva Zboru rozhodcov SKJ. Významnou mierou 
prispel k rozvoju kynologického výstavníctva 
a k výchove nových rozhodcov pre exteriér.

Gabriela Ridarčíková
Je chovateľkou plemien nemecký boxer a do-
berman od roku 1976. Jej chovateľská stanica 
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z  Tomky výrazne ovplyvnila chov doberma-
nov nielen na Slovensku. V súčasnosti vlast-
ní amerického kokeršpaniela. Skúšky pre 
posudzovanie exteriéru psov zložila v  roku 
1982 a dnes je rozhodkyňou s aprobáciou na 
všetky plemená Medzinárodnej kynologickej 
federácie. Okrem Slovenska posudzovala vo 
väčšine európskych krajín, v  Rusku a  Indo-
nézii vrátane svetových výstav, európskych 
výstav a  IDC svetových výstav dobermanov. 
Medzi jej najvýraznejšie úspechy patrí množ-
stvo Medzinárodných šampiónov krásy a ná-
rodných šampiónov rôznych krajín. Je pred-
sedníčkou Doberman Klubu, predsedníčkou 
Zboru rozhodcov SKJ a členkou prezídia SKJ. 
Slovenskú republiku zastupuje v FCI komisii 
pre rozhodcov. Svojou neúnavnou prácou vý-
razne prispieva k formovaniu Zboru rozhod-
cov SKJ a k výchove nových posudzovateľov.

6. ZLATÁ MEDAILA 
SKJ V KATEGÓRII 

VÝKON – POĽOVNÍCKA 
KYNOLÓGIA

Ladislav Banás st.
Predvádza psov na skúškach už viac ako 30 
rokov. Od založenia Klubu chovateľov ne-
meckých krátkosrstých stavačov v  r.  1993 
patrí k  jeho aktívnym členom. V  ostatných 
dvadsiatich rokoch je pravidelným účast-
níkom vrcholových kynologických súťaží 
ako sú Memoriál Josefa Kadleca a Memoriál 
Kolomana Slimáka. Zároveň sa pravidelne 
zúčastňuje aj najvyššej súťaže v  Českej re-
publike  – Memoriálu Karla Podhajského. Je 
trojnásobným víťazom Memoriálu Koloma-
na Slimáka ako aj víťazom Memoriálu Josefa 
Kadleca. Predviedol na skúškach niekoľko 
desiatok poľovných psov, predovšetkým ne-
meckých krátkosrstých stavačov.

Peter Glezgo
Za viac ako 30 rokov predviedol vyše 30 je-
dincov na skúškach poľovnej upotrebiteľnos-
ti psov. Venuje sa hlavne výcviku, predvádza-
niu a  chovu teriérov, ale pracuje aj s  inými 
plemenami psov napr. jazvečíkmi alebo slie-
dičmi. Niekoľko rokov bol výcvikár v Sloven-
skom klube chovateľov teriérov a foxteriérov. 
Je majiteľom chovateľskej stanice Hunderlov. 
Zlatú medailu SKJ získava za úspechy v ob-
lasti výcviku a predvádzania psov poľovných 
plemien.

Ján Kolenič
Viac ako 30 rokov je aktívnym kynológom. 
Každoročne predvedie na skúškach niekoľko 
psov, hlavne plemien stavačov. Je pravidel-
ným účastníkom vrcholových kynologických 
súťaží. Je dvojnásobným víťazom Memoriálu 
Josefa Kadleca a v roku 2013 zvíťazil na Me-
moriáli Kolomana Slimáka.
Vlastimil Polakovič
Kynológiou sa zaoberá viac ako 30 rokov. Od 
založenia Klubu chovateľov nemeckých krát-
kosrstých stavačov je jeho aktívnym členom. 
Predviedol na skúškach niekoľko desiatok 
stavačov. Je pravidelným účastníkom vrcho-
lových kynologických podujatí. Zvíťazil na 
viacerých medzinárodných súťažiach s ude-
ľovaním CACIT ako aj na Memoriáli Kolomana 
Slimáka a na najvyššej medzinárodnej súťaži 
v ČR - Memoriáli Karla Podhajského.

Jozef Stríbik
Za viac ako 30 rokov predviedol vyše 30 
jedincov na skúškach poľovnej upotrebi-
teľnosti psov, ako aj na vyšších súťažiach 
v  Slovenskej republike. Je dlhoročný funk-
cionár Klubu chovateľov maďarských stava-
čov. Je rozhodcom pre posudzovanie výkonu 
na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov 
a majiteľom chovateľskej stanice Garampar-
ty. Zlatú medailu SKJ získava za mimoriadne 
úspechy v  oblasti výcviku a  predvádzania 
psov poľovných plemien.
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7. ZLATÁ MEDAILA SKJ 
V KATEGÓRII VÝKON – 

ŠPORTOVÁ KYNOLÓGIA

Ivan Daňo
Viac ako 40 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti. Niekoľkonásobný účastník na Maj-
strovstvách sveta v  pachových prácach. Na 
Majstrovstvách sveta FCI v  pachových prá-
cach v  kategórii IPO -FH obsadil 3. miesto. 
Aktívne sa venuje chovu a výcviku psov pra-
covných plemien.

Adriana Nagyová
Viac ako 30 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti v oblasti športovej kynológie. Úspešne 
absolvovala so psami 30 skúšok z  výkonu. 
Desaťnásobná účastníčka Majstrovstiev 
sveta vo výkone psov FCI a WUSV. Majsterka 
Slovenskej republiky vo výkone nemeckých 
ovčiakov.

Jozef Nahálka
Viac ako 45 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti v oblasti výcviku psov pracovných ple-
mien. Predseda Kynologického klubu Kež-
marok. Pod jeho vedením boli v  Slovenskej 
republike organizované Majstrovstvá Česko-
slovenskej republiky, ako aj ďalšie kynolo-
gické podujatia medzinárodného významu, 
napríklad „DRUŽBA“ - porovnávacia súťaž vo 
výkone pracovných psov Česko -Slovensko, 
Nemecko, Poľsko, Maďarsko. Svojou aktívnou 
kynologickou činnosťou je už niekoľko rokov 
oporou športovej kynológie v Slovenskej re-
publike.

8. STRIEBORNÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII CHOV – 
EXTERIÉR: 30 

laureátov

Andrea a Juraj Adamčiakovi
Aktívnej kynologickej a chovateľskej činnosti 
sa venujú viac ako 25 rokov. V  chovateľskej 
stanici Wild Rane odchovali 13 Šampiónov 
krásy, 2 Klubových šampiónov, 12 Šampiónov 
krásy mladých, 3 Klubových šampiónov mla-
dých a  4 Grand šampiónov. Andrea Adam-
čiaková sa podieľa na rozvoji športovej a zá-
chranárskej kynologickej činnosti. Úspešne 
absolvovala viac ako 70 skúšok z výkonu, je 
rozhodkyňa pre posudzovanie výkonu psov. 
V klube chovateľov plemena bradáč zastáva 
funkciu tajomníčky.

Iveta Dudášová
Majiteľka chovateľskej stanice Family Song’s, 
založenej v roku 1998. Venovala sa chovu ne-
meckých krátkosrstých stavačov a  yorkshír-
skych teriérov. Dnes sa predovšetkým ve-
nuje chovu čínskych chocholatých psov. Psy 
z  jej chovateľskej stanice dosahujú výborné 
výsledky na výstavách a  sú prínosom pre 
plemeno. V roku 2006 sa podieľala na zalo-
žení Klubu chovateľov čínskych chocholatých 
psov a dodnes je jeho predsedníčkou.

Eva a Alexander Felszeghy
Chovu anglického kokeršpaniela sa venujú 
od roku 1986. V ich chovateľskej stanici Dry-
castle sa narodilo viacero Medzinárodných 
šampiónov a  Šampiónov Slovenska i  iných 
krajín. V  roku 2017 získala Eva Felszeghyová 
za prácu v  kynológii bronzovú medailu od 
Slovenského poľovníckeho zväzu za zásluhy 
o poľovníctvo.
Striebornú medailu SKJ získavajú za úspešné 
výsledky v  chove plemena anglický koker-
španiel viacfarebný a za propagáciu a rozvoj 
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plemena. Taktiež za aktívnu činnosť v chova-
teľskom klube.

Miroslav Fišman
Patrí medzi významné osobnosti slovenskej 
kynológie. Chovateľskú stanicu Mir -Fiš založil 
v  roku 1992. Aj  keď nepatrí medzi chovate-
ľov, ktorí odchovali veľké množstvo jedincov, 
jeho odchovy výrazne ovplyvnili chov boxera 
nielen na Slovensku, ale aj v západnej Euró-
pe. Viaceré sučky pochádzajúce z jeho chova-
teľskej stanice položili základ vzniku nových 
chovateľských staníc. V  rámci Slovenského 
boxer klubu je MVDr. Miroslav Fišman členom 
prezídia a  medzinárodným rozhodcom pre 
plemeno boxer.

Mikuláš Gaman
Je významným chovateľom weimarských 
stavačov na Slovensku. V  jeho chovateľ-
skej stanici Tigrie oko bolo od roku 1995 do 
dnešného dňa odchovaných 12 Slovenských 
a Klubových šampiónov, vrátane 4 Medziná-
rodných šampiónov krásy. Je zakladajúcim 
členom Klubu chovateľov weimarských sta-
vačov na Slovensku.

Zuzana Havlíková
Je chovateľkou bradáčov a  amerických akít. 
Chovateľskú stanicu Bikin dvor založila 
v  roku 1995 a odchovala v nej jedného Me-
dzinárodného šampióna krásy, 17 národných 
šampiónov, 5 Grand šampiónov, 2 Klubových 
šampiónov, 2 Výstavných šampiónov, 2 Su-
per Grand šampiónov a 14 Šampiónov krásy 
mladých.  Je predsedníčkou Klubu chovate-
ľov amerických akít a poradkyňou chovu pre 
malé bradáče v  Klube chovateľov plemena 
bradáč. Ocenenie SKJ získava za mimoriad-
ne výsledky v chove bradáčov a amerických 
akít.  Za propagáciu týchto plemien a  dlho-
ročné aktivity v prospech chovateľských klu-
bov.

Soňa Heldová
Od roku 1979 sa venovala športovej kynoló-
gii, v tomto období bola majiteľkou plemena 
nemecký ovčiak. V  roku 1992 si zadovážila 
prvého ruského čierneho teriéra. Od roku 
1997 sa venuje chovu tohto plemena v cho-
vateľskej stanici Čierny sen, v  ktorej bolo 
odchovaných viacero úspešných jedincov: 
Svetová víťazka mladých, 2x BIS, 2x Junior 
BIS, 12 Medzinárodných šampiónov krásy, 
národných šampiónov SK, CZ, H, HR, Srbska, 
Holandska, Mexika a Karibiku. Od roku 1997 
je predsedníčkou klubu a poradkyňou chovu. 
Je taktiež medzinárodnou rozhodkyňou pre 
exteriér.

Mária Babianne Hilmerová
Od roku 1993 sa venuje aktívnej propagácii 
a  rozvoju chovu yorkshírskych teriérov. Vo 
svojej chovateľskej stanici of Maryon’s Home 
odchovala 5 Medzinárodných šampiónov 
krásy, 9 národných šampiónov krásy a Sveto-
vého víťaza. Striebornú medailu SKJ získava 
za úspešné výsledky v chove plemena york-
shírsky teriér.

Róbert Kanás
Prvý vrh českých teriérov v chovateľskej sta-
nici Flanagan odchoval v  roku 1995. Neskôr 
sa začal venovať chovu skye teriérov, s ktorý-
mi dosiahol mimoriadne úspechy v celosve-
tovom meradle. Vlastní a  odchoval viacero 
Svetových a  Európsky víťazov. V  roku 2016 
získal so svojou skye teriérkou titul BOB na 
výstave Crufts. Je rozhodcom pre exteriér od 
roku 2001 s  aprobáciou na skupiny FCI 3, 4 
a  8, FCI neuznané plemená a  časť plemien 
z 1., 9. a 10. skupiny FCI. Posudzoval v 27 eu-
rópskych krajinách vrátane svetových a  eu-
rópskych výstav a ako doteraz jediný Slovák 
na najprestížnejšej výstave teriérov Montgo-
mery v  USA. Niekoľko rokov pôsobil vo vý-
bore Slovenského klubu chovateľov teriérov 
a foxteriérov, aj v pozícii riaditeľa klubových 
výstav. V  súčasnosti je riaditeľom medzi-
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národne obľúbených výstav Dog Expo Nitra 
a  Svetovej špeciálnej výstavy slovenských 
národných plemien. Slovenskú republiku za-
stupuje v FCI komisii pre výstavy. Je držiteľom 
striebornej medaily SKJ za výstavnú činnosť.

Ladislav Kiss
Za viac ako 30 rokov odchoval vo svojej cho-
vateľskej stanici Ki -Rot a  Ki -Rot Slovakia 
viacero národných, resp. Medzinárodných 
šampiónov krásy. So svojimi psami absol-
voval aj niekoľko skúšok z  výkonu. V  RTW 
klube Slovenska zastáva funkciu poradcu 
chovu. Ocenenie SKJ získava za mimoriadne 
výsledky v chove rottweilerov. Za propagáciu 
tohto plemena na Slovensku aj v  zahraničí. 
Za dlhoročnú aktívnu činnosť v  RTW klube 
Slovenska.

Branislav Kohl
Za viac ako 30 rokov odchoval vo svojej cho-
vateľskej stanici Bra -Ko a z Kohlovho dvora 
viacero kvalitných jedincov, ktoré úspešne 
reprezentovali Slovensko aj v  zahraničí. So 
svojimi psami absolvoval niekoľko skúšok 
z  výkonu a  úspešne reprezentoval Sloven-
sko na majstrovstvách sveta. Ocenenie SKJ 
získava za mimoriadne výsledky v chove rot-
tweilerov. Za propagáciu tohto plemena na 
Slovensku aj v zahraničí.

Hermina Léczesová
Je dlhoročnou členkou Bichon klubu Sloven-
sko Svoj prvý vrh odchovala v roku 1998. Je 
úspešnou chovateľkou a vystavovateľkou. Je 
známa predovšetkým svojou pomocou mla-
dým majiteľom,  budúcim vystavovateľom 
a  chovateľom, ktorých  učí ako sa o  havan-
ských psíkov správne postarať, aby bol do-
siahnutý výsledok čo najlepší. Svoje odchovy 
pravidelne prezentuje na veľkých výstavách 
a aktívne sa zapája do klubového života. Svo-
jou konštruktívnou kritikou dokáže dianie 
v klube posúvať vpred.

Jana Mazáková
Chovateľka plemena bradáč stredný korenie 
a soľ a bradáč malý korenie a soľ. Svoju cho-
vateľskú stanicu Imprese založila v roku 1995 
a boli v nej odchovaní 4 Medzinárodní šam-
pióni krásy a 13 národných šampiónov. Strie-
bornú medailu SKJ v  kategórii chov získava 
za mimoriadne výsledky v  chove bradáčov, 
propagáciu plemena a  dlhoročné aktivity 
v prospech chovateľského klubu.

Ingrid Mikulášová
Úspešná chovateľka plemena cavalier king 
charles španiel od roku 1991. Jedince z  jej 
chovateľskej stanice Biely Démon získali 
okrem iných významných ocenení aj tituly 
4x BIS, 1x Svetový víťaz mladých a 27x Medzi-
národný šampión krásy. Odchovaných viac 
ako 120 šampiónov. Striebornú medailu SKJ 
získava za dosiahnuté úspechy v chove ple-
mena cavalier king charles španiel, za propa-
gáciu plemena a dlhoročnú činnosť v chova-
teľskom klube.

Tibor Nagy
Chovateľská stanica bullmastiffov Madbull 
Farm je jedna z  najdlhšie pôsobiacich na 
Slovensku. Jedince z  tejto chovateľskej sta-
nice pôsobia v renomovaných chovateľských 
staniciach v  zahraničí. Striebornú medailu 
SKJ v kategórii chov získava za výborné pre-
zentovanie a propagáciu slovenského chovu 
v zahraničí.

Ľubomír Perniš
Patrí medzi najskúsenejších chovateľov ne-
meckých boxerov na Slovensku a v chovateľ-
skej stanici Boxrelay odchoval od roku 1995 
veľké množstvo mimoriadnych jedincov, me-
dzi nimi šampiónov a klubových víťazov. Tie-
to významne ovplyvnili chov plemena nielen 
na Slovensku.
Popri snahe o  dokonalý exteriér Ľubomír 
Perniš presadzuje vo svojom chove aj požia-
davku pracovných vlastností. V  Slovenskom 
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boxer klube vykonáva v  súčasnosti funkciu 
viceprezidenta klubu.

Juraj Požgay
Celý život sa venoval trpasličím pudlom. Vo 
výbore klubu aktívne pracuje od roku 1995, 
niekoľko rokov ako predseda revíznej ko-
misie. Ocenenie získava za dlhoročnú aktív-
nu činnosť pre Slovenský klub chovateľov 
pudlov a  za propagáciu plemena pudel. Za 
šírenie dobrého mena slovenskej kynológie 
doma aj v zahraničí.

Pavol Seman
Foxteriérov úspešne prezentuje na výstavách 
a skúškach od roku 1968 a cairn teriérov od 
r. 1998. Jeho chovateľská stanica zo Sengeto-
va bola založená v r. 1968 jeho otcom Fran-
tiškom Semanom. Chovateľskú stanicu zdedil 
v  r.  1996. Odvtedy odchoval deväť Medziná-
rodných šampiónov krásy a  22 národných 
šampiónov krásy viacerých štátov. V Sloven-
skom klube chovateľov teriérov a foxteriérov 
od r. 2000 zastáva funkciu hlavného poradcu 
chovu a  podpredsedu klubu. Medzinárodný 
rozhodca exteriéru pre skupinu FCI 3. Pod-
predseda Kynologickej rady SPZ, člen prezí-
dia SKJ. Držiteľ bronzovej medaily SPZ za zá-
sluhy o poľovníctvo a bronzovej medaily SKJ 
v kategórii chov. Súdny znalec v odvetví ky-
nológia a chov koní. Striebornú medailu SKJ 
získava za úspešné výsledky v chove plemien 
foxteriér hrubosrstý a  cairn teriér. Za dlho-
ročnú propagáciu všetkých plemien teriérov.

Jaroslava Slačková
V  chovateľskej stanici veľkých bradáčov 
Triumetal odchovala 10 Medzinárodných 
šampiónov krásy a 22 národných šampiónov. 
Je medzinárodnou rozhodkyňou exteriéru so 
špecializáciou na bradáčov a  aj rozhodky-
ňou pre posudzovanie výkonu psov. Úspeš-
ne absolvovala viac ako 62 skúšok z výkonu. 
V Klube chovateľov plemena bradáč zastáva 
funkciu poradkyne chovu.

Dagmar Sojková
Chovateľka plemena írsky seter od roku 
1995. Dlhoročná členka výboru Slovenského 
klubu pointrov a setrov. Odchovala 17 vrhov, 
z ktorých pochádza mnoho medzinárodných 
a  národných šampiónov. Ako vodič svojich 
psov predvádzala na skúškach rôznych typov 
vrátane vrcholových akcií Slovenského po-
ľovníckeho zväzu.

Zuzana Straková
Chovateľka plemien bradáč veľký čierny, bra-
dáč veľký korenie a soľ a bradáč malý korenie 
a soľ. Prvý vrh v chovateľskej stanici Kelador 
odchovala v  roku 1997. K  jej najvýraznejším 
úspechom patrí odchovanie Svetového víťa-
za 2013, 9x titul Medzinárodný šampión krásy 
a 22 odchovaných jedincov s národnými šam-
pionátmi rôznych krajín. Jej odchovy taktiež 
získali 2x titul Best in Show a 2x titul Res. Best 
in Show. Striebornú medailu SKJ v  kategórii 
chov získava za ojedinelé výsledky v  chove 
bradáčov, propagáciu plemena a  dlhoročné 
aktivity v prospech chovateľského klubu.

Marta Suchá
Pracuje vo výbore Slovenského klubu chova-
teľov pudlov 30 rokov. Z  toho 14 rokov ako 
predsedníčka klubu (1991-2005) a  13 rokov 
(2005 až dodnes) ako ekonómka. Majiteľka 
výhradne plemena pudel od roku 1978. Oce-
nenie získava za dlhoročnú a aktívnu činnosť 
pre Slovenský klub chovateľov pudlov a  za 
propagáciu plemena pudel.

Mária Škrochová
Kynológii sa aktívne venuje 35 rokov. Spo-
čiatku to bola športová kynológia s  pleme-
nom nemecký ovčiak. Od roku 1996 začala 
chovať a vystavovať plemeno nemecký špic, 
s  ktorým dosiahla nemalé úspechy. Z  jej 
chovateľskej stanice Mariadolf pochádzajú 
traja Medzinárodní šampióni krásy a desiat-
ka národných a  klubových šampiónov. In-
tenzívne sa venuje hlavne genetike v chove 
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nemeckých špicov a  má bohaté skúsenosti 
ako  vystavovateľka. Od roku 2008 pôsobí 
v SKCHŠPP ako poradkyňa chovu pre trpasli-
čie a malé špice. Svoju funkciu vykonáva zod-
povedne, oduševnene a vzhľadom k niekoľ-
koročným skúsenostiam aj veľmi odborne.

Jana Štefancová
V  chovateľskej stanici from Balihara Ranch 
od roku 1997 odchovala niekoľko desiatok 
jedincov plemien bernský, appenzellský, ent-
lebuchský a veľký švajčiarsky salašnícky pes. 
Jej odchovy dosiahli niekoľko desiatok titu-
lov šampión, 22x Medzinárodný šampión krá-
sy, 2x Svetový víťaz, Svetový víťaz mladých, 3x 
Európsky víťaz a  3x Európsky víťaz mladých 
a  mnohonásobné tituly Klubový víťaz. Od 
roku 1992 je aktívnou členkou Klubu švaj-
čiarskych salašníckych psov. Niekoľko rokov 
vykonávala funkciu prezidenta. Aktuálne je 
poradcom chovu. Medzinárodná rozhodkyňa 
pre exteriér so špecializáciou pre švajčiarske 
salašnícke psy, pričom krátkosrsté plemená 
posudzovala aj na Európskej výstave 2016 
v Bruseli, ako i klubové a špeciálne výstavy 
v  Belgicku, Švajčiarsku, Francúzsku, Nórsku, 
Švédsku, Rakúsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, 
Poľsku, Rusku, Českej republike, na Sloven-
sku.

Jozef Šuster
Dnes sa považuje už za nestora slovenského 
chovu boxerov. Vo svojej chovateľskej stani-
ci Fender Edda odchoval okrem národných 
šampiónov a  Medzinárodných šampiónov 
krásy aj Európskeho víťaza FCI a  Svetových 
víťazov ATIBOX. Okrem chovateľskej činnosti 
je známy ako publicista a vydavateľ najskôr 
tlačeného a v súčasnosti internetového mé-
dia Kynologická revue. V  súčasnosti vyko-
náva funkciu prezidenta Slovenského boxer 
klubu. Je prezidentom Únie kynologických 
klubov a člen prezídia SKJ.

Monika Uhlíková
Prvý vrh írskych teriérov odchovala v  roku 
1993 vo svojej chovateľskej stanici Felton. 
Neskôr odchovávala írskych teriérov a jazve-
číkov v  chovateľskej stanici Ponny Express. 
Odchovala troch Medzinárodných šampiónov 
krásy a sedem národných šampiónov krásy. 
Okrem ďalších významných titulov so svojím 
írskym teriérom získala aj titul Európsky ví-
ťaz. Aktívne pracovala vo výbore Slovenské-
ho klubu chovateľov teriérov a  foxteriérov. 
Taktiež je rozhodkyňou pre posudzovanie ex-
teriéru psov. Striebornú medailu SKJ získava 
za úspešné výsledky a  propagáciu plemena 
írsky teriér.

Ivana Vanková
Patrí medzi najskúsenejšie chovateľky fran-
cúzskych buldočkov. Chovateľskú stanicu 
Van -Bull založila v  roku 1995. Nielen veľké 
množstvo kvalitných odchovaných jedincov, 
medzi nimi aj šampiónov, ale aj celoživotná 
cieľavedomá chovateľská práca ju oprávnene 
nominuje na ocenenie v kategórii chov.

Viera Vítková
Prvý vrh v  chovateľskej stanici Fly Mystery 
sa narodil v roku 1994. Doteraz odchovala 83 
vrhov amerického kokeršpaniela vo všetkých 
farebných varietách, z ktorých pochádza viac 
ako 50 šampiónov Slovenska a  iných krajín, 
zahŕňajúc aj Medzinárodných šampiónov 
krásy a víťazov Best in show. Svoje odchovy 
exportovala do 20 krajín sveta. Okrem ame-
rického kokeršpaniela odchovala aj vrhy ple-
mien labrador retriever a  čivava. V  Americ-
kom kokeršpaniel klube zastáva od roku 1999 
funkciu predsedníčky klubu. Je rozhodkyňou 
pre posudzovanie exteriéru psov s  aprobá-
ciou na všetky plemená skupiny FCI 4, 7, 8 a 9 
a časť skupiny FCI 1.

Linda Voláriková
Prvý vrh sa v chovateľskej stanici Layton na-
rodil v roku 1997. Doteraz odchovala 32 vrhov 
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amerického kokeršpaniela, z ktorých pochá-
dza viac ako 50 šampiónov Slovenska a iných 
krajín, zahŕňajúc aj Medzinárodných šampió-
nov krásy, víťazov Best in show, Svetového 
víťaza mladých a Svetového víťaza veteránov. 
Okrem amerického kokeršpaniela odchovala 
aj jeden vrh plemena doberman. V priebehu 
20 rokov aktívnej výstavníckej činnosti získa-
la veľa významných ocenení a  titulov doma 
i v zahraničí ako napr. Svetový víťaz mladých, 
Svetový víťaz veteránov, Európsky víťaz ve-
teránov, Best In Show. Prvýkrát vystavovala 
amerického kokeršpaniela v  roku 1992. Vy-
stavovala aj plemená doberman, vipet, skye 
teriér a  čínsky chocholatý pes. Je svetovo 
uznávanou rozhodkyňou pre skupiny FCI 5, 8 
a  9 a  niektoré plemená z  1., 2. a  7. skupiny 
Medzinárodnej kynologickej federácie. Po-
sudzuje aj FCI neuznané plemená. Slovenskú 
republiku zastupuje v  Chovateľskej komisii 
FCI.

Stanislava Zubrická
Chovateľská stanica škótskych ovčiakov dl-
hosrstých Zelené tuje bola založená v  roku 
1987. Odchovala v nej 11 šampiónov, 4 z nich 
obdržali titul Medzinárodného šampióna 
krásy. Je húževnatou propagátorkou plemena 
škótsky ovčiak dlhosrstý a  dlhé roky aktív-
ne pracuje v Klube chovateľov kólií a  šeltií. 
Je autorkou prvej pôvodnej slovenskej mo-
nografie o  plemene kólia dlhosrstá. Okrem 
toho publikovala viac než 40 článkov veno-
vaných chovu, histórii, zdraviu a využiteľnos-
ti plemena škótsky ovčiak. Ocenenie získava 
za úspechy dosiahnuté v  chove škótskych 
ovčiakov.

9. STRIEBORNÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII CHOV – 
EXTERIÉR a VÝKON

Jozef Kovács
Vlastní chovateľskú stanicu z Potônskej lúky, 
v ktorej odchoval niekoľko desiatok vrhov. Je 
zanieteným chovateľom a  veľa psov z  jeho 
chovu sú Slovenskými šampiónmi krásy ako 
aj Medzinárodnými šampiónmi krásy. Taktiež 
viacero psov z jeho chovu sú chovnými psami 
a v chove je aktívnych viacero súk z jeho cho-
vateľskej stanice. Je pravidelným účastníkom 
vrcholových súťaží a medzinárodných výstav 
so psami z  jeho chovu. Vrcholovú súťaž SR 
vyhrali psy z jeho chovu dvakrát.

10. STRIEBORNÁ 
MEDAILA SKJ 
V KATEGÓRII 

VÝSTAVNÍCTVO

Pavol Bocskorás
Výstavníctvu sa začal sa venovať v  roku 
1990 s  plemenom nemecký boxer. Od roku 
2007 sa venuje hlavne plemenu ruský čier-
ny teriér. Nielen ako vystavovateľ, ale aj ako 
chovateľ dosiahol so svojimi psami veľa 
úspechov na domácich a zahraničných výsta-
vách: Svetový víťaz, Svetový víťaz veteránov, 
Európsky víťaz mladých a v II. FCI skupine sa 
umiestnil na druhom mieste. V roku 2018 zís-
kal na štvordňovej výstave SPLIT BIS a Super 
BIS. Získal viac ako 10x BIS a 10x Junior BIS.

Martina Kanásová
Prvýkrát predviedla svojho west highland 
white teriéra na výstave v Bratislave v  roku 
1995. Vlastní svetoznámu chovateľskú sta-
nicu west highland white teriérov Sunshi-
ne Celebration. Jedince z  jej chovu úspešne 
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pôsobia nielen v  Európe, ale aj v  Austrálii, 
Ázii a na americkom kontinente. Odchovala 
množstvo národných šampiónov mnohých 
krajín, Medzinárodných šampiónov krásy, 
Európskych a  Svetových víťazov a  držiteľov 
titulu Best in Show. K najcennejším titulom 
patrí Šampionát UK, Best of Breed na špeci-
álnej výstave teriérov Montgomery v USA, 2x 
Best of Breed a Res. Best in Group na výstave 
Westminster v USA a titul Res. Best in Show 
na Svetovej výstave 2009. V roku 2013 získala 
bronzovú medailu SKJ za chov.

Soňa a Vladimír Kročkoví
Prvého psa vystavili manželia Kročkoví v roku 
1991 a od tej doby získali titul BIS s piatimi 
jedincami plemena novofundlandský pes. 
Za najväčší úspech sa dá považovať triumf 
s jedincom z vlastného chovu na najprestíž-
nejšej výstave sveta Crufts, kde získali titul 
Res. Best in Show. Okrem titulov BIS získali 
jedince v ich vlastníctve a pochádzajúce z ich 
chovu aj veľké množstvo klubových, národ-
ných a  medzinárodných titulov a  ocenení. 
Dosiahnutými úspechmi v rámci celého sveta 
patria k najvýraznejším osobnostiam sloven-
skej kynológie.

11. STRIEBORNÁ 
MEDAILA SKJ 
V KATEGÓRII 

ROZHODCOVSKÁ 
ČINNOSŤ

Dušan Antalík
Chovateľská stanica nemeckých poľovných 
teriérov od Fiľku od roku 1970. Neúnavný 
chovateľ, cvičiteľ a propagátor plemena ne-
mecký poľovný teriér a dlhoročný predseda 
Klubu chovateľov jagdteriérov. Je skupino-
vým rozhodcom 3. skupiny FCI. V  roku 2013 
získal zlatú medailu SKJ za výcvik poľovných 
psov.

Dušan Barlík
Prvý vrh vo svojej chovateľskej stanici 
Mustang odchoval v  roku 1969. Je chova-
teľom plemien slovenský čuvač, nemecký 
ovčiak, vipet, dalmatínec a bradáč malý ko-
renie a  soľ. Rozhodcom pre exteriér sa stal 
v roku 1971 a v súčasnosti má aprobáciu na 
všetky plemená chrtov a  niektoré plemená 
FCI skupín 1, 5 a  6. Bol spoluzakladateľom 
a predsedom Klubu chovateľov chrtov, Klubu 
chovateľov špicov a dlhoročným predsedom 
Klubu chovateľov slovenských čuvačov. Zná-
my je aj svojou bohatou publikačnou činnos-
ťou.

Stanislav Bučko
Chovateľská stanica WK -SB. Je chovateľom 
plemien welsh teriér, anglický pointer a be-
agle. Taktiež vlastníkom plemena jazvečík 
štandardný hrubosrstý. Prvý vrh odchoval 
v  roku 1982. Je skupinovým rozhodcom pre 
posudzovanie exteriéru plemien 3., 4. a  7. 
skupiny FCI a plemená beagle a tibetský te-
riér. Okrem Slovenska posudzoval aj v  Ma-
ďarsku a Poľsku. Medzi jeho najvýznamnejšie 
úspechy patrí získanie štyroch titulov Me-
dzinárodný šampión krásy a titulov Klubový 
víťaz s  welsh teriérom, pointrom, beaglom 
aj jazvečíkom. V minulosti pôsobil ako pod-
predseda v  Slovenskom klube chovateľov 
teriérov a foxteriérov a člen výboru v Sloven-
skom klube chovateľov beaglov.

Oleg Fintora
Úspešný chovateľ predovšetkým dalmatín-
skych psov, ale i  foxteriérov hladkosrstých. 
Svetoznáma chovateľská stanica Plum Pud-
ding. Prvý vrh odchoval v roku 1976 a v roku 
1978 sa stal rozhodcom pre exteriér. Doteraz 
posudzoval na výstavách v  13 európskych 
krajinách vrátane svetových a  európskych 
výstav. Mal tú česť posudzovať aj prestíž-
ne špeciálne výstavy na našom kontinente. 
V minulosti pôsobil ako zástupca Slovenska 
v Komisii pre chov a plemenné knihy FCI. Bol 
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prvým prezidentom Slovenskej kynologickej 
jednoty. Je predsedom Klubu chovateľov dal-
matínskych psov.

Ľudmila Fintorová
Prvý vrh v  medzinárodne uznávanej cho-
vateľskej stanici Plum Pudding sa narodil 
v  roku 1976. Nielen pre chovateľov dalma-
tíncov je táto chovateľská stanica skutočne 
pojmom. Okrem dalmatínskych psov v  po-
sledných rokoch pribudlo plemeno foxteriér 
hladkosrstý. Trojicu plemien dopĺňa jazvečík. 
Rozhodkyňou pre exteriér je od roku 1980. 
Posudzovala množstvo výstav vrátane sve-
tových, európskych a  významných špeciál-
nych v mnohých krajinách Európy, na Novom 
Zélande a  v  Austrálii. Je poradkyňou chovu 
v  Klube chovateľov dalmatínskych psov. 15 
rokov pôsobila za Slovensko v Komisii FCI pre 
rozhodcov a v Komisii FCI pre výstavy.

Miroslav Guniš
Svoj prvý vrh malých hladkosrstých pinčov 
odchoval v  chovateľskej stanici Pindurka 
v  roku 1976. Okrem malých hladkosrstých 
pinčov je chovateľom stredných pudlov, 
austrálskych silky teriérov a  vipetov. Záro-
veň vlastnil aj predstaviteľov plemien grey-
hound, nemecký ovčiak, škótsky ovčiak, pe-
kingský palácový psík, čivava a hrubosrstých 
foxteriérov. Rozhodcom pre posudzovanie 
exteriéru je od roku 1982. Má aprobáciu na 
všetky plemená 9. a  10. skupiny FCI. Dote-
raz posudzoval okrem Slovenska aj v Českej 
republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Ne-
mecku, Belgicku, Chorvátsku, Srbsku a  Ru-
munsku. Pôsobil ako predseda Klubu do-
stihových chrtov, poradca chovu pre pudlov 
a pekinézov.

Jozef Horváth
Chovateľská stanica anglických stavačov 
a  jazvečíkov zo Zrínskej hory od roku 1972. 
Rozhodca pre výkon od roku 1976 a od roku 
1986 je aj rozhodcom pre posudzovanie ex-

teriéru plemien siedmej skupiny FCI. Zastá-
val funkciu poradcu chovu pre anglické setre 
v Slovenskom klube pointrov a setrov.

Ľudovít Janek
Chovateľ plemena welššpringeršpaniel. Prvý 
vrh v  jeho chovateľskej stanici Jankina zá-
hrada sa narodil v roku 1986. Rozhodcom pre 
posudzovanie exteriéru všetkých plemien 8. 
skupiny Medzinárodnej kynologickej federá-
cie je od roku 1990. Doteraz okrem Slovenska 
posudzoval aj vo Švédsku, Dánsku, Nemecku, 
Rakúsku, Českej republike a  Maďarsku. Me-
dzi jeho najväčšie kynologické úspechy patrí 
umiestnenie na výstave Crufts v krajine pô-
vodu plemena, získanie titulu Svetový či Eu-
rópsky víťaz, ale nepochybne aj fakt, že všetci 
psi sú poľovne vedení. Počas svojho pôsobe-
nia v  kynológii zastával množstvo funkcií, 
napr. predseda Klubu chovateľov sliedičov, 
člen predsedníctva Kynologickej rady SPZ, 
člen FCI komisie pre sliediče. V  súčasnosti 
je garantom 8. skupiny FCI v Rade zboru roz-
hodcov SKJ.

Jaroslav Kubaľa
Chovateľ hrubosrstých foxteriérov a  west 
highland white teriérov od roku 1982. Cho-
vateľská stanica z  Kuliaru. Rozhodca pre 
exteriér a  výkon od roku 1986. Doteraz po-
sudzoval na Slovensku, Nemecku, Poľsku, 
Maďarsku, Rakúsku, Českej republike a Rus-
ku. K  najvýznamnejším úspechom patrí 19 
národných šampiónov krásy. V  minulosti 
pôsobil vo funkcii hlavného poradcu cho-
vu Slovenského klubu chovateľov teriérov 
a foxteriérov, v ktorom dnes zastáva funkciu 
predsedu. 28 rokov je poradca chovu fox-
teriérov. Zároveň je aj predsedom Revíznej 
sekcie Kynologickej rady SPZ.

Vladimír Piskay
Vo svojej chovateľskej stanici Arvin dvor od-
choval všetky rázy plemena jazvečík a pleme-
no anglický seter. Chovateľom je od roku 1993 
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a okrem chovaných plemien vlastní aj tatran-
ského duriča. Rozhodcom pre posudzovanie 
exteriéru sa stal v roku 1998 a v súčasnosti 
má aprobáciu na všetky plemená Medziná-
rodnej kynologickej federácie. Okrem eu-
rópskych krajín posudzoval aj na výstavách 
vo Vietname a  Indii. K  jeho najvýraznejším 
úspechom v kynológii patrí získanie prvého 
miesta na Memoriáli F. Sigeta a prvé miesto 
na Medzinárodných klubových skúškach br-
lohárov. V súčasnosti je predsedom Miestne-
ho kynologického klubu Slovakiadog.

Miroslav Stanovský
Chovateľom je od roku 1976. Vo svojej chova-
teľskej stanici od Stanovského odchoval vrhy 
plemien nemecký drôtosrstý stavač, jazvečík 
štandardný hrubosrstý, český fúzač, bavorský 
farbiar, slovenský kopov a nemecký poľovný 
teriér. Rozhodcom pre exteriér sa stal v roku 
1980. Odvtedy odposudzoval množstvo vý-
stav na Slovensku, v  Čechách, Maďarsku, 
Poľsku a Srbsku. V súčasnosti je skupinovým 
rozhodcom pre 4., 7. a 8. skupinu FCI a  roz-
hodcom pre niektoré plemená teriérov a slo-
venských kopovov. Okrem exteriéru sa venu-
je aj posudzovaniu výkonu poľovných psov. 
Je predsedom Slovenského klubu chovateľov 
českých fúzačov, podpredseda Slovenského 
klubu chovateľov jazvečíkov, poradca chovu 
pre jazvečíky hrubosrsté a nemeckých drôto-
srstých stavačov.

Vlastislav Vojtek
Vlastní spolu s manželkou Ivetou Vojtekovou 
svetoznámu chovateľskú stanicu afgánskych 
chrtov Gandamak, v  ktorej prvý vrh odcho-
val v  roku 1978. Rozhodcom pre exteriér je 
od roku 1980. Mal možnosť posudzovať vo 
väčšine európskych krajín, v  Izraeli, Dubaji, 
Austrálii, Rusku, USA a  v  Južnej Afrike. Mal 
česť posudzovať na 3 svetových výstavách – 
Poznaň 2006, Paríž 2011 a  Amsterdam 2018, 
kde vyberal aj víťaza 10. skupiny FCI. Okrem 
toho posudzoval aj prestížnu súťaž Svetový 
šampión šampiónov pri príležitostí stého 

výročia založenia FCI v Bruseli 2011. Je dlho-
ročným predsedom Klubu chovateľov chrtov. 
Bol technickým riaditeľom Európskej výstavy 
2003, členom organizačného tímu Svetovej 
výstavy 2009 a zároveň je členom Rady zbo-
ru rozhodcov za 10. skupinu FCI. Mimoriad-
nymi úspechmi v  chove afgánskych chrtov 
významne reprezentuje slovenskú kynológiu 
v celosvetovom meradle.

Iveta Vojteková
V  chovateľskej stanici Gandamak spolu 
s  manželom Vlastislavom Vojtekom odcho-
vala množstvo špičkových jedincov plemena 
afgánsky chrt. Prvý vrh bol zapísaný v  roku 
1978. Okrem afgánskych chrtov po jej boku 
môžeme vidieť aj vipetov a v minulosti škót-
skych jeleních psov. Rozhodkyňou pre ex-
teriér je od roku 1986. Doteraz posudzovala 
takmer vo všetkých európskych krajinách, 
Rusku a  v  Austrálii. Medzi najprestížnejšie 
výstavy, na ktorých pôsobila v roli rozhodcu, 
patrí Svetová výstava psov v Bratislave v roku 
2009. Je členom Komisie pre Junior Handling 
UKK a členom výboru Klubu chovateľov chr-
tov. Svojimi dosiahnutými úspechmi, medzi 
ktoré patrí 85 získaných titulov Medzinárod-
ný šampión krásy, takmer 500 národných 
šampionátov 32 krajín, 5 Medzinárodných 
šampiónov práce, množstvo svetových a eu-
rópskych víťazov, patrí k  najvýraznejším 
osobnostiam slovenskej kynológie.

12. STRIEBORNÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII VÝKON – 
POĽOVNÍCKA 
KYNOLÓGIA

Jozef Čič
Aktívne sa venuje chovu a výcviku stavačov 
viac ako 40 rokov. Na skúškach poľovnej upo-
trebiteľnosti psov do dnešného dňa úspešne 
predviedol viac ako 20 stavačov. Je zaklada-
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júcim členom Klubu chovateľov weimarských 
stavačov na Slovensku, kde aj dlhé roky pô-
sobil vo výbore vo funkcii výcvikára klubu. Je 
rozhodcom z výkonu pre skúšky stavačov od 
roku 1997, chovateľom od roku 1988.

Zdeno Čierny
Je členom Slovenského poľovníckeho zväzu 
od roku 1973. Členom Klubu chovateľov jagd-
teriérov je od roku 2001. Prvého psa predvá-
dzal v roku 1982. Predvedených má 20 psov 
na 42 skúškach, z toho 10x získal titul CACIT. 
Je rozhodcom pre posudzovanie skúšok z vý-
konu plemien poľovných psov.

Ondrej Garaj
Je držiteľom plemena nemecký poľovný te-
riér viac ako 50 rokov, chovateľom viac ako 
30 rokov, má predvedených viac ako 20 psov 
na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov. 
Zároveň je aj rozhodcom pre posudzovanie 
skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov.

Anton Hurtuk
Plemenu nemecký poľovný teriér sa venuje 
od roku 1972, ktorého je aj chovateľom. Do-
teraz predviedol na skúškach poľovnej upo-
trebiteľnosti psov viac ako 20 nemeckých po-
ľovných teriérov. Od roku 2002 je rozhodcom 
pre posudzovanie skúšok poľovnej upotrebi-
teľnosti psov.

Ľuboš Juhás
Od roku 1998 je členom Slovenského klubu 
chovateľov českých fúzačov. Niekoľko voleb-
ných období zastával funkciu poradcu chovu 
a výcvikára. Je majiteľom chovateľskej stani-
ce od Juhása. Svojím dôsledným prístupom 
významnou mierou prispel k zlepšeniu chovu 
českého fúzača. Okrem chovateľstva je ak-
tívny aj vo výcviku, predviedol veľa psov na 
rôznych skúškach. Je pravidelný účastník na 
vrcholových akciách, prvý víťaz Memoriálu 
Bohumila Zemka. Je aktívnym všestranným 
rozhodcom pre stavačov.

Radovan Krššák
Chovateľ a cvičiteľ národného plemena slo-
venský kopov v  chovateľskej stanici Krššá-
kov dvor. S  národným plemenom dosiahol 
významné úspechy, ako sú Víťaz putovného 
pohára slovenských kopovov v  rokoch 2012 
a 2016, prvé miesto na medzinárodnej súťa-
ži duričov v Poľskom Manowe, kde úspešne 
reprezentoval Klub chovateľov slovenských 
kopovov, 3. miesto na Memoriáli Andreja 
Renča. Z množstva ocenení, ktoré počas svo-
jej kariéry získal, si najviac cení titul Medzi-
národný šampión práce. Na skúškach poľov-
nej upotrebiteľnosti predviedol 23 poľovných 
psov. Je rozhodcom pre posudzovanie SD, FD, 
LSMP, FSMP, LS, LSR.

Dušan Palík
Členom Slovenského poľovníckeho zvä-
zu je od roku 1980. Je chovateľom od roku 
1982. Pravidelne predvádza svojich psov na 
skúškach rôzneho typu, má predvedených 
viac ako 20 psov. Je dlhoročným členom Klu-
bu chovateľov jagdteriérov, kde už tretie vo-
lebné obdobie vykonáva funkciu ekonóma. 
Je rozhodcom pre posudzovanie výkonu psov 
poľovných plemien.

Emil Vrabec
Je členom Slovenského poľovníckeho zväzu 
od roku 1989, chovateľom od roku 2003. Na 
skúškach poľovnej upotrebiteľnosti pred-
viedol od roku 1984 viac ako 20 jedincov. 
Predvádzal aj na mnohých vyšších skúškach 
v Slovenskej republike aj v zahraničí. V klube 
chovateľov jagdteriérov pôsobil ako poradca 
chovu.
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13. STRIEBORNÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII VÝKON – 
ŠPORTOVÁ KYNOLÓGIA

Matúš Balún
Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti. Niekoľkonásobný reprezentant Slo-
venskej republiky na Majstrovstvách sveta vo 
výkone pracovných plemien FCI, na Majstrov-
stvách sveta vo výkone belgických ovčiakov 
a Majstrovstvách sveta vo výkone nemeckých 
ovčiakov. V  ostatných rokoch získal 6x titul 
Majster Slovenskej republiky. Predseda a vý-
cvikár v kynologickom klube RE -SPECT Team 
Prešov. Rozhodca pre posudzovanie výkonu 
psov.

Ondrej Bihari
Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti v oblasti výcviku psov pracovných ple-
mien. Úspešne absolvoval so svojimi psami 
viac ako 30 skúšok z  výkonu. Koncom 90. 
rokov rozbehol na Slovensku organizovanú 
činnosť figurantov športovej kynológie. Bol 
viacnásobným vedúcim reprezentačného 
družstva Slovenskej republiky. Je rozhodcom 
pre posudzovanie výkonu pracovných psov.

Miloš Butyka
Kynológii sa aktívne venuje od roku 1976. 
V  tomto období absolvoval niekoľko desia-
tok skúšok z  výkonu a  zúčastnil sa rôznych 
národných súťaží. Od roku 1982 pôsobil 
v  bezpečnostných zložkách a  kynológiu vy-
konával profesne. Bol posledným psovodom 
bezpečnostného zboru, ktorý vykonával vý-
kon služby s  plemenom nemecký boxer. Je 
autorom kynologickej publikácie o  výcviku 
psov, pôsobí niekoľko rokov ako predseda 
Rottweiler klubu Slovenskej republiky, ako aj 
kynologického klubu Ivanka pri Dunaji. Svo-
jou kynologickou činnosťou úspešne repre-
zentoval a reprezentuje Slovensku kynológiu

Ivan Dobiš
30 rokov aktívnej kynologickej činnosti. So 
svojimi psami úspešne absolvoval takmer 
30 skúšok z  výkonu. Je členom Miestneho 
kynologického klubu Dolná Streda. V  roku 
2003 úspešne absolvoval kurz výcvikárov 
a figurantov. Vo výcviku je aktívny predovšet-
kým s  plemenom rottweiler, kde vzorne re-
prezentuje nielen Rottweiler klub Slovenskej 
republiky, ale aj svoju základnú organizáciu 
a slovenskú kynológiu ako takú.

Gregor Dudák
Viac ako 30 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti v oblasti kynológie. Viacnásobná účasť 
na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac 
ako 60 úspešne absolvovaných skúšok z vý-
konu psov pracovných plemien.

Ján Garajček
V športovej kynológii pôsobí viac ako 20 ro-
kov. So svojimi psami úspešne absolvoval 
viac ako 20 skúšok z výkonu. Je aktívny nie-
len ako pretekár, ale aj ako neúnavný orga-
nizátor významných kynologických podujatí 
národného charakteru.

Alojz Pristach
Predseda Kynologického klubu Laugarício 
Trenčín, kde sa aktívne podieľa na výcvikár-
skej činnosti už viac ako 25 rokov. Je koor-
dinátor Zväzu športovej kynológie SR pre 
skúškovú činnosť podľa Národného skúšob-
ného poriadku. So svojimi psami úspešne 
absolvoval viac ako 30 skúšok z výkonu. Má 
významné zásluhy pri organizovaní kynolo-
gických podujatí národného charakteru.

Pavol Šlahor
Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti. Niekoľkonásobný reprezentant Slo-
venskej republiky na Majstrovstvách sveta vo 
výkone pracovných plemien FCI aMajstrov-
stvách sveta vo výkone belgických ovčiakov. 
Majster Slovenskej republiky Zväzu športovej 



19

kynológie. Niekoľko úspešne zložených skú-
šok z výkonu.

14. STRIEBORNÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII VÝKON – 
AGILITY

Iveta Lukáčová
Do agility sa zamilovala na jednej z medziná-
rodných výstav psov. V tom momente ju tento 
šport uchvátil až tak, že s pár nadšencami za-
ložila Slovenský klub agility. Medzinárodným 
rozhodcom sa stala v roku 1994. O dva roky 
neskôr posudzovala na 1. Majstrovstvách 
Slovenska. Aktívne sa venuje rozhodovaniu, 
trénerskej činnosti, bola dlhoročnou vedú-
cou reprezentácii juniorov a dospelých a po-
pri tom závodila aj so svojím briardom, lhasa 
apso a border kóliou.

Roman Lukáč
Agility sa venuje od roku 1994. Začínal ako 
organizátor pretekov. Od roku 1997 je ná-
rodným a  od 1998 medzinárodným rozhod-
com agility. So svojou border kóliou súťažil 
na rôznych pretekoch doma i  v  zahraničí 
a  v  roku 2003 sa stali Majstrami Slovenska. 
V rokoch 2002 až 2004 reprezentoval Sloven-
sko na Majstrovstvách sveta.

Roman Lukáč ml.
S  agility začal vďaka svojim rodičom vo veku 
6 rokov a odvtedy sa tomuto športu neustále 
venuje ako psovod, rozhodca a tréner. Keď mal 
13 rokov, prvýkrát reprezentoval Slovensko na 
Majstrovstvách sveta agility v Taliansku a od-
vtedy pravidelne reprezentuje Slovensko na 
rôznych medzinárodných súťažiach. V  roku 
2012 sa stal rozhodcom agility a od roku 2015 
zastupuje Slovensko ako delegát Komisie agili-
ty FCI. Počas svojho pôsobenia v agility súťažil 
s niekoľkými plemenami ako lhasa apso, bor-
der kólia, welsh teriér a patterdale teriér.

15. STRIEBORNÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII VÝKON – 
ZÁPRAHOVÝ ŠPORT

Jaroslav Fabian
Zakladajúci člen prípravného výboru pri 
vzniku Slovenského klubu chovateľov psov 
severských plemien a  v  súčasnosti poradca 
chovu pre plemeno sibírsky husky. Ocenenie 
SKJ získava za výnimočné zásluhy pri uspo-
riadaní vrcholových podujatí záprahového 
športu - ME 2006 a ME 2016, 8x MSR a mnoho 
ďalších. Taktiež za viac ako 25 rokov aktív-
nej propagácie a  dlhoročnej obetavej práci 
v prospech rozvoja tohto kynologického od-
vetvia.

Juraj Fabian
Od roku 1991 sa podieľal na usporiadaní pre-
tekov psích záprahov v Mošovciach a na rôz-
nych iných miestach Slovenska. Nepretržite 
bol nenahraditeľným členom realizačného 
tímu a 5× hlavnou osobnosťou Majstrovstiev 
Slovenska. Bol predseda prípravného výboru 
pri vzniku Slovenského klubu chovateľov psov 
severských plemien. Ocenenie SKJ získava za 
mimoriadne zásluhy počas viac ako 25 rokov 
v oblasti rozvoja pretekov psích záprahov.

Igor Pribula
Aktívnou kynologickou činnosťou sa zaoberá 
od roku 1990. Podieľa sa na rozvoji sloven-
skej kynológie predovšetkým v  propagácii 
severských psov. Od roku 1992 do roku 2008 
pôsobil v Slovenskom klube chovateľov psov 
severských plemien ako poradca chovu. 
V  súčasnosti je prezidentom Slovenského 
zväzu psích záprahov. Úspešne reprezentoval 
Slovensko na mnohých miestach v  Európe. 
Na majstrovstvách Európy získal 2x zlatú, 1x 
striebornú a  4x bronzovú medailu. Na maj-
strovstvách sveta získal dvakrát bronz.
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16. BRONZOVÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII CHOV – 
EXTERIÉR

Josef Anovčin
V chovateľskej stanici Anvijo odchoval šam-
piónov viacerých krajín plemien shiba a  ti-
betský mastif. Bronzovú medailu SKJ v  ka-
tegórii chov získava za aktívnu chovateľskú 
činnosť od roku 1994 a tiež dlhoročné aktivi-
ty v prospech chovateľského klubu.
Martina Babíková
Hovawarta vlastní od  roku 1998. Prvý vrh 
v chovateľskej stanici Kráľovská stráž odcho-
vala v  roku 2001. Vďaka vhodným výberom 
rodičovských párov sa chovateľská stani-
ca Kráľovská stráž stala pojmom nielen na 
Slovensku, ale aj v  celej Európe. Odchovala 
veľké množstvo exteriérovo veľmi kvalitných 
jedincov, ale taktiež psov, ktorí vynikali popri 
exteriéri aj skvelou povahou a boli využívaní 
v ozbrojených zložkách.

Anetta Belovičová
S  chovom začínala v  roku 1997 s  bernským 
salašníckym psom a od roku 1999 sa zame-
riava na chov appenzellského salašnícke-
ho psa, ktorý je nosným pilierom jej cho-
vateľskej stanice. Ocenenie SKJ získava za 
dosiahnuté výsledky v  chove švajčiarskych 
salašníckych psov všetkých štyroch plemien 
a  odchov veľkého počtu Junior šampiónov, 
národných a Klubových šampiónov.

Zuzana Cibuľková
Je majiteľkou u nás malo chovaného pleme-
na saluki od roku 1998. V roku 2002 odchova-
la vo svojej chovateľskej stanici Tall Afar prvý 
vrh. Doposiaľ odchovala 7 vrhov a vždy dbá 
na výber kvalitných jedincov. Salukám z tých-
to vrhov sa podarilo získať 8x titul Medziná-
rodný šampión krásy, 16 národných šampió-
nov, Európskeho víťaza mladých, mnohokrát 

Best in Group a Best in Show. Od vstupu do 
Klubu chovateľov chrtov v  roku 1997  založi-
la a stále spravuje webovú stránku klubu. Je 
dlhoročnou podpredsedníčkou klubu a aktu-
álne aj hlavný poradca chovu. Veľmi aktívne 
sa podieľa na prípravách a organizácii každej 
akcie klubu, kde je jej práca od prípravy až 
po priebeh nenahraditeľná.

Miroslav Čepák
V  roku 1997 si zadovážil bernského salaš-
níckeho psa a  stal sa členom Slovenského 
klubu chovateľov švajčiarskych salašníckych 
psov. Svoju prvú sučku doviezol z Českej re-
publiky v roku 1999 a od roku 2001 má regis-
trovanú chovateľskú stanicu Econ. Odchoval 
4 vrhy bernského salašného psa a  v  roku 
2009  ukončil chov tohto plemena. V  roku 
2004  doviezol sučku u  nás málo známeho 
portugalského plemena estrelský pastiersky 
pes. Bol to prvý jedinec tohto plemena na 
Slovensku. V decembri 2005 sa narodili prvé 
šteniatka tohto plemena na Slovensku. Do-
posiaľ odchoval 5 vrhov estrelských pastier-
skych psov. Často sa zúčastňuje výstav na 
Slovensku, ale aj v zahraničí, na ktorých psy 
z jeho chovu získavajú významné ocenenia.

Patricia Danková
Svoj prvý vrh v chovateľskej stanici Danco of 
Amber odchovala už v roku 1995, a preto roz-
hodne patrí nielen medzi najskúsenejšie, ale 
aj najúspešnejšie chovateľky plemena fran-
cúzsky bišon s  veľkým množstvom úspeš-
ných psov, vrátane národných i  Medziná-
rodných šampiónov krásy. Je predsedníčkou 
Bichon clubu Slovensko a  medzinárodnou 
rozhodkyňou.

Gerhard Dzian
Za viac ako 15 rokov odchoval vo svojej chova-
teľskej stanici Gero -Dogs viac ako 5 národných, 
resp. Medzinárodných šampiónov krásy. So 
svojimi psami absolvoval aj niekoľko skúšok 
z výkonu. Ocenenie SKJ získava za mimoriadne 
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výsledky v chove rottweilerov a za propagáciu 
tohto plemena na Slovensku aj v zahraničí.

Martina Hudcovicová
Za dosiahnuté úspechy v  chove plemena 
tibetská doga. Plemeno tibetská doga vy-
stavuje od roku 1996 a  v  roku 1999 založila 
chovateľskú stanicu Gangkar. V nej odchova-
la 5 Medzinárodných šampiónov krásy a  26 
národných šampiónov. Bronzovú medailu 
SKJ v  kategórii chov získava za propagáciu 
plemena a dlhoročnú aktívnu činnosť v cho-
vateľskom klube vo funkcii poradcu chovu.
Ivona Justová
Prvého amerického kokeršpaniela získala 
v roku 1992. Jej prvý vrh v chovateľskej stanici 
Sweet Devil sa narodil v roku 2001. Dovtedy 
bola majiteľkou viacerých úspešných chov-
ných psov zo slovenského aj zahraničného 
chovu. Pod hlavičkou svojej chovateľskej 
stanice odchovala 13 Šampiónov krásy Slo-
venska a iných krajín. Okrem amerických ko-
keršpanielov sa venuje aj chovu maltézske-
ho psíka a odchovala aj jeden vrh plemena 
louisianský leopardí pes. Rovnako aj z týchto 
vrhov pochádza viacero šampiónov.

Zita Kerak Lukáčová
V chovateľskej stanici Čierna hviezda od roku 
2000 odchovala niekoľko národných a  Me-
dzinárodných šampiónov krásy v  plemene 
bernský salašnícky pes. V  rokoch 2002 až 
2011 bola členkou, resp. predsedníčkou Slo-
venského klubu švajčiarskych salašníckych 
psov. Od roku 2015 je predsedníčkou Landse-
er klubu. Medzinárodná rozhodkyňa pre po-
sudzovanie exteriéru psov. Bronzovú medai-
lu SKJ v kategórii chov získava za chovateľské 
výsledky v  chove bernských salašníckych 
psov a za dlhoročnú aktívnu činnosť v chova-
teľských kluboch švajčiarskych salašníckych 
psov a landseerov.

Radka Kereškényiová
V  súčasnosti chová francúzskych buldočkov 
a  československých vlčiakov v  chovateľskej 
stanici Bully royal club. Za 17 rokov aktívnej 
chovateľskej činnosti odchovala mimoriad-
nych jedincov, ktorí sa úspešne prezentovali 
na výstavách na Slovensku i v zahraničí a ob-
držali vysoké výstavné ocenenia a  šampio-
náty.

Rudolf Kotešovský
Chovateľ pudlov. 20 rokov pracuje v  revíznej 
komisii klubu, z toho 18 rokov ako jej predseda. 
Odchoval niekoľko šampiónov stredných čier-
nych pudlov. Bronzovú medailu SKJ v kategórii 
chov získava za dlhoročnú a  zodpovednú čin-
nosť pre Slovenský klub chovateľov pudlov a za 
propagáciu plemena pudel.

Marta Kročanová
Výstavnej činnosti s bradáčmi sa venuje od 
roku 1996, v  chovateľskej stanici Agape od-
chovala od roku 2003 piatich šampiónov. 
Ocenenie SKJ na návrh chovateľského klubu 
získava za mimoriadne výsledky v chove bra-
dáčov, propagáciu plemena a dlhoročné akti-
vity v prospech chovateľského klubu.

Ladislav Kužma
Prvého boxera si Ladislav Kužma zadovážil 
v  roku 1981 a  od tej doby upísal svoj život 
tomuto plemenu. Najprv sa venoval hlavne 
výcviku, zložil viacero skúšok až po IPO 3. 
Výcvikové aktivity ho priviedli k  účasti na 
Majstrovstvách Európy vo výkone boxerov. 
Chovateľská stanica Indiánsky brloh vznikla 
v roku 1995 a za tú dobu získala uznanie nie-
len na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to roz-
hodne nielen odchovom mnohých klubových 
víťazov a šampiónov.

Silvia a Tivadar Máté
Manželov Máteových spojila kynológia. Cho-
vu flámskeho bouviera sa venujú od roku 
1994 a  prvé šteňatá v  chovateľskej stanici 
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North Carpaty sa narodili v  roku 1997. Kva-
litou chovu propagujú toto plemeno nielen 
doma, ale aj v zahraničí. So svojimi zveren-
cami vybehali 5 Medzinárodných šampiónov 
krásy, 14 šampiónov Slovenska, Rakúska, Ma-
ďarska, Poľska a  Rumunska a  10 Klubových 
víťazov na Slovensku, Maďarsku a Rakúsku.

František Matečný
V chovateľskej stanici Kumade odchoval via-
cero veľmi kvalitných jedincov, z  ktorých 11 
získalo titul šampión. Bronzovú medailu SKJ 
v kategórii chov získava za úspešné výsledky 
v chove plemien akita a shiba, ktorým sa ve-
nuje od roku 2000.

Jana Muránska Podhradská
Chovateľskú stanicu Vinyamar’s  založila 
v  roku 1998 a  bolo v  nej odchovaných 16 
šampiónov krásy viacerých európskych kra-
jín a  6 jedincov, ktorí získali titul Medziná-
rodný šampión krásy. Ocenenie SKJ získava 
za úspešné výsledky v chove plemena sibír-
sky husky a jeho propagáciu.

Štefan Olexa
Chovateľskú stanicu z  Olexovho dvora zalo-
žil v  roku 2001 a  bolo v  nej odchovaných 6 
jedincov, ktorí dosiahli titul junior šampión 
viacerých krajín a 9 jedincov, ktorí dosiahli ti-
tul šampión viacerých krajín. Aktívne pracuje 
v  Klube chovateľov amerických akít, kde od 
roku 2006 zastáva funkciu podpredsedu a po-
mocného poradcu chovu pre stredné a  vý-
chodné Slovensko. Od roku 2018 zastáva funk-
ciu hlavného poradcu chovu. Ocenenie SKJ 
získava za mimoriadne výsledky v chove ame-
rických akít, propagáciu plemena a dlhoročné 
aktivity v prospech chovateľského klubu.

Blanka Pásztóová
Veľmi úspešná chovateľka plemena bearded 
kólia. Z  jej chovateľskej stanice Black Coo-
per pochádza 11 Medzinárodných šampiónov 
krásy, 14 národných šampiónov a  mnoho 

Klubových šampiónov. Jej odchovy sú víťaz-
mi klubových a  špeciálnych výstav nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sučka z  jej 
chovu bola víťazkou Yearling triedy na naj-
významnejšej výstave sveta Crufts v  roku 
2009. Dlhé roky bola tajomníčkou klubu BBB-
CK a organizátorkou klubových výstav. Zaslú-
žila sa o propagáciu plemena bearded kólia 
a slovenského chovu v zahraničí.

Oľga Paulíková
Bronzovú medailu SKJ v  kategórii chov zís-
kava za úspešné výsledky v  chove plemena 
americký kokeršpaniel, ktorému sa venuje 
od roku 2001. V chovateľskej stanici Olido sa 
narodilo 5 slovenských šampiónov krásy.

Veronika Puskajlerová
V  chovateľskej stanici pod Borovu horu za-
loženej v  roku 1988 odchovala 5 národných 
šampiónov. Veronika Puskajlerová je rozhod-
kyňou exteriéru so špecializáciou pre ple-
mená škótsky ovčiak a šetlandský ovčiak. Za 
dosiahnuté úspechy v chove plemena šeltia. 
Ocenenie SKJ získava za dlhoročnú aktívnu 
činnosť v chovateľskom klube.

Martin Šipkovský
Chovateľská stanica Busan Mar -Ši bola za-
ložená pred 20 rokmi. Je zakladateľom Bull-
mastiff klubu Slovenska. Je medzinárodný 
rozhodca pre exteriér psov. Spoluorganizuje 
klubové a špeciálne výstavy RTW klubu Slo-
venska, Bullmastiff klubu Slovenska a SKSJP. 
Bronzovú medailu SKJ v kategórii chov získa-
va za výborné výsledky v chove bullmastiffov 
a rottweilerov.

Gejza Tarr
Chovateľská stanica Tarr -Ge pôsobí nepre-
tržite už viac ako 18 rokov. Jedince z  tejto 
chovateľskej stanice získali veľké množstvo 
prestížnych titulov nielen na Slovensku. Jeho 
odchovy pôsobia vo viacerých štátoch. Bron-
zovú medailu SKJ v kategórii chov získava za 



23

mimoriadne zásluhy v  chove bullmastiffov 
a výbornú reprezentáciu slovenského chovu.

Štefan Varga
Vo svojej chovateľskej stanici zo Zlatej zá-
hrady od r. 2002 odchoval Svetového víťaza, 
sedem Medzinárodných šampiónov krásy 
a  deväť národných šampiónov krásy viace-
rých štátov. 15 rokov pracuje ako predseda 
Kontrolnej a revíznej komisie v Slovenskom 
klube chovateľov teriérov a  foxteriérov. Dr-
žiteľ bronzovej medaily SPZ za zásluhy o po-
ľovníctvo.

Monika Vilhanová
Bronzovú medailu SKJ v  kategórii chov zís-
kava za úspešné výsledky v  chove plemena 
americký kokeršpaniel, ktorému sa venuje 
od roku 2000. V chovateľskej stanici Border 
princess odchovala 5 Slovenských šampió-
nov krásy.

Martin Žák
Za viac ako 15 rokov odchoval vo svojej cho-
vateľskej stanici Catherine’s Dream viac ako 
5 národných, resp. Medzinárodných šam-
piónov krásy. So svojimi psami absolvoval 
aj niekoľko skúšok z  výkonu. Ocenenie SKJ 
získava za mimoriadne výsledky v chove rot-
tweilerov a za propagáciu tohto plemena na 
Slovensku aj v zahraničí.

17. BRONZOVÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII CHOV – 
VÝKON

Milan Oravec
Viac ako 25 rokov chovateľskej činnos-
ti v  chove nemeckých ovčiakov. Vo svojej 
chovateľskej stanici Cevaro odchoval viace-
ro jedincov, ktorí reprezentovali Poľsko na 
Majstrovstvách sveta vo výkone nemeckých 
ovčiakov.

Andrea Piovarčiová Podhorská
Viac ako 20 rokov chovateľskej činnosti 
v chove nemeckých ovčiakov. Vo svojej cho-
vateľskej stanici Adrianka odchovala spo-
ločne s manželom niekoľko veľmi kvalitných 
jedincov, ktorí uspeli ako v národnom, tak aj 
medzinárodnom meradle.

18. BRONZOVÁ MEDAILA 
SKJ V KATEGÓRII 
VÝSTAVNÍCTVO

Eleonóra a Martina Ellerová
Svojho prvého psa vystavili v roku 2000 a od 
tej doby patria so svojimi svätobernardský-
mi psami medzi pravidelných účastníkov nie-
len slovenských výstav. Jedince z  ich chovu 
a  v  ich vlastníctve získali množstvo titulov 
vrátane najvyšších, a  to titul Európsky víťaz 
a dvoch Svetových víťazov. Martina Ellerová 
je v súčasnosti prezidentkou Klubu svätober-
nardských psov a rozhodkyňou pre posudzo-
vanie exteriéru psov.

19. BRONZOVÁ MEDAILA 
SKJ V KATEGÓRII 
ROZHODCOVSKÁ 

ČINNOSŤ

Milan Benkovský
Chovateľská stanica Large -Garden Bulls. 
Chovateľ plemien belgický ovčiak, svätober-
nardský pes, leonberger, west highland white 
teriér, bullteriér, mops, francúzsky bulldoček 
a  anglický buldog. Svoj prvý vrh odchoval 
v roku 1984. Bol to vôbec prvý vrh belgických 
ovčiakov v bývalom Československu. Začiat-
kom osemdesiatych rokov začína pôsobiť aj 
vo funkcii rozhodcu pre exteriér. Odchoval 
množstvo Medzinárodných šampiónov krá-
sy a je držiteľom zlatej medaily SKJ za chov. 
Pôsobil vo výboroch mnohých chovateľ-
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ských klubov a  stál pri ich zakladaní. Dnes 
je poradcom chovu a členom výboru Bulldog 
a mops klubu.

Milan Bíroš
Chovateľ plemena mops a  zároveň majiteľ 
plemena bullmastif. Prvý vrh odchoval v cho-
vateľskej stanici Istros v roku 1982. Rozhod-
ca od roku 1983. Posudzoval na Slovensku, 
v  Českej republike, Srbsku a  Maďarsku. Bol 
hlavným poradcom chovu v  Klube málopo-
četných plemien psov, spoluzakladateľom 
a hlavným poradcom chovu v Bulldog a mops 
klube, Moloss klube, zakladateľ a  predse-
da v Klube švajčiarskych salašníckych psov. 
V súčasnosti je predsedom a hlavným porad-
com chovu v Slovakia Moloss Clube a členom 
prezídia Únie kynologických klubov.

Miroslav Cvek
Svoj prvý vrh v chovateľskej stanici Fašie od-
choval v  roku 1983. Je chovateľom plemien 
slovenský kopov, alpský jazvečíkovitý durič 
a  štajerský durič. Okrem týchto plemien je 
vlastníkom plemien štandardný hrubosrstý 
jazvečík a hanoverský farbiar. Je rozhodcom 
pre duriče, farbiare a poľovné severské psy 
od roku 1992. Okrem Slovenska posudzoval 
aj v Českej republike a v Poľsku. Funkcionár 
vo výbore Klubu chovateľov alpských jazve-
číkovitých duričov a v Klube chovateľov du-
ričov.

Anna Cwieceková
Vo svojej chovateľskej stanici írskych terié-
rov a dlhosrstých trpasličích jazvečíkov s ná-
zvom Tavari prvý vrh odchovala v roku 1981. 
Rozhodkyňou pre posudzovanie exteriéru 
psov je od roku 1988 a v  roku 2004 sa sta-
la aj rozhodkyňou pre posudzovanie výkonu 
poľovných psov na skúškach. Posudzovala 
v 6 európskych krajinách a v súčasnosti má 
aprobáciu na všetky plemená 3. a 4. skupiny 
FCI, tibetských teriérov, slovenských čuvačov, 
slovenských hrubosrstých stavačov a  slo-

venských kopovov. Jedince z jej chovateľskej 
stanice dosiahli tituly Európsky víťaz, Európ-
sky víťaz veteránov, Interra víťaz veteránov, 
5x titul Medzinárodný šampión krásy a  15 
národných šampionátov. 41 rokov pracovala 
na kynologickom odbore SPZ a je dlhoročnou 
členkou výboru Slovenského klubu chovate-
ľov teriérov a foxteriérov.

Oskár Dóra
Prvý vrh nášho národného plemena česko-
slovenský vlčiak zapísal v  chovateľskej sta-
nici Oskár Dór v  roku 1984. Rozhodcom pre 
posudzovanie exteriéru psov je od roku 1987. 
Okrem československých vlčiakov posudzuje 
aj plemeno sibírsky husky. Zároveň je aj roz-
hodcom pre posudzovanie pracovného vý-
konu československých vlčiakov. Posudzoval 
na Slovensku, v  Nemecku, Českej republike 
a  v  Litve. Československých vlčiakov posu-
dzoval aj na Svetovej výstave psov v  roku 
2009. Bol členom pracovného kolégia pre 
spracovanie štandardu k predbežnému uzna-
niu plemena. Bol predsedom celoštátneho 
Klubu československých vlčiakov v bývalom 
Československu, predsedom Klubu česko-
slovenského vlčiaka na Slovensku, predse-
dom samostatného Klubu československého 
vlčiaka s  právom vedenia plemennej knihy 
v  Československu, vedúcim Sekcie KR SPZ 
nepoľovných plemien, hlavný poradca chovu 
pre československých vlčiakov na Slovensku.

Ladislav Druska
Vlastník chovateľskej stanice vom Legen-
busch. Držiteľ plemena bavorský farbiar. 
Je rozhodcom z výkonu od roku 1982 a  roz-
hodcom pre exteriér plemien bavorský far-
biar, hanoverský farbiar a  svätohubertský 
pes od roku 1998. Okrem Slovenska exteriér 
posudzoval aj v  Českej republike. V  pozícii 
rozhodcu z  výkonu pôsobil v  8 európskych 
krajinách. Do roku 2017 bol členom výboru 
Klubu chovateľov farbiarov a členom Dozor-
nej sekcie Kynologickej rady SPZ.
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Eva Felszeghyová
Je úspešnou chovateľkou plemena anglický 
kokeršpaniel v chovateľskej stanici Drycast-
le. Prvý vrh anglických kokrov odchovala 
v  roku 1981. Okrem kokeršpanielov mala aj 
hladkosrstého foxteriéra a trpasličieho hru-
bosrstého jazvečíka. Od roku 1997 pôsobí vo 
funkcii rozhodcu pre exteriér. V  súčasnosti 
je skupinovou rozhodkyňou pre plemená 4. 
a  8. skupiny FCI. Posudzovala na výstavách 
na Slovensku, v  Rakúsku, Českej republike, 
Nemecku a Maďarsku. V roku 2019 bude mať 
česť posudzovať anglických kokeršpanielov 
na šampionátovej výstavu vo Veľkej Británii. 
Bola zakladajúcou členkou Klubu chovateľov 
poľovných sliedičov a  Cockerspaniel Klubu 
Slovakia, v ktorom v súčasnosti pôsobí v po-
zícii 1. predsedu. Pred piatimi rokmi získala 
bronzovú medailu SKJ za rozvoj slovenskej 
kynológie.

Marcela Fidrichová
Chovateľka jazvečíkov, nemeckých poľov-
ných teriérov, anglických setrov a  malých 
kontinentálnych španielov. Svoj prvý vrh 
štandardných dlhosrstých jazvečíkov v cho-
vateľskej stanici Fa -Dy odchovala v  roku 
1985. Je rozhodkyňou pre posudzovanie ex-
teriéru psov je od roku 1995. Je skupinovým 
rozhodcom pre 4. skupinu FCI – jazvečíky. So 
svojimi psami dosiahla množstvo národných 
šampionátov a  niekoľko titulov Medziná-
rodný šampión krásy. Úspešná je nielen na 
výstavách, ale i skúškach poľovnej upotrebi-
teľnosti psov. Je členkou výboru Slovenské-
ho klubu chovateľov jazvečíkov a  zároveň 
poradkyňou chovu.

Eleonóra Fischerová
Je chovateľkou plemien bradáč veľký čierny, 
bradáč malý čiernostrieborný a belgický ov-
čiak malinois. Rozhodkyňou pre posudzova-
nie exteriéru psov sa stala v roku 1997 a v sú-
časnosti má aprobáciu na všetky plemená 
bradáčov a  belgických ovčiakov. Okrem do-

mácich výstav posudzovala aj na výstavách 
v Českej republike, Poľsku a v Maďarsku. Je 
dlhoročným zamestnancom Slovenskej ky-
nologickej jednoty. V  Klube chovateľov ple-
mena bradáč pôsobí na pozícii predsedu.

Terézia Gargušová
Je chovateľkou bernských salašníckych psov. 
Svoj prvý vrh v chovateľskej stanici z Gemer-
skej Polomy odchovala v roku 1993. Rozhodky-
ňa pre posudzovanie exteriéru psov sa stala 
v  roku 1997 a  okrem švajčiarskych salašníc-
kych psov má aj aprobáciu na niektoré ďalšie 
plemená druhej skupiny Medzinárodnej ky-
nologickej federácie. Okrem Slovenska mala 
príležitosť posudzovať aj v Českej republike, 
Litve, Poľsku, Dánsku, Maďarsku a v Rakúsku. 
Doteraz získala 13x titul Medzinárodný šam-
pión krásy a odchovala aj Európskeho víťaza 
mladých. Je poradkyňou chovu v Klube švaj-
čiarskych salašníckych psov.

Marcel Horváth
Chovateľ plemena bradáč veľký čierny. Prvý 
vrh vo svojej chovateľskej stanici Neiro Gar-
den odchoval v  roku 1988. Rozhodcom pre 
posudzovanie exteriéru pinčov a  bradáčov 
je od roku 1997. Doteraz posudzoval okrem 
Slovenska aj v Českej republike, Dánsku, Ne-
mecku a v Maďarsku. K  jeho najvýznamnej-
ším úspechom patrí získanie titulu Vice Sve-
tový víťaz a Európsky víťaz. Pôsobil vo funkcii 
poradcu chovu v Klube chovateľov plemena 
bradáč.

Juraj Chorváth
Prvý vrh plemena bradáč veľký čierny v cho-
vateľskej stanici z  Dolného Turca odchoval 
v roku 1985. Taktiež je chovateľom bradáčov 
malých čiernostrieborných. Zároveň vlastnil 
nemeckého ovčiaka, airedale teriéra a  bul-
lteriéra. Rozhodcom pre posudzovanie ex-
teriéru psov sa stal v  roku 1976 a  doteraz 
posudzoval okrem domácich výstav aj na 
výstavách v  Poľsku a  v  Českej republike. Je 
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rozhodcom pre bradáče, airedale teriérov, 
dobermanov a čiernych ruských teriérov.

Vladimír Javorčík
Prvý vrh vo svojej chovateľskej stanici Notre 
Dame Bay odchoval v roku 1987. Venoval sa 
chovu novofoundlandských psov, cavalier 
king charles španielov a  briardov. V  súčas-
nosti vlastní anglického buldoga a biewera. 
Rozhodcom pre posudzovanie psov sa stal 
v roku 1998. Dnes je skupinovým rozhodcom 
pre 9. skupinu FCI a časť plemien 1. a 2. sku-
piny FCI. Zároveň má aprobáciu na všetky FCI 
neuznané plemená. Je členom prezídia Únie 
kynologických klubov.

Marián Korič
S chovom psov začínal okolo roku 1965. Prvá 
zmienka v plemennej knihe Slovenského po-
ľovníckeho zväzu o jeho chovateľskej stanici 
z Fančali je v  roku 1971. Rozhodcom pre ex-
teriér sa stal v roku 1992. Posudzuje pleme-
ná setrov, anglického pointra a  nemeckého 
krátkosrstého stavača. Intenzívne sa veno-
val poľovníckej kynológii s  mimoriadnymi 
úspechmi. Stal sa víťazom Memoriálu Karla 
Podhajského, 8x víťazom Memoriálu Josefa 
Kadleca a  Memoriál Kolomana Slimáka vy-
hral dvakrát. Od roku 1972 pôsobí aj ako roz-
hodca pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti 
psov. Pôsobil ako predseda Klubu pointrov 
a  setrov, poradca chovu pre anglických po-
introv a nemeckých krátkosrstých stavačov.

Angela Kováčová
Svoj kynologický život zasvätila plemenu welsh 
corgi pembroke. Prvý vrh sa v jej chovateľskej 
stanici narodil v  roku 1985. Vlastnila aj škót-
skeho dlhosrstého ovčiaka. Rozhodkyňou pre 
posudzovanie exteriéru psov sa stala v  roku 
1972. Aprobáciu má na všetky plemená brit-
ských pastierskych psov. Okrem Slovenska 
posudzovala aj v  Českej republike, Nemecku 
a v Rakúsku. Odchovala a vlastnila veľké množ-
stvo medzinárodných šampiónov krásy a  tak-

tiež Svetového víťaza v roku 2009. V minulosti 
pôsobila ako predsedníčka klubu a dnes ako 
poradkyňa chovu v Welsh Corgi klube Slovakia.

Martin Lipták
Chovateľ bavorských a  hanoverských far-
biarov od roku 1993. Chovateľská stanica 
od Figľa. Rozhodca pre exteriér bavorských 
farbiarov, hanoverských farbiarov a  sväto-
hubertských psov od roku 2000. Zároveň roz-
hodca pre skúšky poľovne upotrebiteľných 
psov. Okrem Slovenska pôsobil vo funkcii 
rozhodcu pre exteriér v  Poľsku a  pre výkon 
v  Českej republike, Poľsku, Nemecku, Švaj-
čiarsku a v Rakúsku. Dlhoročný člen výboru 
Klubu chovateľov farbiarov.

Albín Majsniar
Prvý vrh nemeckých ovčiakov v chovateľskej 
stanici Dlhá roveň odchoval v roku 1984. Roz-
hodcom pre posudzovanie exteriéru tohto 
plemena sa stal v roku 1995. Mal možnosť po-
sudzovať na výstavách na Slovensku, v Čes-
kej republike, na Ukrajine, v  Poľsku, Rusku, 
Bielorusku, Maďarsku a Srbsku. Bol podpred-
sedom a neskôr predsedom Slovenskej únie 
chovateľov nemeckých ovčiakov.

Michaela Pavlásková
Je chovateľkou od roku 1980. Vo svojej cho-
vateľskej stanici Plum Brandy odchovala vrhy 
plemien nemecký ovčiak, vipet, dalmatínec 
a afgánsky chrt. Okrem nich vlastnila ja ple-
meno greyhound. Rozhodkyňou je od roku 
1980 s  aprobáciou na všetky plemená 10. 
skupiny FCI, plemená dalmatínec, nemecký 
špic,  čau čau a biewer. Posudzovala v 7 eu-
rópskych krajinách a v Rusku. Bola poradky-
ňou chovu v Klube chovateľov chrtov a dal-
matínskych psov a neskôr v Klube chovateľov 
chrtov. Medzi jej najvýraznejšie kynologické 
úspechy patrí získanie 10 titulov Medziná-
rodný šampión krásy, 50 titulov národný 
šampión a 10 titulov Klubový víťaz a Klubový 
šampión.
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Ján Pilát
Chovateľská stanica Vlčí potok od roku 1982. 
Svoj život zasvätil lesníctvu a  poľovnej ky-
nológii. Z  chovaných plemien sa venoval 
predovšetkým nášmu národnému dedič-
stvu – slovenskému kopovovi, ale i alpským 
jazvečíkovitým duričom a  farbiarom. Roz-
hodcom pre výkon je od roku 1979. Posudzo-
vaniu exteriéru psov sa začal venovať v roku 
1986.

Marián Priehoda
Chovateľ plemien nemecká doga, malorská 
doga, bedlington teriér a  francúzsky buldo-
ček od roku 1990. V roku 1997 sa stal rozhod-
com pre posudzovanie exteriéru psov. Má 
aprobáciu na časť plemien 2., 5. a 9. skupiny 
FCI. Posudzoval nielen na domácich výsta-
vách, ale aj na výstavách v Poľsku, Rakúsku, 
v Českej republike a na Ukrajine. Je podpred-
sedom Slovakia Moloss Clubu.

František Rosík ml.
Prvý vrh československých vlčiakov odchoval 
v roku 1980. Spočiatku choval pod vlastnou 
chovateľskou stanicou z Rofa, neskôr sa stal 
pokračovateľom otcovej chovateľskej stanice 
z  Rosíkova. Rozhodcom pre posudzovanie 
exteriéru československých vlčiakov je od 
roku 1988. Posudzoval na Slovensku, v Českej 
republike a  Taliansku. Bol hlavným porad-
com chovu a členom výboru v chovateľskom 
klube svojho plemena.

Viera Staviarska
Chovateľská stanica plemien dalmatínec 
a shar pei Magic Sonet. Prvý odchovaný vrh 
v roku 1994. Rozhodkyňou pre posudzovanie 
exteriéru je od roku 1998. Aprobácia na ple-
mená skupiny FCI 4 a 6 a niektoré plemená 
skupín FCI 1, 2, 7, 9 a FCI neuznané plemená. 
Doteraz posudzovala v  17 európskych kra-
jinách. V  súčasnosti je prezidentkou a  po-
radkyňou chovu v Shar pei klube Slovensko 
a garantom 6. skupiny FCI v Rade zboru roz-

hodcov SKJ. Medzi jej najvýraznejšie úspechy 
patrí získanie titulu BOB na európskej výsta-
ve.

Ján Sudimák
V chovateľskej stanici Eqidius odchoval svoj 
prvý vrh v roku 1975. Celý svoj život zasvätil 
chovu nemeckého ovčiaka. Rozhodcom pre 
toto plemeno je od roku 1979. Okrem rozhod-
cu pre exteriér je aj rozhodcom pre výkon. 
V  tejto pozícii mal možnosť pôsobiť aj na 
majstrovstvách Ruska. Medzi jeho najvýraz-
nejšie kynologické úspechy patrí získanie 2. 
miesta na Majstrovstvách Slovenska v  roku 
1985. V roku 2012 pes z jeho chovu Witz Eqi-
dius získal 2. miesto na MS WUSV, Geischa 
Eqidius 3. miesto. Je predsedom výcvikovej 
komisie ZŠK, momentálne člen predsedníc-
tva SÚCHNO, zástupca ústredného poradcu 
chovu a člen Predsedníctva Zboru rozhodcov.

František Szalai
V  súčasnosti je chovateľom amerických 
staffordshírskych teriérov. V  minulosti cho-
val aj plemená nemecký poľovný teriér, bull-
teriér a francúzsky buldoček. Prvý vrh v cho-
vateľskej stanici Richtárová lúka odchoval 
v roku 1984. Od roku 1995 chová pod názvom 
chovateľskej stanice Szalai’s. Rozhodcom je 
od roku 1998 s aprobáciou na všetky pleme-
ná 3. skupiny FCI a plemeno mops.
Doteraz posudzoval v  11 európskych kraji-
nách. Je členom výboru Slovenského klubu 
chovateľov teriérov a  foxteriérov, poradcom 
chovu amerických staffordshírskych teriérov 
a v minulosti pôsobil vo výbore Slovakia Bul-
lterier Clubu a  bol členom revíznej komisie 
Bulldog a mops klubu. Je držiteľom striebor-
nej medaily SKJ v kategórii chov.

František Šlesár
Je chovateľom plemien nemecký poľovný 
teriér, bavorský farbiar, slovenský kopov 
a  beagle. Prvý vrh vo svojej chovateľskej 
stanici zo Skalickej odchoval v  roku 1982. 
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Rozhodcom pre posudzovanie exteriéru pre 
plemeno nemecký poľovný teriér je od roku 
1986. Okrem Slovenska posudzoval aj v Čes-
kej republike. Medzi jeho najvýznamnejšie 
úspechy patrí získanie titulu Medzinárodný 
šampión krásy a množstvo úspešne absolvo-
vaných pracovných súťaží. Člen výboru Klubu 
chovateľov jagdteriérov.

Ján Urban
Je chovateľom od roku 1972. Vo svojej cho-
vateľskej stanici Svrčník odchoval vrhy ba-
vorských farbiarov, svätohubertských psov 
a hanoverských farbiarov. Pre tieto plemená 
je aj rozhodcom pre posudzovanie exteriéru 
od roku 1999. Od roku 1985 je rozhodca pre 
posudzovanie výkonu. Je zakladateľom a or-
ganizátorom Fatranského pohára. Tituly Slo-
venský šampión krásy a Slovenský šampión 
krásy mladých získal s  viacerými jedincami 
všetkých troch chovaných plemien. Pôsobil 
vo výbore Klubu chovateľov farbiarov. Bol 
členom Kynologickej komisie SPZ pred ro-
kom 1989.

Andrea Zemánková
Svoj prvý vrh v  chovateľskej stanici Pardal 
z  Asuanu odchovala v  roku 1983. Venuje sa 
chovu škótskych ovčiakov dlhosrstých, rus-
kých chrtov barzoj a  perských chrtov saluki. 
S  úspešnými jedincami z  jej chovateľskej 
stanice sa stretnete nielen v  Európe, ale aj 
v  Ázii a  v  Amerike. Rozhodkyňou pre pleme-
no škótsky ovčiak dlhosrstý sa stala v  roku 
1985. Okrem Slovenska posudzovala aj v Čes-
kej republike, Srbsku a  v  Poľsku. Pôsobila aj 
vo výbore Klubu chovateľov kólií, šeltií a welsh 
corgi.

Jaroslav Zembjak
Prvý vrh odchoval v roku 1988 v chovateľskej 
stanici Orava. Od roku 1999 v  chove pokra-
čuje pod názvom chovateľskej stanice z Kla-
tovianského údolia. Je chovateľom všetkých 
veľkostných rázov plemena bradáč a flámsky 

bouvier. Rozhodcom pre exteriér je od roku 
1991. Posudzuje bradáče, flámskych bouvie-
rov, belgických ovčiakov, jazvečíky, FCI ne-
uznané plemená a  Junior Handling. Okrem 
Slovenska posudzoval aj v Českej republike, 
Poľsku a v Maďarsku. V rámci úspechov do-
siahol niekoľko národných šampiónov, inter-
šampiónov. V súčasnosti pôsobí ako predse-
da Dozornej rady UKK a SKJ.

Mária Zembjaková
Chovateľská stanica z Klatovianského údolia. 
Prvý vrh odchovala v roku 1985. Je chovateľ-
kou malých a  stredných bradáčov korenie 
a  soľ a  flámskych bouvierov. Rozhodkyňou 
pre posudzovanie exteriéru je od roku 1991. 
Posudzuje bradáče, flámskych bouvierov, 
dobermanov, čivavy, FCI neuznané plemená 
a  Junior Handling. Posudzovala na Sloven-
sku, v Českej republike a v Poľsku. Ku kynolo-
gickým úspechom patrí množstvo národných 
šampiónov a interšampiónov s odchovanými 
a vlastnenými psami, ale i absolvovanie skú-
šok z výkonu. Je predsedníčkou Klubu flám-
skeho bouviera. Dlhoročná poradkyňa chovu 
bradáčov.

Tibor Želtvay
Je vlastníkom plemena bavorský farbiar. Ka-
riéru rozhodcu pre posudzovanie exteriéru 
plemien farbiarov začal v  roku 1989. Posu-
dzoval ich aj na Európskej výstave psov 2003 
a Svetovej výstave psov 2009. Okrem Sloven-
ska pôsobil v pozícii rozhodcu aj v Českej re-
publike a v Poľsku. Je rozhodcom pre posu-
dzovanie výkonu farbiarov na skúškach. Bol 
poradcom chovu v Klube chovateľov farbia-
rov a členom Kynologickej rady SPZ. Okrem 
výstavných úspechov so svojimi psami do-
siahol aj úspechy pracovné.
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20. BRONZOVÁ MEDAILA 
SKJ V KATEGÓRII 

VÝKON – POĽOVNÍCKA 
KYNOLÓGIA

Štefan Cimbalík
Chovateľ a  cvičiteľ psov poľovných plemien 
v  chovateľskej stanici Lesný chór. Poľovníc-
kej kynológií sa venuje 53 rokov. Venoval sa 
výcviku teriérov, farbiarov, retrieverov a po-
sledných 30 rokov sa aktívne venuje chovu 
a výcviku slovenského kopova. Na skúškach 
poľovnej upotrebiteľnosti psov predviedol 12 
slovenských kopovov. Medzi jeho najväčšie 
úspechy patrí 2x titul Medzinárodný šampión 
krásy a 1x titul Medzinárodný šampión prá-
ce. Počas svojej bohatej kynologickej kariéry 
zastával funkciu predsedu Klubu chovateľov 
slovenských kopovov, podpredsedu Klubu 
chovateľov slovenských kopovov a  predse-
du Medzinárodného združenia chovateľov 
Slovenských kopovov. Je rozhodcom pre po-
sudzovanie výkonu na skúškach poľovných 
psov.

Peter Cmarko
Je veľkým propagátorom poľovníckej kynoló-
gie a najmä plemena nemecký poľovný teriér. 
Za viac ako 40 rokov predviedol vyše 15 psov 
na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti v  SR 
aj v zahraničí. Bol dlhoročným členom výbo-
ru Klubu chovateľov jagdteriérov.

Jozef Lőrinc
Celý svoj život sa venoval chovu a  výcviku 
poľovných psov, v poslednom období najmä 
plemenu nemecký poľovný teriér. Predviedol 
viac ako 15 psov na skúškach poľovnej upo-
trebiteľnosti. Je dlhoročným členom Sloven-
ského klubu chovateľov jagdteriérov.

Ľudovít Nagy
Úspechy dosiahol vo výcviku psov služobných 
a poľovných plemien. Za 15 rokov predviedol 
na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov 
viac ako 20 jedincov. Je rozhodcom pre posu-
dzovanie výkonu na skúškach poľovnej upo-
trebiteľnosti psov a  majiteľom chovateľskej 
stanice Budafa.
Dezider Sabo
Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenské-
ho klubu chovateľov českých fúzačov, kde je 
aj dlhoročný funkcionár. Je členom aj iných 
chovateľských klubov, ale jeho srdcu sú naj-
bližšie práve české fúzače. Je majiteľ cho-
vateľskej stanice Maholánsky les. Odchoval 
šteniatka rôznych plemien. Za viac ako 40 ro-
kov predviedol množstvo psov rôznych ple-
mien na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. 
Vždy ochotne poradí a pomôže pri výcviku.

Martin Sýkora
V priebehu 15 rokov aktívnej činnosti úspeš-
ne pripravil a predviedol 25 psov na takmer 
60 skúškach poľovnej upotrebiteľnosti 
psov a  vrcholových súťažiach na Slovensku 
i v zahraničí. Pripravuje a predvádza jedince 
všetkých skupín plemien poľovných psov - 
stavače, sliediče, farbiare, duriče i brloháre. 
S  vyznamenaním absolvoval štúdium kyno-
lógie na UVL v  Košiciach. Je spoluorganizá-
torom rôznych kynologických podujatí, tiež 
popularizuje poľovnícku kynológiu najmä 
medzi deťmi a mládežou. V Klube chovateľov 
poľovných sliedičov v  súčasnosti vykonáva 
funkciu výcvikára.
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21. BRONZOVÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII VÝKON - 
ŠPORTOVÁ KYNOLÓGIA

Mikuláš Biľ
Viac ako 30-ročná aktívna kynologická čin-
nosť. So psami úspešne absolvoval viac ako 
35 skúšok z výkonu. Niekoľkonásobná účasť 
na Majstrovstvách vo výkone psov.

Kristína Kovaľová
20 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti, 
úspešne absolvovaných viac ako 20 skúšok 
z výkonu psov pracovných plemien. Predsed-
níčka a výcvikárka v Kynologickom klube Slo-
venský raj – Smižany.

Zuzana Meravá
Viac ako 15 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti v oblasti výcviku psov pracovných ple-
mien. Úspešne absolvovala so psami viac 
ako 30 skúšok z výkonu. Úspešná reprezentá-
cia na „Universalsieger WUSV 2014“. Aktívna 
pri projekte Práca s kynologickou mládežou.

Peter Smädo
Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti v oblasti výcviku psov pracovných ple-
mien. Úspešne absolvoval so svojimi psami 
viac ako 30 skúšok z  výkonu. Úspešná re-
prezentácia na Majstrovstvách sveta FCI vo 
výkone psov. Aktívny výcvik psov pracovných 
plemien.

Eva Smädová
Viac ako 18 rokov aktívnej kynologickej čin-
nosti. Viacnásobná reprezentantka Sloven-
skej republiky na Majstrovstvách sveta FCI vo 
výkone psov pracovných plemien a Majstrov-
stvách sveta vo výkone nemeckých ovčiakov. 
So svojimi psami úspešne absolvovala nie-
koľko desiatok skúšok z výkonu psov pracov-
ných plemien.

22. BRONZOVÁ 
MEDAILA SKJ 

V KATEGÓRII VÝKON – 
AGILITY

Janka Kolárovová
Zakladateľka klubu MKA Tatry Poprad, dlho-
ročná trénerka, ale hlavne človek s  veľkým 
srdcom, v ktorom má miesto každý psík. Vy-
študovala Univerzitu veterinárneho lekárstva 
a farmácie v Košiciach. Po škole sa venovala 
chovu nemeckých ovčiakoch a  športovej 
kynológii. Agility si zamilovala vďaka dcére 
Katke a  jej šeltií. V  roku 2002 absolvovala 
kurz trénerov a  organizátorov pretekov agi-
lity a už 16. rok svojou pozitívnou motiváciou 
sprevádza tímy agility na ceste za úspešnou 
reprezentáciou doma a v zahraničí.

Zuzana Mihálová
Agility sa venuje od roku 1996 a v roku 1999 
získala osvedčenie trénera. Najväčší úspech 
dosiahla so svojimi welsh teriérkami, ktoré 
niekoľkokrát reprezentovali Slovensko na 
Majstrovstvách sveta a  s  ktorými získala 2× 
titul Majster Slovenska v  agility. Momentál-
ne súťaží so sučkou patterdale teriéra, ktorá 
Slovensko 3× reprezentovala na EuropeanO-
pen a taktiež so sučkou pumi.

Renáta Králová Millan
Od malička s  rodičmi chodila do kynologic-
kého klubu v Bratislave. Ako 17-ročná si kú-
pila prvú border kóliu a  začala si plniť svoj 
sen AGILITY. Postupne získavala vedomosti 
a skúsenosti v agility i v chove borderiek. Po-
čas týchto rokov sa zúčastňovala na mnohých 
pretekoch, napríklad na Majstrovstvách sveta 
vo Francúzsku, Fínsku, Španielsku, Taliansku, 
Čechách a  v  Rakúsku. Je niekoľkonásobná 
majsterka Slovenska. Od roku 2007 má chrá-
nený názov chovateľskej stanice Quickangel. 
V  súčasnosti sa agility venuje ako trénerka, 
pretekárka a už aj ako hospitant na rozhodcu.
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Pavol Vakonič
Agility sa venuje od roku 2003, kedy vznikol 
Agility klub SKIPER Bratislava. Začal trénovať 
s hladkosrstým foxteriérom. Postupne sa stal 
trénerom a neskôr aj rozhodcom agility. Za-
čal sa zúčastňovať medzinárodných pretekov 
a vrcholových podujatí, napr. EuropeanOpen 
a Majstrovstvá sveta FCI. Prišli prvé úspechy 
aj na medzinárodnej úrovni. Najväčším úspe-
chom boli Majstrovstvá sveta 2015, kde získal 
s border kóliami tituly Majster sveta a 1. Vice-
majster sveta. Úspešným bol aj tento rok, so 
šeltiou sa umiestnil na Majstrovstvách sveta 
na 3. mieste.

23. ČESTNÉ UZNANIE 
SKJ

Andrea Burdátšová
So Slovenskou kynologickou jednotou spo-
lupracuje viac ako 20 rokov. Je členkou or-
ganizačných tímov rozličných kynologických 
podujatí. Má významné zásluhy v oblasti vý-
stavníctva psov na Slovensku. Bola nepo-
strádateľnou členkou organizačných tímov 
Európskej výstavy 2003 a  Svetovej výstavy 
2009 v  Bratislave. Viac ako 30 rokov bola 
chovateľkou yorkshírskych teriérov, 4  roky 
tajomníčkou Slovenského klubu chovateľov 
teriérov a  foxteriérov. Je dlhoročnou matri-
kárkou tohto klubu a organizátorkou klubo-
vých výstav.

Ivana Homolová
Je spoluzakladateľkou Klubu chovateľov 
čínskych chocholatých psov. Od jeho vzniku 
v roku 2006, až dodnes pôsobí ako poradky-
ňa chovu, ktorá je vždy pripravená pomôcť 
a  poradiť. Je chovateľkou čínskych chocho-
latých psov. Čestné uznanie SKJ získava za 
propagáciu plemena čínsky chocholatý pes 
a dlhoročné aktivity v prospech klubu, pri or-
ganizácii klubových výstav a klubových akcií.

Jaroslav Kubaľa
36 rokov sa aktívne venuje chovu foxteriérov 
hrubosrstých a west highland white teriérov. 
Je medzinárodným rozhodcom pre exteriér 
celej tretej skupiny FCI a  pre posudzovanie 
výkonu poľovných psov. Spoluzakladateľ Slo-
venského klubu chovateľov teriérov a foxte-
riérov, 20 rokov predseda klubu, 28 rokov 
poradca chovu pre foxteriéry, predseda Kon-
trolnej sekcie pri KR SPZ, držiteľ striebornej 
medaily SKJ za chov. Čestné uznanie SKJ zís-
kava za dlhoročnú významnú propagáciu ple-
mien teriérov.

Peter Lazar
Plemenu anglický špringeršpaniel je nepretr-
žite verný už 42 rokov. Svojho prvého psa toh-
to plemena vlastnil už v roku 1976 a po jeho 
uchovnení sa stal členom vtedy českosloven-
ského Klubu chovateľov loveckých sliedičov. 
Prvá jeho uchovnená suka (v roku 1986) bola 
základom jeho chovnej línie v  chovateľskej 
stanici zo Sadenca, z ktorej dosiaľ vzišlo 112 
šteniat anglických špringeršpanielov. V  sú-
časnosti chová už 7. generáciu svojich šprin-
grov, pričom ako poľovník vždy trval aj na ich 
pracovnom uplatnení v  poľovných revíroch. 
Kynológii sa venuje aj v rámci svojho povola-
nia ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Koši-
ciach. Členom Klubu chovateľov poľovných 
sliedičov je od jeho založenia, v  súčasnosti 
vykonáva funkciu jeho predsedu.

Peter Ličák
Aktívny figurant, ktorý niekoľkokrát pôsobil 
ako figurant výkonu psov pracovných ple-
mien na významných podujatiach na Slo-
vensku, ale aj v  zahraničí. Niekoľkokrát sa 
s  reprezentačným družstvom Slovenskej 
republiky zúčastnil zahraničných výjazdov 
v  roli reprezentačného figuranta. Svojím 
vzorným prístupom tak prispieva k  šíreniu 
dobrého mena organizovanej kynológie na 
Slovensku, ale aj v zahraničí.
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Jozef Matta
Čestné uznanie SKJ získava za dlhoročné 
úspechy v  chove národného plemena slo-
venský kopov. Ako chovateľ a cvičiteľ dosia-
hol významné úspechy so svojimi odchovmi 
na Slovensku aj v zahraničí. Zaslúžil sa o vý-
znamnú propagáciu plemena slovenský ko-
pov za hranicami Slovenska. Je dlhoročným 
členom organizačného výboru medzinárod-
ných výstav psov v Nitre.

Peter Mičúch
Aktívny figurant, ktorý niekoľkokrát pôsobil 
ako figurant výkonu psov pracovných ple-
mien na významných podujatiach na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. Niekoľkokrát pôsobil 
ako reprezentačný figurant a  zúčastňoval 
sa domácej prípravy reprezentačného druž-
stva Slovenskej republiky. Svojím vzorným 
prístupom tak prispieva k  šíreniu dobrého 
mena organizovanej kynológie na Slovensku 
a v zahraničí.

Vladimír Repa
Je dlhoročným členom organizačného tímu 
najstaršej medzinárodnej výstavy psov na 
Slovensku, ktorá sa organizuje už 35 rokov 
v tradičnom júnovom termíne v Nitre. V sú-
časnosti výstava nesie názov DOG EXPO 
NITRA a  stala sa neodmysliteľnou súčasťou 
kalendára mnohých domácich, ale aj zahra-
ničných vystavovateľov. V  pozícii zástupcu 
riaditeľa výstavy každoročne prispieva k roz-
voju kynologického výstavníctva na Sloven-
sku.

František Szalai
Za významné úspechy v  chove plemena 
americký staffordshírsky teriér. Za zásluhy 
o  rozšírenie a  skvalitnenie chovu plemena 
na Slovensku a  v  strednej Európe. Vo svo-
jej chovateľskej stanici „Szalai’s“ sa venuje 
chovu amerických stafordshírskych teriérov 
a  nemeckých poľovných teriérov. Odchoval 
aj niekoľko vrhov plemena anglický bullte-

riér. 10 rokov poradca chovu pre plemeno 
anglický bullteriér. 28 rokov aktívny člen vý-
boru Slovenského klubu chovateľov teriérov 
a  foxteriérov. 28 rokov poradca chovu pre 
amerických staffordshírskych teriérov. Tak-
tiež je medzinárodným rozhodcom pre posu-
dzovanie exteréru psov.

Ingrid Tamášiová
Svojou neúnavnou kynologickou aktivitou 
bolo pod jej gesciou do kynologického špor-
tu zavedené nové odvetvie - Obedience. 
Zastupuje slovenskú organizovanú kynoló-
giu v  pracovnej komisii Obedience pri FCI. 
Aktívnou činnosťou tak prispieva k  šíreniu 
dobrého mena organizovanej kynológie na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Je rozhodkyňou 
pre posudzovanie Obedience.

Martin Tóth
Aktívny figurant, ktorý niekoľkokrát pôsobil 
ako figurant výkonu psov pracovných ple-
mien na významných podujatiach na Slo-
vensku, ale aj v  zahraničí. Má mimoriadne 
zásluhy pri organizovaní kynologických akcií 
národného a  medzinárodného charakteru. 
Už niekoľko rokov sa spolupodieľa pri orga-
nizovaní letného sústredenia talentovanej 
kynologickej mládeže. Svojou činnosťou tak 
prispieva k šíreniu dobrého mena organizo-
vanej kynológie na Slovensku, ale aj v zahra-
ničí.
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