
 

Slovenský poľovnícky zväz 
KLUBU CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV 

Štefánikova č. 10, 811 05 Bratislava 

ZÁPISNICA 
z Výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 28. apríla 2019 v Radošine. 

Prítomných 11 členov podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. ZAHÁJANIE SCHÔDZE 
2. VOĽBA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 
3. VOĽBA ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽA ZÁPISNICE 
4. SCHVÁLENIE PROGRAMU 
5. SPRÁVA PREDSEDU KCHSHS 
6. SPRÁVA EKONÓMA KLUBU 
7. SPRÁVA VÝCVIKARA KLUBU 
8. SPRÁVA PORADCU CHOVU 
9. SPRÁVA KONTRÓLNO-REVÍZNEJ KOMISIE 
10. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES A NAJLEPŠÍ VÝSTAVNÝ PES 
11. DISKUSIA 
12. NÁVRH NA UZNESENIE 
13. ZÁVER 



1. ZAHÁJANIE SCHODZE 

Predseda klubu Peter Bíly privítal účastníkov schôdze a zahájil schôdzu. 

2. VOĽBA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Navrhnutý za člena mandátovej a návrhovej komisie bol Michal Puk a Veronika Vallová. 

Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

Michal Puk skonštatoval, že počet účastníkov schôdze je 11 a schôdza je podľa stanov klubu uznášania 
schopná. Hostia sú 3. 

3. VOĽBA ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽA ZÁPISNICE 

Za zapisovateľa bol navrhnutý Adrián Haďunga. 

Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

Za overovateľa bol navrhnutý Pavol Kemka. 

Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

4. SCHVÁLENIE PROGRAMU 

Hlasovanie o programe (uvedený vyššie). 

Za: 11  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 



5. SPRÁVA PREDSEDU KCHSHS 

Predseda klubu predniesol správu o činnosti klubu, kde konštatoval, že 

6. SPRÁVA EKONÓMA KLUBU 

Z dôvodu neprítomnosti ekonóma klubu pani Eleonóry Vlašičovej, prečítal správu ekonóma predseda klubu 
Peter Bíly a konštatoval, že celkové príjmy za rok 2018 boli vo výške 3885,06 €. 
V následovnom členení: 
nezdaňované príjmy vo výške 3885,06 €: 
 členské a dobrovoľné príspevky 501 € 
 štartovné, výstavné poplatky 1640 € 
 ostatné príjmy 1744,06 € (príspevok na činnosť od SPZ, podiel na výnose z klubovej    
výstavy v 5/2018, …) 

Celkové výdavky boli výške 4017,67 € v členení: 
výdavky neovplyvňujúce základ dane 4017,67 €: 
 odmeny rozhodcom 825 € 
 prenájom revírov 240 € 
 poháre a zver na skúšky 657,25 € 
 iné výdavky 2295,42 € (spotrebný materiál, web stránka, tlač Spravodaja, poštovné,    
občerstvenie rozhodcov a na klubovej grilovačke, kancel. potreby, tlač materiálov –    
plagáty, banery, propagačné materiály, samolep. plagáty, tlačivá – rozhodcovské tabuľky,   
kartičky ŠV, krmivá ako odmeny na výstavu, cestovné, …) 

Stav pokladne k 31.1.2019 je 1184,27 €.  

Predseda klubu predstavil návrh rozpočtu klubu na rok 2019 vo výške celkových výdavkov 6000 € a dal 
hlasovať. 
  
Za: 11  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

7. SPRÁVA VÝCVIKARA KLUBU 

Výcvikár klubu Pavol Kemka, prečítal správu o činnosti a akciách klubu. Vycvikár klubu konštatuje výrazný 
nárast počtu jedincov plemena SHS na skúškách, výstavách a iný klubových akciách a tým pádom aj nárast 
počtu nových vodičov, čo je pre rozvoj plemena potešujúce. Správa výcvikára priložená za textom zápisnice. 



8. SPRÁVA PORADCU CHOVU 

Marián Konečný prečítal správu poradcu chovu. Marián Konečný konštatuje najúspešnejší rok plemena, čo 
sa týka prírastku nových šteniat. Konštatuje ďalej, že po desiatych rokoch máme prvé vrhy s plným zápisom 
v SPKP. Ďalej skonštatoval, že počty vrhov pokračujú v narastajúcom trende a že začiatkom roka 2019 
máme zapísané už 4 nové vrhy. 

9. SPRÁVA KONTRÓLNO-REVÍZNEJ KOMISIE 

Štefan Bada predniesol správu kontrolno revíznej komisie, pán Gúčik sa ospravedlnil z neúčasti. 
Štefan Bada konštatoval, že pri kontrole účtovnej knihy neboli zistené žiadne nezrovnalosti, výbor zasadal 
pravidelne. 

10. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES A NAJLEPŠÍ VÝSTAVNÝ PES 

Predseda klubu vyhodnotil súťaž o Najlepšieho pracovného a Najlepšieho výstavného psa. Skonštatoval, že 
tento rok sa prihlásilo málo psov. Peter Bíly konštatuje, že keď sa táto súťaž vymyslela, jej cieľom bolo 
prilákať čo najväčší počet nových majiteľov SHS. Cieľom nebolo, aby sa o víťazstvo v týchto súťažiach 
opakovane delili dvaja-traja známi chovatelia. Predseda klubu oznámil členskej schôdzi, že výbor bude 
uvažovať o zrušení týchto súťaží a pravdepodobne ich zruší do doby väčšieho počtu nových majiteľov SHS. 

11. DISKUSIA 

1. Predseda klubu oznámil rezignáciu tajomníka klubu Zuzany Kršteníkovej z dôvodu jej pracovného 
vyťaženia. Zuzane Kršteníkovej poďakoval za doterajšiu prácu a podporu. Ako náhradu navrhol 
predseda klubu Veroniku Vallovú (majitelka SHS) a dal hlasovať.  

Za: 10  Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Návrh bol prijatý. 

2. Andrej Siget navrhol spraviť nový výcvikový deň, nakoľko sa pôvodný termín musel zrušiť z    
    dôvodu obsadenia revíru. V Radošine by sa dalo, treba len vyriešiť ubytovanie. 

3. Predseda klubu pozval členov na skúšky vlôh bududúci víkend v Kopčanoch. 

4. Predseda klubu ozámil, že tento rok bude klub organizovať preteky Sv. Huberta. 



12. NÁVRH NA UZNESENIE 

Zúčastneným členom prečítaný návrh na uznesenie. 

Za: 11  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

13. ZÁVER 

Predseda klubu poďakoval účastníkom za účasť a ukončil výročnú schôdzu. 

Zapisovateľ:       ……………………… Adrián Haďunga 

Overovateľ: 
       ………………………   Pavol Kemka 
       
  



Milí priatelia, 
 
v roku 2018 organizoval náš klub 3 klubové skúšky: Skúšky vlôh stavačov, Farbiarske 
skúšky stavačov a Jesenné skúšky stavačov. 
Všetky skúšky, ktoré organizoval náš klub prebehli v Radošine, vo výborne zazverených 
a pripravených revíroch a týmto by som sa chceli poďakovať poľovnému združeniu Havran v 
Radošine za zapožičanie revírov, ochotnú spoluprácu pri príprave a organizácii skúšok, 
ústretový prístup a chutné občerstvenie.  
 
Skúškovú sezónu sme zahájili Skúškami vlôh stavačov, ktoré sa konali 11.4.2018 
v Radošine a z celkového počtu 18 prihlásených jedincov rôznych plemien (16 SHS, 3 NDS, 
1 NKS, s výsledkami: 13 x I. cena, 1 x II. cena, 3 x III. cena a 1 vodič odstúpil).  
Slovák si viedol nasledovne: 11 x I.cena,  1 x II.cena, 3 x III.cena a 1 vodič odstúpil- 
Celkovým víťazom sa stala vodička Ľudmila Saudreau so sučkou INA Acta non verba (SHS) 
s počtom bodov 181, druhé miesto obsadila sučka GILL Acta non verba (SHS) s vodičom 
Michalom Pukom so 177 bodmi a víťaznú trojicu uzatvoril vodič Ján Vojtaššák so sučkou  
HOLLY Acta non verba (SHS) so ziskom 177 bodov .  
Výnimočnosť celej akcie však spočívala v tom, koľko Slovákov sa na skúškach 
zúčastnilo. Celkovo štartovalo 18 mladých jedincov z toho 16 slovenských hrubosrstých 
stavačov, čo je za posledné obdobie rekordné číslo. Tento počet svedčí o rastúcom 
záujme o plemeno ale hlavne o záujme nových majiteľov o prácu so svojimi miláčikmi. 
Je príjemné vedieť, že prihlásený jedinci SHS prejavili vrodené vlohy a preukázali svoj 
potenciál.  
Skúšok sa zúčastnili i začiatočníci, ktorí začali pracovať s plemenom – čo je povzbudivá 
správa pre rozvoj plemena do budúcna. 
 
Farbiarske skúšky stavačov sa konali 9.6.2018 v Radošine, zúčastnilo sa ich 8 stavačov 
a všetci prihlásení uspeli.  
Víťazom sa stal František Paluš so psom ČF - FREY z Kusalovho chovu, druhé miesto 
obsadila Daniela Ličková so sučkou VMS - YVON JUNIOR od Nezdického potoka a 
víťaznú trojicu zavŕšil vodič Michal Opát so psom NDS Vadászházi CSILLAG ARIS. 
SHS zastupovala vodička Alexandra Juríčeková so sučkou SIRAEL Kaicul, ktorá sa 
umiestnila v I. cena s počtom bodov 64, a vodič Jaroslav Jedlovec so psom IGGY POP Acta 
non verba, ktorý sa umiestil v I. cene s 56 bodmi. 
 
Skúškovú sezónu sme už štandardne ukončili JSS (so zadávaním titulu CACT), ktoré sa 
konali 30.9.2018 v Radošine. Skúšok sa zúčastnilo 13 stavačov a všetci uspeli (12 v l. cene 
a jeden v ll. cene), z toho 5 slovákov. 
Víťazom sa stal Patrik Hudec so psom - DAN od Hudeca (NDS), druhé miesto obsadil Michal 
Kačina so psom – IVER Ceromaz (ČF) a víťaznú trojicu zavŕšil vodič Michal Puk so 
slovákom D.J. Acta non verba s titulom CACT. Titul res.CACT získala sučka BONA z 
Pandorfa (SHS) s vodičkou Veronikou Deviatkou Petrákovou. 
 
Pozrieme sa však i na sumárne výsledky SHS na skúškach, ktoré organizovalo SPZ 
a ostatné kynologické kluby. 
 
V celkovej účasti na SVS tento rok prevažovali výrazne sučky. 
 
 
 
   



pomer psov a súk na SVS za rok 2018                        
 

 
 
 
 
Jesenných skúšok  sa zúčastnilo 24 SHS, 10 sučiek a 14 psov, a úspešnosť na skúškach bola 
nasledovná: v I. cena uspelo 13 jedincov, 4 jedinci v II.a v III.cene a 3 jedinci neuspeli. 
Jedinci, ktorí neuspeli vypadli: 2x na prinášaní pernatej zveri. V III. cene skončili 4 jedinci a to 
z dôvodu, že skúšky absolvovali bez disciplíny vystavovanie (iba na dosiahnutie poľovej 
upotrebiteľnosti PUP). Oproti minulému roku sa kvalita predvedených výkonov mierne zlepšila, 
avšak stále je čo zlepšovať a byť pri výcviku dôraznejší. 
 
 
 
   pomer psov a súk na JSS za rok 2018                            štatistika umiestnenia SHS                                                          
                                                                                                  na JSS v roku 2018 

       
 
    
            štatistika umiestnenia SHS                                Pomer psov a súk podľa roku narodenia                                                                                                                                                                                                                        
               na JSS v roku 2017                                                a umiestnenia na JSS  v roku 2017 
 
 
 
 
Farbiarskych skúšok sa zúčastnili 4 jedincov SHS a všetci obstáli v I. cene. Lesných skúšok 
sa zúčastnili 2 jedinci, avšak ani jeden z nich neuspel. 
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    pomer psov a súk na FSS za rok 2018 
 

    
 
 
Tento rok sme zaznamenali účasť aj na skúškach Špeciálnej vodnej práce. Skúšok ŠSVP sa 
zúčastnilo celkom 5 sučiek. 4 sučky uspeli v I. cene, 1 sučka neuspela. 
 
V roku 2018 plemeno SHS na viacerých významných memoriáloch a podujatiach na 
Slovensku i v zahraničí (ČR)  reprezentovali ihneď viacerí vodiči. 
Memoriálu Klaudiusa Lukáča, ktorý sa konal 11.-12.8.2018 vo Veľkej Ide sa zúčastnilo až 5 
vodičov, ktorí viedli plemeno SHS: 
Marek Sabo s MACOM Maholánsky les sa umiestnil v I.cene so 451 bodmi a s titulom CACT! 
MVDr.Radomír Kriek so sučkou NAŠA Dru-wyd sa umiestnil v I. cene so 443 bodmi a s titulom 
res. CACT! 
ORINA Maholánsky les s vodičom Róbertom Sabom v II. cene so 447 bodmi a sučka 
ONDAVA z Milhostovských polí s vodičkou MVDr. Stanislavou Kriekovou v II. cene s počtom 
bodov 409. 
Sučka Danibull ASILLYA SILVERTINA s vodičom Ing. Danielom Hrežíkom, síce neobstála 
a súťaž nedokončila, zato však úspešne reprezentovala plemeno a klub v rámci skúškovej 
sezóny v ČR, kde sa umiestnila na Havličkobrodsky pohár, 28.-29.7.2018 (LSS+VP) v II. cene 
s 319 bodmi. 
Na 53. ročníku memoriálu Jozefa Kadleca, ktorý sa konal 7.-9.9.2018 v Mojmírovciach sa 
zúčastnili dvaja reprezentanti klubu a zástupcovia plemena: Róbert Sabo so sučkou ORINA 
Maholánsky les, I.cena, 446 bodov, titul CACT a MVDr. Radomír Kriek so sučkou NAŠA Dru-
wyd v III.cene s počtom bodov 424. 
22. ročníku Memoriálu Kolomana Slimáka, ktorý sa konal 22.-23.9.2018 na záhorí Gbely – 
Adamov sa zúčastnilli 3 vodiči: 
Marek Sabo so psom MACO Maholánsky les skončil v II.cene so 462 bodmi. 
Róbert Sabo so sukou ORINA Maholánsky les skončil v III.cene so 461 bodmi. 
A MVDr. Radomírovi Kriekovi so sukou NAŠA Dru-wyd neprialo skúškové šťastie a súťaž 
nedokončili. 
Je potešiteľné vidieť, že na vyšších súťažiach reprezentuje plemeno a náš klub čoraz viacej 
vodičov, a nakoľko je slovák všestranným stavačom bolo príjemným zistením, že počas 
pracovnej sezóny 2018 pribudli ďalšie všestranné psi. 
Týmto chcem zablahoželať úplne všetkým vodičom, ktorým sa v minulom roku podarilo splniť 
svoje plány, do novej sezóny im popriať veľa úspechov a poďakovať sa za prácu s plemenom 
a reprezentáciu klubu. 
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Na záver by sme Vás radi upozornili na akcie, skúšky a súťaž, ktoré plánujeme v roku 2019: 
Skúšky vlôh stavačov – 5.5.2019 Kopčany 
Farbiarske skúšky stavačov – 6.7.2019 Radošina 
Jesenné skúšky stavačov (CACT) – 19.10.2019 Radošina 
Súťaž sv. Huberta v love so stavačom – 20.10.2019 Radošina 
 
Na tieto klubové akcie by sme vás zároveň radi pozvali, či už predviesť svojho psíka alebo ako 
koronu a týmto by som vás chcel zároveň i požiadať k vyššej účasti na klubových skúškach. 
 
Informácie o výsledkoch skúšok boli čerpané z vyžiadaných rozhodcovských tabuliek SPK 
zaslaných na adresu klubu. Iné výsledky/tabuľky so skúšok klubu neboli doručené.  
 
 
 
 
Pavol Kemka         Peter Bíly 
výcvikár klubu        predseda klubu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


