
 

8.5.2014 – Slávnostný ceremoniál 

Banská Bystrica,  Hotel LUX 

Strieborná medaila udelená aktívnym kynológom,  

ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju a šíreniu 

dobrého mena slovenskej kynológie doma aj v zahraničí. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

 

 

o Poľovný výcvik 

o Výcvik a pracovná kynológia 

o Chovateľstvo 

o Výstavníctvo 

o Záprahový šport 

KATEGÓRIE 



KATEGÓRIA 

POĽOVNÝ VÝCVIK 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

JUDr. Vladimír Šiška 
Za mimoriadne zásluhy v oblasti  riadenia poľovníckej kynológie. 

Pôsobil ako predseda Kynologickej komisie SPZ. 

Za zásluhy v oblasti výstavníctva ako dlhoročný riaditeľ MVP Bratislava.  

Ako dlhoročný predseda Klubu chovateľov SHS sa zaslúžil o riadenie chovu 

národného plemena SHS. Úspešné predvedených viac ako 40 psov rôznych 

plemien na skúškach PUP. 

Rozhodca pre posudzovanie výkonu na skúškach stavačov, 

malých plemien, duričov, farbiarov a brlohárov. 

Jeho chovateľská stanica „z Visiacej skaly“ bola založená v roku 1976 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

MVDr. Andrej Zechmeister  

Za úspechy v oblasti výcviku a predvádzania psov poľovných plemien.  

Za viac ako 40 rokov predviedol vyše 20 jedincov na skúškach PUP, 

ako aj na vrcholových súťažiach v SR a zahraničí. 

Je dlhoročný funkcionár Klubu chovateľov nemeckého krátkosrstého stavača 

a majiteľom chovateľskej stanice „z Bilice“ od roku 1972. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Karol Tollarovič  

Za úspechy vo výcviku stavačov. Od roku 1980 predviedol viac  

ako 20 jedincov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov. 

Dodnes aktívne predvádza na skúškach PUP, 

ako aj na vrcholových súťažiach stavačov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Štefan Macák  

Za výnimočné výsledky vo výcviku stavačov.  

Za 25 rokov výcviku predviedol na skúškach a rôznych vrcholových 

súťažiach niekoľko desiatok  psov. 

Je dvojnásobným víťazom  Memoriálu Jozefa Kadleca a  víťazom  

Memoriálu Kolomana Slimáka 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Michal Konečný 

Za úspechy vo výcviku stavačov, malých plemien a brlohárov.  

Od roku 1971 predviedol na skúškach PUP 25 jedincov rôznych plemien. 

Rozhodca pre posudzovanie výkonu stavačov, 

zakladajúci člen Slovenského klubu pointrov a setrov.  

Chovateľ plemena pointer. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Marián Konečný 

Za dosiahnuté výsledky vo výcviku stavačov, malých plemien a brlohárov. 

Od roku 1989 predviedol na skúškach PUP 24 jedincov rôznych plemien  

a ďalších 12 psov na súťažiach typu FT.  

Je zakladajúcim členom Slovenského klubu pointrov a setrov.  

Od roku 1991  člen výboru klubu. 

Rozhodca pre posudzovanie výkonu a exteriéru, spoluorganizátor 

Majstrovstiev sveta stavačov a dvojnásobný úspešný účastník  

Majstrovstiev sveta stavačov. Chovateľ plemena pointer. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Zoltán Nagy 
Za mimoriadne úspechy vo výcviku stavačov, sliedičov a brlohárov.  

Na skúškach PUP predviedol veľmi veľké množstvo psov. Je pravidelný účastník 

na vrcholových akciách, mnohonásobný účastník Majstrovstiev sveta  

a Majstrovstiev Európy stavačov. Majster sveta 2012, člen víťazného družstva 

na Majstrovstvách  Európy maďarských stavačov (Maďarsko), 

3. miesto v družstvách na Majstrovstvách sveta stavačov (Taliansko 2006). 

Spoluorganizátor Majstrovstiev sveta stavačov Senec 2004 a Senec 2010.  

Člen organizačných výborov  výstav psov v Bratislave a Senci.  

Rozhodca pre posudzovanie výkonu stavačov a malých plemien. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Martin Adámek 

Za úspechy vo výcviku stavačov, malých plemien a brlohárov. 

Od roku 1994 predviedol na skúškach PUP 34 jedincov rôznych plemien,  

rozhodca pre posudzovanie výkonu stavačov.  

Za aktívnu prácu pre Slovenský klubu pointrov a setrov vo funkcii  

výcvikár klubu. Chovateľ plemena pointer. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Branislav Porubčanský 

Za dosiahnuté úspechy vo výcviku farbiarov a slovenských kopovov. 

Za 25 rokov predviedol 18 psov. Je trojnásobným víťazom 

Memoriálu Fridricha Konráda a víťazom MBK 2009 v Poľsku. 

Úspešne predvádzal na viacerých vrcholových medzinárodných skúškach 

farbiarov a slovenských kopovov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Ján Dobšinský 

Za dosiahnuté mimoriadne výsledky vo výcviku jazvečíkov.  

Predviedol 21 psov na rôznych skúškach a súťažiach.  

Z toho na medzinárodných (CACIT) 11 psov. So svojimi psami dosiahol 

1x Medzinárodný šampión práce, 1x Slovenský šampión práce. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Baltazár Molnár  
Za úspechy vo výcviku jazvečíkov a nemeckých drôtosrstých stavačov.  

Od roku 1990 na skúškach PUP úspešne predviedol 37 psov.  

Dlhoročný funkcionár SPZ. Dlhoročný funkcionár v Klube chovateľov 

hrubosrstých stavačov a v Klube chovateľov jazvečíkov. 

Rozhodca pre posudzovanie skúšok stavačov, malých plemien,  

duričov a brlohárov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Doc. Ing. Ján Bukoven, CSc  

Za výsledky v chove a výcviku jazvečíkov. Za viac ako 40 rokov predviedol 

25 psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov. 

Okrem jazvečíkov predvádzal aj stavačov. Chovateľ jazvečíkov od roku 1981. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Václav Pecha   
Za 40 rokov aktívnej činnosti vo výcviku poľovných psov a 40 rokov  

výstavníckej činnosti. 

Za dlhoročnú obetavú prácu v Klube chovateľov jagdteriérov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

František Šlesár    

Za 30 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti.  

Dlhorožný funkcionár Klubu chovateľov jagdteriérov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Silvester Jánsky     

Za 40 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti.  

Od roku 1983 je úspešným chovateľom plemena jagdterriér. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Ľudovít Kicko      

Za 30 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti.  

Je úspešným chovateľom jagdteriérov od roku 1976. 

Rozhodca pre posudzovanie skúšok duričov a brlohárov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Jozef Loučka       

Chovateľom plemena jagdteriér je od roku 1986. 

Počas tohto obdobia predviedol veľa psov  z ktorých 

4  boli psy ocenení titulom CACIT. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Ján Žofčák        

Je aktívnym  chovateľom od roku 1978.  

Počas tohto obdobia predviedol na skúška PUP veľa psov  

Plemena jagdterriér. Z ních boli 4 ocenení titulom CACIT. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Stanislav Oujezdský       

Za 35 rokov aktívnej činnosti vo výcviku poľovných psov. 

Predviedol 29 psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov. 

Je rozhodcom pre výkon poľovných plemien a výcvikárom  

v Klube chovateľov teriérov a foxteriérov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Jaroslav Jurský 

Za dosiahnuté úspechy vo výcviku farbiarov.  

Za 32 rokov predviedol 16 psov. 

Je trojnásobným víťazom Memoriálu Fridricha Konráda a víťazom  

viacerých slovenských aj zahraničných medzinárodných skúšok.  

* 



KATEGÓRIA 

VÝCVIK A PRACOVNÁ 

KYNOLÓGIA 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Miloš Bočkai  
Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti. Úspešne absolvovaných viac ako 

30 skúšok z výkonu. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách Slovenska. Viacnásobný 

reprezentant na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. 

V roku 2007 bol  kľúčovou persónou pri organizovaní Majstrovstiev sveta vo výkone 

nemeckých ovčiakov. Viac ako 35 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. 

Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Milan Šooš  

Kynologickou činnosťou sa zaoberá viac ako 30 rokov. V roku 1982 založil 

Kynologický klub Lehota, v ktorom do dnešného dňa vykonáva funkciu výcvikára. 

Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Úspešne 

absolvoval viac ako 20 skúšok z výkonu 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Libor Záhradník  

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1980. Je členom kynologického klubu 

Liptovský Hrádok, kde od roku 1982 vykonáva funkciu predsedu. Podieľa sa na 

rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Úspešne absolvoval viac ako 30 

skúšok z výkonu. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Jaroslava Slačková 

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1991. Je členkou kynologického klubu 

KK Dog & Wolf Turčianske Kľačany. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, 

propaguje ju a rozvíja. Je rozhodkyňou pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne 

absolvovala viac ako 62 skúšok z výkonu. V rokoch 2000 a 2002 bola Vicemajster 

SR vo výkone bradáčov.  

V chovateľskej stanici veľkých bradáčov Triumetal odchovala od roku 1992  9 

interšampiónov a 13 šampiónov. V Klube chovateľov plemena bradáč  zastáva 

funkciu poradkyne chovu. Je medzinárodnou rozhodkyňou exteriéru so 

špecializáciou na bradáčov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Pavol Gaj 

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1980, je členom kynologického klubu 

KK Dog & Wolf Turčianske Kľačany. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, 

propaguje ju a rozvíja. Úspešne absolvoval viac ako 21 skúšok z výkonu. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Miloš Hudok 

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1980, je zakladateľom a súčasne 

predsedom kynologického klubu Kolačno. Podieľa sa na rozvoji slovenskej 

kynológie, propaguje ju a rozvíja. Úspešne absolvoval viac ako 35 skúšok z výkonu.  



STRIEBORNÁ MEDAILA 

MVDr. Ján Hamerlík 

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1977, je členom kynologického klubu 

Jablonica. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v propagácii 

záchranárskych psov a výcviku psov malých plemien. Úspešne absolvoval viac ako 

22 skúšok z výkonu. Bol 3 krát Majster Slovenska vo výkone záchranárskych psov a 

vo výkone malých plemien. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Mgr. Ján Udič 

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1964, je členom kynologického klubu 

Prešov. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v oblasti športovej, 

ale aj služobnej kynológie. Úspešne absolvoval viac ako 60 skúšok z výkonu. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ján Buzgo 

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1970, je členom kynologického klubu 

Prešov. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v oblasti športovej 

kynológie. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bol dvakrát Majster Slovenska a 

dvakrát Vicemajster Slovenska vo výkone psov. Úspešne absolvoval viac ako 20 

skúšok z výkonu. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Mgr. Darina Miklášová 

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1988. Je členkou Doberman klubu SR, 

podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v oblasti športovej 

kynológie. Úspešne absolvovala viac ako 20 skúšok z výkonu. Dvakrát 

reprezentovala Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Milan Babirád 

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie, 

viacnásobná reprezentácia na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac ako 30 

úspešne absolvovaných skúšok z výkonu, člen kynologického klubu Banská Belá, 

kde vykonáva funkciu predsedu klubu.  



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ján Šaliga 

Viac ako 35 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej, ale aj služobnej 

kynológie. Viacnásobný reprezentant  Majstrovstiev Slovenska vo výkone psov. Viac 

ako 50 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Nitra, 

šesťnásobný Majster Slovenska vo výkone služobných psov väzenskej stráže, 

rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Jana Kucková 

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie, 

viacnásobná reprezentácia na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac ako 70 

úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Rozhodkyňa pre posudzovanie výkonu 

psov.  



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Jaroslav Kostolný 

Viac ako 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie, 

niekoľkonásobná reprezentácia Slovenskej republiky. Viac ako 25 úspešne 

absolvovaných skúšok z výkonu, Majster Slovenska vo výkone psov v rokoch 1985 a 

1986. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Elizabeth Kevelyová 

Viac ako 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie, 

viacnásobná reprezentácia na Majstrovstvách sveta vo výkone psov, viac ako 70 

úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Peter Mazúr 

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej a služobnej 

kynológie, viacnásobná reprezentácia Slovenskej republiky, viac ako 30 úspešne 

absolvovaných skúšok z výkonu, Vicemajster SR vo výkone psov v roku 1982, 

Majster SR vo výkone psov väzenskej stráže, rozhodca pre posudzovanie výkonu 

psov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Bc. Andrea Adamčiaková 

Aktívnu kynologickú činnosť vykonáva viac ako 25 rokov, podieľa sa na rozvoji 

športovej a záchranárskej kynologickej činnosti, viac ako 30 úspešne absolvovaných 

skúšok z výkonu, členka  kynologického klubu Ružomberok 

a Liptovskej kynologickej záchranárskej brigády, rozhodkyňa pre posudzovanie 

výkonu psov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Peter Petruš 

30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. 

Niekoľkonásobný účastník Majstrovstiev sveta vo výkone psov. Viac ako 50 úspešne 

absolvovaných skúšok z výkonu.Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.  



STRIEBORNÁ MEDAILA 

MVDr. Peter Kalináč 

30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie.  

Niekoľkonásobný účastník Majstrovstiev Slovenska vo výkone psov. 

Viac ako 20 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu.  



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Štefan Szabó 

25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. 

Niekoľkonásobný účastník Majstrovstiev Slovenska vo výkone psov. V roku 1985 

Vicemajster SR. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu, člen 

kynologického klubu Rožňava, rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. 

* 



KATEGÓRIA 

CHOVATEĽSTVO 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Jaroslav Kubaľa  

Za zásluhy v chove foxteriéra hrubosrstého a westhigland white teriéra.  

Chovateľská stanica "z Kuliaru" od roku 1982. V nej odchoval 12 Šampiónov SK. 

Za aktívnu prácu pre Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov,  

kde pôsobil 10 rokov ako hlavný poradca chovu a 15 rokov ako predseda klubu. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

František Szalai   
Za výnimočné zásluhy v chove amerického stafordshírskeho  

teriéra a jagdteriéra. Od roku 1984 odchoval 11 Šampiónov SK. 

Za aktívnu prácu  v Slovenskom klube chovateľov teriérov a foxteriérov, 

kde pôsobi 20 rokov ako poradca chovu. 

 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Anna Cwieceková 

Za výnimočné zásluhy v chove írskych terriérov. Chovateľská stanica TAVARI 

aktívna od roku 1981. Za toto obdobie odchovala 10 národných šampiónov,  

3 interšampiónov a 1 európskeho víťaza. 

Aktívne pracuje vo výbore Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov, ktorého 

je jedným zo zakladajúcich členov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Marián Štefek  

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu, výstavníctva a výcviku psov.  

Za 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v chovateľskej stanici Lemart.  

Odchoval 10 národných šampiónov, 14 slovenských šampiónov, jedného  

svetového víťaza a jedného európskeho víťaza mladých. 

Predviedol viac ako 20 psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. 

Je rozhodca pre exteriér a výkon poľovných psov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

MUDr. Ľudovít Janek  

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena welshspringerspaniel.  

Predseda Klubu chovateľov poľovných sliedičov.  

Od roku 1985  spolu so svojou rodinou odchoval 

v chovateľskej stanici „Jankina záhrada“ 2 svetových víťazov, 

4 európsky víťazov, 5 interšampiónov a 10 národných a klubových víťazov. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

RNDr. Ingrid Mikulášová  

Za výnimočné  zásluhy v oblasti chovu plemena slovenský čuvač.  

Vystavovaniu a výcviku psov sa venuje od roku 1974. Chovu psov  

sa venuje od roku 1988. Odchovala 49 vrhov slovenských čuvačov.  

V nich 3 svetových víťazov, 1 európskeho víťaza a 9 interšampiónov  

a veľa ďalších výnimočných jedincov najmä plemena slovenský čuvač. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Rudolf Gonda  

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena slovenský čuvač.  

Prvý vrh v jeho chovateľskej stanici Z CIBÍKA  odchoval v roku 1984.  

Odchoval odchovaných 25 vrhov slovenských čuvačov z toho 1 svetového víťaza. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Anton Čižmár  

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena slovenský čuvač.  

Prvý vrh v jeho chovateľskej stanici POZDIŠOVSKEJ DOLINY  

odchoval v roku 1977. Odchoval 26 vrhov slovenských čuvačov 

z toho 1 svetového  víťaza. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Jana Goliášová   

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena slovenský čuvač.  

Prvý vrh v jej chovateľskej stanici JANIN RANČ odchovaný v roku 1992. 

 V 120 vrhov slovenských čuvačov odchovaných 2 svetových víťazov, 

 1 európsky víťaz, 11 interšampiónov a veľa ďalších výnimočných 

 jedincov plemena slovenský čuvač. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

MVDr. Mikuláš Polievka  
Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu molossov od roku 1984. 

Z jeho CHS „Slnko Zemplína „pochádza jeden svetový viťaz,  dvaja europski viťazi  

a veľa národných, medzinárodných a klubových šampiónov. 

Svojou aktívnou chovateľskou činnosťou výrazne pozitívne ovplyvnila 

chov anglických mastiffov nie len na Slovensku, ale v celej strednej Európe. 

Dlhoročný poradca chovu a aktívny  altruistický podporovateľ 

kynológie na Slovensku. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

PhDr. Jana Gürtlerová  

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu dalmatínskych psov.  

Od roku 1991 v  chovateľskej stanici Striacatella odchovala 

8 interšampiónov, 11 šampiónov Slovenska, Maďarska, Čiech,  

Poľska a ďalších štátov, ako aj veľa výnimočných jedincov tohto  

plemena, ktorí významne zasiahli do chovu dalmatínskych psov 

na Slovensku ako aj v iných štátoch. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

MUDr. Milan Vigaš  
Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena briard.  

Zakladateľ Briard klubu v roku 1985, dlhoročný predseda klubu, 

spoluzakladateľ a dlhoročný viceprezident Európskej únie 

chovateľských klubov plemena briard. Výcvikárskej a chovateľskej 

činnosti sa venuje od roku 1982. Odchoval jedného svetového víťaza,  

7 interšampiónov a veľa národných šampiónov. 

 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Monika Pilná  

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena briard a bearded collie.  

V chovateľskej stanici KASITERIT od roku 1989 odchovaných 

7 interšampiónov, 2x Junior WorldWinner, 1x European Winner,  

1x World Winner, 26 šampiónov mnohých štátov a mnoho víťazov 

klubových a špeciálnych výstav. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Miroslav Kotuláš 
 

 Za úspechy dosiahnuté v chove škótskych ovčiakov a ich  propagáciu  

na Slovensku i v zahraničí. Chovateľskú stanicu Fatranský sen založil  

v roku 1986. Doposiaľ v nej bolo odchovaných 96 jedincov, ktorí dosiahli 

titul šampióna. 16 ich obdržalo titul medzinárodného šampióna 

a európskeho víťaza. Ing. Miroslav Kotuláš je rozhodcom exteriéru so 

špecializáciou pre plemená škótsky ovčiak a šetlandský ovčiak. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

JUDr. Marcel Horváth 
 

 Za mimoriadne výsledky v chove bradáčov a propagáciu plemena aj  

ako športovo využiteľného psa. Za dlhoročné aktivity v športovej kynológii. 

Jeho chovateľská stanica NEIRO GARDEN bola zaregistrovaná v roku 1989. 

Okrem iných veľmi kvalitných odchovov sú jeho pýchou jedince s titulom 

európský víťaz.  

Medzinárodným rozhodcom pre exteriér a výkon. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Terézia Gargušová 
 

 Za dosiahnuté úspešné výsledky v chove bernských salašníckych psov, 

propagáciu plemena a dlhoročnú aktívnu činnosť v chovateľskom klube. 

 Chovateľská stanica z Gemerskej Polomy začala svoju činnosť 12. 6.1993. 

Odvtedy odchovala 31 šampiónov, 13 interchampiónov  a 1 európskeho víťaza 

mladých.  V chovateľskom klube vykonáva funkciu hlavného poradcu chovu. 

Je medzinárodnou rozhodkyňou pre posudzovanie exteriéru. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Mgr. Eva Picková  

 
 

 

Za mimoriadne výsledky v chove maltézskych psíkov a za propagáciu plemena 

na Slovensku aj v zahraničí. 

Od roku 1988 vo svojej chovateľskej stanici BIELY KORMORÁN odchovala  

19 vrhov. Z nich titul šampión dosiahlo 13 jedincov a 4 titul interchampióna. 

Jej odchovy pôsobia vo viacerých krajinách medzi inými aj v Kanade a vo 

Švédsku. V minulosti pôsobila v Klube chovateľov maltézskych psíkov vo 

viacerých funkciách medzi inými aj ako predseda klubu.  



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Soňa a Vladimír Kročkovi  

 
 

 

Za výnimočné výsledky v chove newfounladských psov a propagáciu plemena. 

Za dlhoročnú úspešnú výstavnícku činnosť na Slovensku aj v zahraničí. 

Chovateľská stanica KING OF HELLULAND vznikla v roku 1992 a od tej doby 

spoločne odchovali veľké množstvo národných a medzinárodných šampiónov, 

európskych a svetových víťazov. Za najväčší úspech sa dá považovať titul 

R. BIS na najprestížnejšej výstave psov Cruft´S. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Mgr. Viera Staviarska  

 
 

 

Za mimoriadne výsledky v chove plemena shar-pei a za jeho propagáciu.  

Chovateľská stanica Sonet neskôr Magic Sonet aktívna od roku 1994.  

Za dlhoročné aktivity v chovateľskom klube na poste predsedu a poradcu 

chovu, ako aj za dlhoročnú obetavú prácu v prospech slovenskej kynológie. 

Rozhodca pre exteriér. Zastupuje SKJ v komisiách FCI. 



KATEGÓRIA 

VÝSTAVNÍCTVO 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Ing. Róbert Kanás  
Za zásluhy v oblasti výstavníctva a chovu. Riaditeľ MVP v Nitre. Člen výstavného 

výboru EVP 2003 a SVP 2009. 23 rokov vystavovania psov na výstavách.  

S predvedenými jedincami získal 5x titul Európsky víťaz, 1x Vice Európsky víťaz, 2x 

Svetový víťaz, 2x Vice Svetový víťaz, 6x titul Best in Show na národných a 

medzinárodných výstavách. 

Vo svojej chovateľskej stanici Flanagan odchoval 6 Interšampiónov, 3 Svetových 

resp. Európskych víťazov a 2 Európskych víťazov mladých. 

Medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov. 



KATEGÓRIA 

ZÁPRAHOVÝ ŠPORT 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Peter Suranovský 

Za usporiadanie vrcholových podujatí záprahového športu, 

jeho propagáciu  a dlhoročnú obetavú aktivitu v prospech  

rozvoja tohto kynologického odvetvia. 



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Miroslav Daňo 

Za usporiadanie svetových a európskych šampionátov. 

Za  propagáciu  záprahového športu na Slovensku aj v zahraničí. 

Od roku 1992 sa podieľal na usporiadaní pretekov psích záprahov na Donovaloch. 

Nepretržite bol hlavnou osobnosťou realizačného tímu, ktorý usporiadal 3x 

Majstrovstvá sveta, 4x Majstrovstvá Európy, 5x Európsky pohár, 3x Majstrovstvá 

strednej Európy, 1x Medzinárodné majstrovstvá Slovenska,  3x Medzinárodnú veľkú 

cenu Donovál a 3 x Veľkú cenu Donovál.  



STRIEBORNÁ MEDAILA 

Pavol Toma 

Za usporiadanie svetových a európskych šampionátov. 

Za  propagáciu  záprahového športu na Slovensku aj v zahraničí. 

Od roku 1992 sa podieľal na usporiadaní pretekov psích záprahov na Donovaloch. 

Nepretržite bol nenahraditeľným  členom realizačného tímu, ktorý usporiadal 3x 

Majstrovstvá sveta, 4x Majstrovstvá Európy, 5x Európsky pohár, 3x Majstrovstvá 

strednej Európy, 1x Medzinárodné majstrovstvá Slovenska,  3x Medzinárodnú veľkú 

cenu Donovál a 3 x Veľkú cenu Donovál.  



ĎAKUJEME 


