
CAC/CAJC Špeciálna výstava AJD 

Bardejov 10.10.2020



PROPOZÍCIE CAC/CAJC ŠPECIÁLNA VÝSTAVA AJD BARDEJOV, o cenu Jozefa Knapíka 
Špeciálna výstava Alpských jazvečíkovitých duričov v súlade s predpismi FCI a poriadkami SKJ s udeľovaním ocenení CAC, CAJC, CC, 
Víťaz špeciálnej výstavy (pes), Víťazka špeciálnej výstavy (sučka), BOB, BOS, BOJ, BOV 
sa uskutoční pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu. 

Termín, miesto: 10.10.2020, od 12,30 hod., Bardejov- Sveržov - Strelnica OkO SPZ Bardejov 
Organizátor: KCHAJD pri SPZ v spolupráci s regionálnymi poľovníckymi organizáciami 

Čestné predsedníctvo: PhDr. Jaroslav Džunda, predseda Oko SPZ Bardejov 
Ján Viskup, Predseda OPK Bardejov, tajomník Oko SPZ Bardejov 

Organizačný riaditeľ: Ján Viskup, Oko SPZ Bardejov, Stocklova 40, 085 01 Bardejov, 00421 907 907 157, spzbj@mail.t-com.sk 
Ekonóm: Igor Ďurček, tel.: 0905 624 369 
Špecialisti pre technicko-organizačné zabezpečenie: Radovan Pangrác, Vincent Ščešňák 
Zdravotná služba: Ondrej Frančák 
Veterinárna služba: MVDr. Martin Hirňák 

Posudzuje: Ing. Marián KONEČNÝ 

Komisia pre protesty: Ing. Marián Konečný (rozhodca), Ján Viskup (organizačný riaditeľ), Ing. Miloš Perniš (za komisiu výstavníctva) 

Udeľované tituly: CAC, CAJC, CC, Víťaz špeciálnej výstavy (pes), Víťazka špeciálnej výstavy (sučka), BOB, BOS, BOJ, BOV 

Zraz, prijímanie psov: 10.10.2020, od12,00 hod., Sveržov - Strelnica OkO SPZ BJ, výstavný kruh, 12,30 hod. začiatok posudzovania 
- súťaže sa budú konať po ukončení posudzovania v kruhu. 

TRIEDY 
trieda ml. dorastu od kompletného očkovania do 6 mesiacov 
trieda dorastu 6 - 9 mesiacov 
trieda mladých 9 - 18 mesiacov 
trieda stredná 15 - 24 mesiacov 
trieda otvorená od 15 mesiacov 
trieda pracovná od 15 mesiacov + pracovný certifikát 
trieda šampiónov od 15 mesiacov + šampionát 
trieda veteránov starší 8 rokov 
trieda čestná od 15 mesiacov + CH, ICH, NV, KV, VŠV 

(mimo konkurenciu) 
účastnícky poplatok: €20,00 

SÚŤAŽE (pre zatraktívnenie a popularizáciu plemena sa výhradne jedince predvedené na KV môžu zúčastniť súťaží) 
najkrajší pár psov pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, 

hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz. 
chovateľská skupina do súťaže môže chovateľ prihlásiť min. 3 a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú 

z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v 
majetku chovateľa. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite a pod. 

dieťa a pes do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa posúdeného na výstave. 
účastnícky poplatok: €05,00 

Tituly a čakateľstvá (nie sú nárokovateľné): 
CC – čakateľstvo na klubového šampióna krásy KCHAJD pri SPZ, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede: otvorenej, pracovnej a víťazov. 
Zadávanie ostatných ocenení upravuje výstavný poriadok SKJ a jeho prílohy. 
CAC/res. CAC - čakateľstvo šampionátu Slovenska 
CAJC - čakateľstvo šampionátu mladých Slovenska 
BOJ - Najkrajší mladý jedinec - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo sučke z triedy juniorov z konkurencie výborných 1 CAJC. 
Víťaz/-ka špeciálnej výstavy - titul môže byť zadaný najkrajšiemu psovi a sučke z tr. strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov z konkurencie V1 CAC. 
BOV – Najkrajší veterán – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo sučke z triedy veteránov z konkurencie výborných 1. 
BOS - Najkrajší z opačného pohlavia - do súťaže nastupujú víťazní jedinci CAJC, CAC, V1veteránov opačného pohlavia ako je víťaz plemena. 
BOB - Víťaz plemena - do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali titul CAJC, CAC a víťazi triedy veteránov ocenení známkou výborný 1. 
Víťaz plemena získava špeciálnu cenu Jozefa Knapíka, zakladadeľa Hubertovych poľovníckych slávností. 

Jedinca môžete prihlásiť do 30/09/2020 výlučne prostredníctvom 

Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5: 
„Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a 
variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po 
prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“ 

www.onlinedogshows.sk 

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) budú akceptované 
iba v triede mladšieho dorastu. 



Veterinárne predpisy: 
Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo PET pas s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 
21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny a veterinárne osvedčenie, že zviera bolo klinicky vyšetrené a 
neboli u neho zistené príznaky infekčného ochorenia nie staršie ako 2 dni. 

Protesty: 
Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov a to písomne počas konania 
výstavy a súčasne so zložením finančnej čiastky €40,00 u organizačného riaditeľa výstavy. O prerokovaní komisiou a výsledku musí byť 
urobený písomný zápis. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa záloha prepadá v prospech organizátora výstavy. 

Všeobecné ustanovenia: 
• Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a poriadku pre udeľovanie klubového šampióna krásy. Psy v majetku 
občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI. 
• Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ 
svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt). 
Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať výstavný poriadok FCI, SKJ a slovenské veterinárne predpisy 
a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v katalógu 
výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb 
usporiadateľa a partnerov výstavy. 
• Prihlásením na výstavu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky. 
• Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu. 
• Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady bonitačného poplatku. 
• Po uzávierke vám bude zaslaná návratka. 
• Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka predĺžená, rovnako zmena triedy je 
možná len do termínu uzávierky. Administratívny poplatok za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku. 
• Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu 
výstavy. 
• V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov môže byť časť výstavných poplatkov použitá na úhradu vynaložených 
nákladov spojených s prípravou výstavy a zostatok bude alikvótnou čiastkou vrátený vystavovateľom. 

 

V prípade otázok kontaktujte organizačného riaditeľa podujatia: Ján VISKUP, 00421 907 907 157, spzbj@mail.t-com.sk 

 

Zmena organizátorom vyhradená. 

 

 

NOVINKY 2020 „VÝNIMKY V PRIZNÁVANÍ SLOVENSKÝCH ŠAMPIONÁTOV KRÁSY 
Prezídium SKJ schválilo nasledovné výnimky v priznávaní slovenských šampionátov krásy platné pre čakateľstvá a potvrdenie šampionátov 
získané DO 31.12.2020 (a len z obdobia koronakrízy, nie z predchádzajúcich rokov): 

• akceptovanie aj hodnotenia VN1 pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku 
pod záštitou SKJ do 31.12.2020 a len z roku 2020 

• predĺženie vekovej hranice z 12 na 18 mesiacov pre udelený CAJC, ktorý bude využitý ako náhrada jedného ocenenia VN1 
do 31.12.2020 a len z roku 2020 

• akceptovanie hodnotenia V1 pre priznanie titulu Slovenský veterán šampión aj z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku 
pod záštitou SKJ do 31.12.2020 a len z roku 2020 

• do 31.12.2020 akceptovanie nesplnenia podmienky jedného hodnotenia z MV na priznanie Slovenského šampióna šteniat 
a Slovenského veterán šampióna do 31.12.2020 a len z roku 2020 

• predĺženie vekovej hranice z 24 na 30 mesiacov pre udelený CAC, ktorý bude využitý ako náhrada jedného ocenenia CAJC 
pre priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých do 31.12.2020 a len z roku 2020 

• zmenu podmienok do 31.12.2020 priznaný titul Slovenský šampión krásy mladých pri splnení podmienok: 1xCAJC a 2xCAC 
(z toho 1 hodnotenie z MV) do 31.12.2020 a len z roku 2020 

Diplomy pre šampionáty uplatňujúce výnimky poskytnuté Prezídiom SKJ musia byť vystavené do 31.12.2020.“ 

  



 

 

 

 

posudzuje 

Ing. Marián KONEČNÝ 
 

medzinárodný rozhodca 
FCI Group 6 a 7 



 

 

circa 1 km za obcou Sveržov smer Gaboltov za mostom vpravo 

(200 m pred križovatkou Gaboltov – Nižný Tvarožec) 

Strelnica OkO SPZ BJ – SVERŽOV 



 

Aktuálne platné hygienické opatrenia 
Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod 
Platnosť nariadenia do: odvolania 
Aktualizované 30. septembra 2020 

Upozornenie 
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.  V prípade, 
že počet osôb na uvedených podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné 
podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. 

Zároveň platí zákaz 
usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania 
(reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v 
prevádzkach verejného stravovania, usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a 
pod.). 

Výnimka zo zákazu usporadúvať hromadné podujatia 
Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 
vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), vykonávať častú dezinfekciu 
priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov), hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, zaistiť 
pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk, zabezpečiť pri 
vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba 
povinná zostať v domácej izolácii, zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je 
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk, zabezpečiť dostatočné 
vetranie priestorov, podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, v prípade hromadných podujatí organizovaných v 
exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať 
počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. z podujatí je vylúčené občerstvenie (konzumácia pokrmov a nápojov). 

Upozornenie 
Je povinnosťou organizátora divadelných, hudobných a podobných umeleckých predstavení neumožniť vstup na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom 
a účinkujúcim, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C. 

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou 
pre: rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti, športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie, divákov v hľadisku, školiteľov, v 
prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto 
neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať. 

Na výkon športových kempov a sústredení sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi 
negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 
72 hodín musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora, organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky 
ochorenia COVID-19, hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí 
nezúčastňujú. 

V prípade športových podujatí platí, že diváci budú sedieť v každom druhom rade. 

Upozornenie 
Tieto hygienické opatrenia sa nevzťahujú na sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady. 

Povinnosť nosiť rúško 
Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 06:00 hod 
Platnosť nariadenia do: odvolania 
Aktualizované 30. septembra 2020 

Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné ak nie je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. 

Naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch (aj v prostriedkoch verejnej dopravy) mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej 
republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom. 

Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia. 

Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) pre tieto skupiny ľudí: deti do 3 rokov, 
osoby žijúce v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre, osoby so závažnými poruchami autistického 
spektra, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, žiakov prvého stupňa 
základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, deti v interiéri 
materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, 
účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a umelých 
kúpalísk, účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného 
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnancov, ktorí sa nachádzajú na pracovisku osamote. 

Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri 
podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť zabezpečené nasledovné: dostupnosť dezinfekcie rúk, pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej 
činnosť (+ pravidelné vetranie, ak ide o interiér), zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou telesnou teplotou nad 37,2°C alebo s inými 
príznakmi COVID-19. 

Zdroj: https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-okt/, 06/10/2020 12:00hod. 

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-okt/�


UPOZORNENIE 
PRE ÚČASTNÍKOV

V deň konania výstavy platia hygienické opatrenia 
kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu, preto:

platí zákaz podávania rúk

vstup a pobyt iba s prekrytými 
hornými dýchacími cestami

dodržujte odstup 2m

dezinfikujte si ruky



10.10.2020 - SVERŽOV - BARDEJOV, ŠPECIÁLNA VÝSTAVA AJD 

KATALÓG NA VÝSTAVU: 
 
ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN / BREEDS IN EXHIBITION 
Plemeno   Kruh   Počet    Katalógové číslo 
Breed  Ring   Count   CatalogNr. 
ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE/ ALPSKÝ JAZVEČÍKOVITÝ DURIČ 1  19  1 - 19 
POČET PLEMIEN/NUMBER OF BREEDS: 1  POČET PSOV/NUMBER OF DOGS:  19 
 
ROZDELENIE KRUHOV / LIST OF RINGS 
Kruh/Ring  1  Rozhodca/Judge: MARIÁN KONEČNÝ, SK 
ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE  19  1 - 19 
Spolu / Total  19 
 

skupina/group FCI - 6 
ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE - ALPSKÝ JAZVEČÍKOVITÝ DURIČ 

Rozhodca/Judge  MARIÁN KONEČNÝ, SK   -    Kruh/Ring 1 

 
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS 
1 NERO Z NÍZKYCH BESKÝD, SPKP 5277, 27.04.2019  
 O: DENI M: DARIA OD ORBANA 
 CH: DARIVČAK MICHAL MAJ: PACOLT JURAJ  ...... 
 
2 ODIN IV. Z NÍZKYCH BESKÝD, SPKP 5347, 03.07.2019  
 O: BRIN M: FANNY Z BORYSOVA DVORA 
 CH: DARIVČÁK MICHAL MAJ: FABIAN LUBOMÍR  ...... 
 
 
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS 
3 URBAN MARCILÁZ, SPKP 5234, 08.04.2019  
 O: HORT SUŠIANSKA DOLINA M: PEXA MARCILÁZ 
 CH: MIHOK VLADIMÍR MAJ: ŇACHAJ ĽUBOMÍR  ...... 
 
 
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS 
4 ARAGORN Z KRÓLESTWA JAMIDOTO, PKR.VI-23105, 28.05.2018  
 O: ANDY SPOD KOHUTIKA M: JAREMA Z KOJCA DIANY 
 CH: KLIŚ TOMASZ MAJ: ŻABICKI DAMIAN  ...... 
 
5 ARNOLD Z DIVIACKYCH HÁJOV, SPKP 5249, 05.05.2019  
 O: DENI M: QUELLA Z VICKOVA 
 CH: KLESKEŇ JURAJ MAJ: SABO VIKTOR  ...... 
 
6 EGO KOLESÁRKA, SPKP 5166, 28.08.2018  
 O: BOR OD ZLOČE M: TEA MARCILÁZ 
 CH: VLČEK PETRA MAJ: PARVANOV MIROSLAV  ...... 
 
7 EVAR OD BELOBRADA, SPKP 5142, 06.06.2018  
 O: DREN M: GARA SPOD KAVČIARA 
 CH: BELOBRAD MIROSLAV MAJ: BOROŠ ALBÍN  ...... 
 
8 LADAAD Z NÍZKYCH BESKÝD, SPKP 5114, 17.03.2018  
 O: ARDI M: DARIA OD ORBANA 
 CH: DARIVČÁK MICHAL MAJ: ŠTOVČÍK MILAN  ...... 



SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS 
9 NIKA Z NÍZKYCH BESKÝD, SPKP 5279, 27.04.2019  
 O: DENI M: DARIA OD ORBANA 
 CH: DARIVČÁK MICHAL MAJ: PACOLTOVÁ VERONIKA  ...... 
 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS 
10 AJŠA OD STAREJ RIEKY, SPKP 5196, 02.11.2018  
 O: GERO ZE ZÁPOVĚDI M: ALMA Z BABIČOVHO DVORA 
 CH: BAŤKOVÁ INGRIDA MAJ: KARČÁK MARTIN + KARČÁKOVÁ ERIKA ...... 
 
11 DEA Z KRÁSNYCH DIELOV, SPKP 5293, 04.06.2019  
 O: ARO SITÁRKA M: BAJA SPOD SÚLOVSKÝCH SKÁL 
 CH: PERNIŠ MILOŠ MAJ: BIELIK ĽUBOŠ  ...... 
 
12 DENA Z KAMENCOV, SPKP 5263, 15.05.2019  
 O: DREN M: JOLA RODBACH 
 CH: ŠAMAJ PETER MAJ: HUNTOŠ BRANISLAV  ...... 
 
13 NELLA GERLACHOVSKÝ DVOR, SPKP 5217, 06.02.2019  
 O: CEZAR Z OSEČNÉHO M: LOVKA GERLACHOVSKÝ DVOR 
 CH: MOCHNACKÝ MIKULÁŠ MAJ: MOCHNACKÝ MIKULÁŠ  ...... 
 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS 
14 AURA Z MALÉHO JASTRABIA, SPKP 5225, 06.03.2019  
 O: ARGO Z BIESKIDZKIEJ OSTOI M: ASTA Z BYSTŘICKÉHO ZÁMKU 
 CH: BALUŠÍK TOMÁŠ MAJ: CHROMÝ VIKTOR  ...... 
 
15 CHARA KĽUŠOV, SPKP 5231, 19.03.2019  
 O: BUR KOLESÁRKA M: HEDA KĽUŠOV 
 CH: VISKUP JÁN MAJ: ŠČEŠŇAK VINCENT  ...... 
 
16 EFA KOLESÁRKA, SPKP 5173, 28.08.2018  
 O: BOR OD ZLOČE M: TEA MARCILÁZ 
 CH: VLČEK PETRA MAJ: VLČEK PETRA  ...... 
 
17 ENY OD BRODZIKA, SPKP 5031, 28.05.2017  
 O: JERRY DORKIN REVÍR M: DÁMA KOSTOLNÝ HÁJ 
 CH: ÁRON FRANTIŠEK MAJ: DZIVÝ MIROSLAV  ...... 
 
18 MAJRA NIŽNA VOĽA, SPKP 5179, 15.09.2018  
 O: HEX Z MALEJ LEHOTY M: TAMARA NIŽNA VOĽA 
 CH: GDOVIN MILAN MAJ: RADOVAN PANGRÁC  ...... 
 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS 
19 JAREMA Z KOJCA DIANY, PKR.VI-20052, 21.02.2015  
 O: ASCO Z GÓREK WINOWSKICH M: AURA Z KOJCA DIANY 
 CH: KUCHTA JOANNA MAJ: ŻABICKI DAMIAN  ...... 



SÚŤAŽE: 
 
DIEŤA A PES / CHILD AND DOG 
 
1. MALO LUKÁŠ, SK - ALPSKÝ JAZVEČÍKOVITÝ DURIČ 

 
 
 
 
ZOZNAM MAJITEĽOV / LIST OF OWNERS 
 
BIELIK ĽUBOŠ, KOCURANY 102, 97202 KOCURANY, SK - 11 
BOROŠ ALBÍN, 552 552, 966 42 MALÁ LEHOTA, SK - 7 
 
CHROMÝ VIKTOR, CHLMEC 203, 06741 CHLMEC, SK - 14 
 
DZIVÝ MIROSLAV, HANISKA 204, 08001 HANISKA PRI PREŠOVE, SK - 17 
 
FABIAN LUBOMÍR, HRDINOV SNP 6, 04425 VYŠNÝ MEDZEV, SK - 2 
 
HUNTOŠ BRANISLAV, HYBE 306, 032 31 HYBE, SK - 12 
 
KARČÁK MARTIN, JANÍK 219, 04405 JANÍK, SK - 10 
 
MOCHNACKÝ MIKULÁŠ, GERLACHOV 126, 086 04 GERLACHOV , SK - 13 
 
ŇACHAJ ĽUBOMÍR, CHMEĽOVEC 122, 08212 CHMEĽOVEC, SK - 3 
 
PACOLT JURAJ, KAMIENKA 221, 06532 KAMIENKA, SK - 1 
PACOLTOVÁ VERONIKA, KAMIENKA 221, 06532 KAMIENKA, SK - 9 
PARVANOV MIROSLAV, HORNÁ ŠTUBŇA  215, 03846 HORNÁ ŠTUBŇA, SK - 6 
 
SABO VIKTOR, BUDIMÍR 431, 04443 BUDIMÍR, SK - 5 
 
ŠČEŠŇAK VINCENT, HLAVNA 12/26, 08641 RASLAVICE, SK - 15, 18 
ŠTOVČÍK MILAN, SLNEČNÁ  69, 04424 POPROČ, SK - 8 
 
VLČEK PETRA, SKLENÉ 246, 03847 SKLENÉ, SK - 16 
 
ŻABICKI DAMIAN,  UL.ROLNICZA 19 B, 44-120 BYCINA, PL - 4, 19 



Činnosť Okresnej organizácie SPZ Bardejov 

 

Osvetová činnosť

Nestagnuje činnosť krúžkov mladých priateľov poľovníctva, ktorú sa nám podarilo udržať pri PZ Busov Vyšný 

Tvarožec, Stavenčík Zlaté, Hančov Kľušov, Čierna hora Hrabské a Sokol Kružľov. Najmasovejšou aktivitou so žiakmi 

základných škôl a nepoľovníckou verejnosťou je výtvarná a literárna súťaž s názvom Poľovníctvo očami detí, 

ktorú OkO SPZ Bardejov organizuje v spolupráci so Základnou školou na Komenského ul. v Bardejove. Žiaci základných 

a špeciálnych škôl doteraz vytvorili množstvo obdivuhodných výtvarných, priestorových a literárnych prác. Ďalším osvetovým 

podujatím sú Hubertove poľovnícke slávnosti, ktoré Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Bardejov 

usporiadala v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou  Bardejov a poľovníckym združením Kamenec Zborov 

v priestoroch  Slnečného majera na Stebníckej Hute. Súčasťou slávnosti je už tradične bonitácia a Špeciálna výstava Klubu 

chovateľov alpského jazvečikovitého duriča. V priestoroch vyhliadkovej veže je možnosť prezrieť si poľovnícke trofeje z revírov 

okresu. Na najviac konkurenčne je sledovaná súťaž vo varení o poľovnícku varešku. 

 je realizovaná uskutočnenými podujatiami a ich 

prezentáciou pôsobiť na mládež, nepoľovnícku verejnosť ale aj členov OkO SPZ, 

pozitívne prezentovať poslanie poľovníkov a poľovníctva.  Úlohy a postavenie 

poľovníctva sa výrazne menia. Prezentácia o odpracovaných hodinách poľovníkmi 

v poľovných revíroch, o náročnom prikrmovaní zveri, starostlivosti o zver a jej životné 

prostredie, o zámere selektívneho lovu, prezentácii strelectva, kynológie, poľovníckych 

tradícii či historie je cieľom, aby verejnosť mala možnosť získať informácie o našich 

aktivitách k poľovníctvu, k životnému prostrediu a k samotnej prírode. 

V  osvetovej činnosti sa presadzuje aj lesničiarstvo – teda hlas tónov z lesných rohov a lesníc, ktoré znejú pri našich 

podujatiach zanecháva a umocňuje dobrý pocit a vážnosť osvetových, poľovníckych, streleckých, kynologických akcií,  

spoločných poľovačiek a poľovníckych plesov v okrese. Lesničiarom v zložení Ondrej Frančák, Peter Gajdoš, Šimon Homa, 

Tomáš Viskup, Ján Šemicer, Ivo Belejčák ml. a Ľubo Eliáš ml., patrí poďakovanie za udržiavanie a rozvíjanie tejto ušľachtilej 

osvetovej činnosti. 

Propagáciu svojej činnosti v poľovníckej oblasti

Nedokážeme reálne znížiť početné stavy jelenej a diviačej zveri ! ! ! 

 zabezpečuje Okresná organizácia Slovenského Poľovníckeho 

Zväzu v spolupráci s OPK Bardejov pri príprave a organizovaní poľovníckej výstavy, ktorá sa koná po skončení 

chovateľskej prehliadky v priestoroch Šarišského múzea v Bardejove. Podľa doterajších vyhodnotení poľovníckej sezóny 

opätovne pretrváva problém plánovania chovu a  lovu zveri (zreálnenie a vykazovanie skutočných stavov zveri podľa 

pohlavia a vekových tried), následné plnenie plánu lovu zveri, problém selektívneho odstrelu u všetkých druhov zveri, 

nedodržanie štruktúry odstrelu pri jednotlivých druhov zveri. K nárastaniu početnosti raticovej zveri dochádza najmä 

v dôsledku neplnenia schválenej štruktúry plánu ich lovu, a hlavne neplnenie plánu lovu samíc a mláďat. Znovu je treba 

kriticky hodnotiť aj spracovanie návrhov plánov chovu a lovu, kde niektoré sú vypracované, najmä u jelenej zveri a zvlášť 

u jeleňov vyložene účelovo – odzadu, a prispôsobené na normované stavy pričom nezohľadňujú reálny stav. 

V súvislosti s mimoriadnym povolením lovu raticovej zveri vydaným MPaRV SR a opatreniami vydanými RVPS 

Bardejov na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO a KMO  v populácii diviačej zveri musíme konštatovať, 

že ani povolenie lovu jeleňov a jelenčat v januári, celoročný povolený lov diviačej zveri početnosť populácie ani 

spôsobené škody zverou sa neznížili ! ! !   Treba jednoznačne konštatovať vážnosť situácie, nakoľko musíme znížiť stavy 



raticovej zveri na NKS, ale snažme sa to poľovníckym spôsobom a v dobe riadného lovu. Ak to neurobíme a AMO sa 

v našich revíroch rozšíri, potom to za nás urobí niekto iný a my sa budeme iba pozerať! 

Predstavenstvo rovnako odporúča užívateľom poľovných revírov a poľovníckym hospodárom, aby lov zveri 

v čase núdze považovali za možnosť plnenia schválených plánov a  nie za povinnosť, a aby lov posudzovali prísne 

individuálne a vykonávali ho v súlade so  zásadami poľovníckej morálky a etiky. Skutočne zníženie populácie jelenej 

a diviačej zveri v dobe riadneho lovu dosiahneme len s fyzickou kontrolou ulovených jedincov podľa pohlavia, 

vekových tried a to v nadväznosti na NKS. 

Otázkou zostáva, či 

Ďalšou problematickou oblasťou je lov vlka dravého, pri ktorom kvóty lovu určuje MPRV SR, a zároveň určuje 

dodržiavanie povinností po ulovení vlka dravého zo strany užívateľa poľovného revíru. Opakovane vyjadrujeme 

nespokojnosť s rozšírením území s celoročnou ochranou vlka (oblasť Čergova a Nízkych Beskyd) s poukázaním na zvýšené 

početné stavy vlka a súvisiace škody na poľovnej zveri. Pozitívom je uplatneňovanie náhrady škody spôsobenej vlkom na 

poľovnej zveri zo strany orgánov ochrany prírody, napriek tomu, že doterajší postup môžeme považovať za komplikovaný 

a zdĺhavý.  

vyrieši mimoriadný lov tento problém, a prečo sa plán lovu neplní v riadnom termíne? 

Možno by takéto opatrenia neboli ani potrebné. 

Výborné výsledky sú dosahované na úseku poľovníckej kynológie v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou 

pripravuje a zabezpečuje kynologické podujatia. Na základe evidencie jednotlivých užívateľov a po vykonanej fyzickej 

previerke poľovných psov evidujeme v okrese Bardejov 221 poľovných psov: na dohľadávku jelenej zveri 68, na dohľadávku 

srnčej zveri 67, na dohľadávku diviačej zveri 160, na brlohárenie 37. Bez skúšok evidujeme 12 psov. Podľa plemien máme 

31 farbiarov, 136 duričov, 50 brlohárov a 4 sliediče. 

V Streleckej činnosti

Musíme si priznať, že v súčasnosti názor verejnosti na poľovníctvo je veľmi problematický. Nepoľovník - laik medzi 

pojmom poľovníctvo a lov nerobí rozdiel. Lovec - poľovník nemôže byť tým, čím bol, a určite nemá už také významné 

postavenie, ako v minulom storočí. Lov v očiach nepoľovníckej verejnosti už nie je spôsob zabezpečenia potravy, ale 

spoločenská výsada. Budeme sa musieť prispôsobiť, pretože verejnosť od nás očakáva úplne niečo iné, ako našu 

prezentáciu pri ulovenej zveri, bohaté výrady po spoločných poľovačkách, či prehliadky „kostí“ na chovateľských 

prehliadkách. Nenastal čas, aby sme začali vystupovať sebavedomejšie a nebáli sa nahlas pripomenúť, že výkon práva 

poľovníctva predstavuje vysoké nároky z hľadiska času, financii a odbornej kvalifikácie? To, že poľovníci fungujú bez 

podpory štátu a starajú sa o zver a jej životné prostredie vo svojom voľnom čase a za svoje finančné prostriedky by nemalo 

byť donekonečna samozrejmosťou. Verejnosť od nás očakáva kompletnú starostlivosť o prírodu, prírodu bohatú na vtáctvo, 

zver, rastliny samozrejme za spolupráce aj iných zaiteresovaných inštitúcii. 

 sa stabilizovala aj účasť členov na kontrolných streľbách, ktoré organizačne pripravuje 

a zabezpečuje Obvodná poľovnícka komora. Na kontrolných streľbách sa v streľbe guľovnicou zúčastňuje ročne v priemere 

200-300 členov a 100-150 členov brokovnicou.  

Jednou z úloh pre všetkých členov SPZ v budúcom období by mala byť predovšetkým propagácia a  prezentácia 

poslania a  úloh poľovníctva pred verejnosťou, udržiavanie a podľa možnosti i ďalšie rozvíjanie a zveľaďovanie zvykov, 

tradícií a obyčajov, ktoré vždy radili poľovníkov k osobitnému, spoločnosťou uznávanému a teda aj rešpektovanému stavu. 

A podceňujeme špecifickú skutočnosť, ktorú je potrebné vhodným spôsobom naďalej prezentovať, že základnou povinnosťou 

okrem iného je aj právo zver loviť. 

      Ján Viskup 

Oko SPZ Bardejov 



PROPOZÍCIE BONITÁCIA BARDEJOV 
Bonitácia AJD v súlade s bonitačným poriadkom v Bardejove, usporiadaná pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu. 

Termín, miesto: 10.10.2020, od circa 14,30 hod., Bardejov- Sveržov - Strelnica OkO SPZ Bardejov (po ukončení CAC/CAJC ŠpV AJD) 

Organizátor: KCHAJD pri SPZ v spolupráci s regionálnymi poľovníckymi organizáciami 

Čestné predsedníctvo: PhDr. Jaroslav Džunda, predseda Oko SPZ Bardejov 
Ján Viskup, Predseda OPK Bardejov, tajomník Oko SPZ Bardejov 

Organizačný riaditeľ: Ján Viskup, Oko SPZ Bardejov, Stocklova 40, 085 01 Bardejov, 00421 907 907 157, spzbj@mail.t-com.sk 
Ekonóm: Igor Ďurček, tel.: 0905 624 369 

Špecialisti pre technicko-organizačné zabezpečenie: Radovan Pangrác, Vincent Ščešňák 

Zdravotná služba: Ondrej Frančák 
Veterinárna služba: MVDr. Martin Hirňák 

Bonitačná komisia: Ing. Marián Konečný (rozhodca), Ing. Miroslav Parvanov, Ing. Miloš Perniš 

Účastnícky poplatok: €20,00 
Jedinca staršieho ako 15 mesiacov môžete prihlásiť do 30/09/2020 výlučne prostredníctvom 

Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5: 
„Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a 
variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po 
prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“ 

www.onlinedogshows.sk 

Všeobecné ustanovenia: 
• Bonitácia je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a klubového bonitačného poriadku. Psy v majetku občanov SR, 
ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI. 
• Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ 
svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt). 
Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku FCI, SKJ a slovenské veterinárne 
predpisy a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v 
katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa 
potrieb usporiadateľa a partnerov podujatia. 
• Prihlásením na bonitáciu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky. 
• Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu. 
• Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady bonitačného poplatku. 
• Po uzávierke vám bude zaslaná návratka. 
• Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka predĺžená. Administratívny poplatok 
za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku. 
• Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu 
bonitácie. 
• V prípade nekonania sa bonitácie z objektívnych dôvodov môže byť časť výstavných poplatkov použitá na úhradu vynaložených 
nákladov spojených s prípravou výstavy a zostatok bude alikvótnou čiastkou vrátený vystavovateľom. 
 
V prípade otázok kontaktujte organizačného riaditeľa podujatia: Ján VISKUP, 00421 907 907 157, spzbj@mail.t-com.sk 

 

Zmena organizátorom vyhradená. 

 

  



 

 

circa 1 km za obcou Sveržov smer Gaboltov za mostom vpravo 

(200 m pred križovatkou Gaboltov – Nižný Tvarožec) 

Strelnica OkO SPZ BJ – SVERŽOV 



 

Aktuálne platné hygienické opatrenia 
Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod 
Platnosť nariadenia do: odvolania 
Aktualizované 30. septembra 2020 

Upozornenie 
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.  V prípade, 
že počet osôb na uvedených podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné 
podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. 

Zároveň platí zákaz 
usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania 
(reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v 
prevádzkach verejného stravovania, usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a 
pod.). 

Výnimka zo zákazu usporadúvať hromadné podujatia 
Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 
vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), vykonávať častú dezinfekciu 
priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov), hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, zaistiť 
pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk, zabezpečiť pri 
vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba 
povinná zostať v domácej izolácii, zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je 
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk, zabezpečiť dostatočné 
vetranie priestorov, podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, v prípade hromadných podujatí organizovaných v 
exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať 
počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. z podujatí je vylúčené občerstvenie (konzumácia pokrmov a nápojov). 

Upozornenie 
Je povinnosťou organizátora divadelných, hudobných a podobných umeleckých predstavení neumožniť vstup na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom 
a účinkujúcim, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C. 

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou 
pre: rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti, športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie, divákov v hľadisku, školiteľov, v 
prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto 
neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať. 

Na výkon športových kempov a sústredení sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi 
negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 
72 hodín musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora, organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky 
ochorenia COVID-19, hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí 
nezúčastňujú. 

V prípade športových podujatí platí, že diváci budú sedieť v každom druhom rade. 

Upozornenie 
Tieto hygienické opatrenia sa nevzťahujú na sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady. 

Povinnosť nosiť rúško 
Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 06:00 hod 
Platnosť nariadenia do: odvolania 
Aktualizované 30. septembra 2020 

Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné ak nie je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. 

Naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch (aj v prostriedkoch verejnej dopravy) mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej 
republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom. 

Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia. 

Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) pre tieto skupiny ľudí: deti do 3 rokov, 
osoby žijúce v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre, osoby so závažnými poruchami autistického 
spektra, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, žiakov prvého stupňa 
základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, deti v interiéri 
materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, 
účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a umelých 
kúpalísk, účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného 
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnancov, ktorí sa nachádzajú na pracovisku osamote. 

Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri 
podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť zabezpečené nasledovné: dostupnosť dezinfekcie rúk, pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej 
činnosť (+ pravidelné vetranie, ak ide o interiér), zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou telesnou teplotou nad 37,2°C alebo s inými 
príznakmi COVID-19. 

Zdroj: https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-okt/, 06/10/2020 12:00hod. 

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-okt/�


UPOZORNENIE 
PRE ÚČASTNÍKOV

V deň konania výstavy platia hygienické opatrenia 
kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu, preto:

platí zákaz podávania rúk

vstup a pobyt iba s prekrytými 
hornými dýchacími cestami

dodržujte odstup 2m

dezinfikujte si ruky



10.10.2020 - SVERŽOV - BARDEJOV, BONITÁCIA AJD 
KATALÓG NA BONITÁCIU: 
 
ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN / BREEDS IN EXHIBITION 
Plemeno  Kruh  Počet    Katalógové číslo 
Breed  Ring  Count   CatalogNr. 
ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE/ALPSKÝ JAZVEČÍKOVITÝ DURIČ    1  15  1 - 15 
POČET PLEMIEN/NUMBER OF BREEDS: 1  POČET PSOV/NUMBER OF DOGS:  15 
 
ROZDELENIE KRUHOV / LIST OF RINGS 
Kruh/Ring  1  Rozhodca/Judge: MARIÁN KONEČNÝ, MIROSLAV PARVANOV, MILOŠ PERNIŠ 
ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE  15  1 - 15 
Spolu / Total  15 

skupina/group FCI - 6 
ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE - ALPSKÝ JAZVEČÍKOVITÝ DURIČ 

Rozhodca/Judge  MARIÁN KONEČNÝ, MIROSLAV PARVANOV, MILOŠ PERNIŠ   -    Kruh/Ring 1 
 
 
PSY/MALE - TRIEDA BONITÁCIA (15 MES)/BONITÁCIA (15 MES) CLASS 
1 ARNOLD Z DIVIACKYCH HÁJOV, SPKP 5249, 05.05.2019  
 O: DENI M: QUELLA Z VICKOVA 
 CH: KLESKEŇ JURAJ MAJ: SABO VIKTOR  ...... 
 
2 EGO KOLESÁRKA, SPKP 5166, 28.08.2018  
 O: BOR OD ZLOČE M: TEA MARCILÁZ 
 CH: VLČEK PETRA MAJ: PARVANOV MIROSLAV  ...... 
 
3 EVAR OD BELOBRADA, SPKP 5142, 06.06.2018  
 O: DREN M: GARA SPOD KAVČIARA 
 CH: BELOBRAD MIROSLAV MAJ: BOROŠ ALBÍN  ...... 
 
4 NERO Z NÍZKYCH BESKÝD, SPKP 5277, 27.04.2019  
 O: DENI M: DARIA OD ORBANA 
 CH: DARIVČAK MICHAL MAJ: PACOLT JURAJ  ...... 
 
5 ODIN IV. Z NÍZKYCH BESKÝD, SPKP 5347, 03.07.2019  
 O: BRIN M: FANNY Z BORYSOVA DVORA 
 CH: DARIVČÁK MICHAL MAJ: FABIAN LUBOMÍR  ...... 
 
6 URBAN MARCILÁZ, SPKP 5234, 08.04.2019  
 O: HORT SUŠIANSKA DOLINA M: PEXA MARCILÁZ 
 CH: MIHOK VLADIMÍR MAJ: ŇACHAJ ĽUBOMÍR  ...... 
 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA BONITÁCIA (15 MES)/BONITÁCIA (15 MES) CLASS 
7 AURA Z MALÉHO JASTRABIA, SPKP 5225, 06.03.2019  
 O: ARGO Z BIESKIDZKIEJ OSTOI M: ASTA Z BYSTŘICKÉHO ZÁMKU 
 CH: BALUŠÍK TOMÁŠ MAJ: CHROMÝ VIKTOR  ...... 
 
8 CHARA KĽUŠOV, SPKP 5231, 19.03.2019  
 O: BUR KOLESÁRKA M: HEDA KĽUŠOV 
 CH: VISKUP JÁN MAJ: ŠČEŠŇAK VINCENT  ...... 



9 DEA Z KRÁSNYCH DIELOV, SPKP 5293, 04.06.2019  
 O: ARO SITÁRKA M: BAJA SPOD SÚLOVSKÝCH SKÁL 
 CH: PERNIŠ MILOŠ MAJ: BIELIK ĽUBOŠ  ...... 
 
10 DENA Z KAMENCOV, SPKP 5263, 15.05.2019  
 O: DREN M: JOLA RODBACH 
 CH: ŠAMAJ PETER MAJ: HUNTOŠ BRANISLAV  ...... 
 
11 EFA KOLESÁRKA, SPKP 5173, 28.08.2018  
 O: BOR OD ZLOČE M: TEA MARCILÁZ 
 CH: VLČEK PETRA MAJ: VLČEK PETRA  ...... 
 
12 ENY OD BRODZIKA, SPKP 5031, 28.05.2017  
 O: JERRY DORKIN REVÍR M: DÁMA KOSTOLNÝ HÁJ 
 CH: ÁRON FRANTIŠEK MAJ: DZIVÝ MIROSLAV  ...... 
13 MAJRA NIŽNA VOĽA, SPKP 5179, 15.09.2018  
 O: HEX Z MALEJ LEHOTY M: TAMARA NIŽNA VOĽA 
 CH: GDOVIN MILAN MAJ: ŠČEŠŇAK VINCENT  ...... 
 
14 NELLA GERLACHOVSKÝ DVOR, SPKP 5217, 06.02.2019  
 O: CEZAR Z OSEČNÉHO M: LOVKA GERLACHOVSKÝ DVOR 
 CH: MOCHNACKÝ MIKULÁŠ MAJ: MOCHNACKÝ MIKULÁŠ  ...... 
 
15 NIKA Z NÍZKYCH BESKÝD, SPKP 5279, 27.04.2019  
 O: DENI M: DARIA OD ORBANA 
 CH: DARIVČÁK MICHAL MAJ: PACOLTOVÁ VERONIKA  ...... 
 
 
 
ZOZNAM MAJITEĽOV / LIST OF OWNERS 
 
BIELIK ĽUBOŠ, KOCURANY 102, 97202 KOCURANY, SK - 9 
BOROŠ ALBÍN, 552 552, 966 42 MALÁ LEHOTA, SK - 3 
 
CHROMÝ VIKTOR, CHLMEC 203, 06741 CHLMEC, SK - 7 
 
DZIVÝ MIROSLAV, HANISKA 204, 08001 HANISKA PRI PREŠOVE, SK - 12 
 
FABIAN LUBOMÍR, HRDINOV SNP 6, 04425 VYŠNÝ MEDZEV, SK - 5 
 
HUNTOŠ BRANISLAV, HYBE 306, 032 31 HYBE, SK - 10 
 
MOCHNACKÝ MIKULÁŠ, GERLACHOV 126, 086 04 GERLACHOV , SK - 14 
 
ŇACHAJ ĽUBOMÍR, CHMEĽOVEC 122, 08212 CHMEĽOVEC, SK - 6 
 
PACOLT JURAJ, KAMIENKA 221, 06532 KAMIENKA, SK - 4 
PACOLTOVÁ VERONIKA, KAMIENKA 221, 06532 KAMIENKA, SK - 15 
PARVANOV MIROSLAV, HORNÁ ŠTUBŇA  215, 03846 HORNÁ ŠTUBŇA, SK - 2 
 
SABO VIKTOR, BUDIMÍR 431, 04443 BUDIMÍR, SK - 1 
 
ŠČEŠŇAK VINCENT, HLAVNA 12/26, 08641 RASLAVICE, SK - 8, 13 
 
VLČEK PETRA, SKLENÉ 246, 03847 SKLENÉ, SK - 11 



EMERGENCY CONTACT 
- v prípade potreby neváhajte kontaktovať – 

 

 

J á n   V I S K U P 
Organizačný Riaditeľ Podujatia 

MOBIL: 0907 907 157 

+ 4 2 1   9 0 7   9 0 7   1 5 7 
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