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ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
Anna Rolková 

Martin Vavro 

Ines Karlovská 

 

OZNAMY A UPOZORNENIA 
Výsledky, ako aj fotky z výstavy budú zverejnené na internetovej stránke klubu 

www.beauceronclub.sk. 

Vystavovateľov žiadame, aby sa voči ostatným správali zodpovedne. Každý zodpovedá za svojho 

psa a za prípadné škody, ktoré pes spôsobí. Vystavovateľov žiadame, aby psov venčili len na 

vyhradených miestach a na vodítkach. 

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu. O zmene programu budú účastníci výstavy 

riadne informovaní. 

 

KOMISIA PRE PROTESTY 
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len 

z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhu). Zároveň 

s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 EUR. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí 

protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa. 
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USMERNENIA ORGANIZÁTORA – PANDÉMIA COVID - 19  

Žiadame vystavovateľov, aby v deň konania výstavy dodržiavali aktuálne platné 
hygienické opatrenia (rúška, odstupy, dezinfekcia a pod.). Vstup návštevníkom, a iným 

nepozvaným osobám nemusí byť z dôvodu limitu počtu účastníkov povolený. 
 

 

 

POZNÁMKY 
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TRIEDY CLASSES 
Šteniat od 3 do 6 mesiacov Minor puppy from 3 up to 6 months 
Dorastu od 6 do 9 mesiacov Puppy from 6 up to 9 months 
Mladých od 9 do 18 mesiacov Junior from 9 up to 18 months 
Stredná od 15 do 25 mesiacov Intermediate from 15 up to 24 months 
Otvorená od 15 mesiacov Open 15 months and over 
Pracovná od 15 mesiacov (priložiť pracovný 
certifikát) 

Working 15 months and over (working certificate 
compulsory) 

Šampiónov od 15 mesiacov (priložiť potvrdenie 
o šampionáte) 

Champion 15 months and over (championship 
certificate compulsory) 

Veteránov od 8 rokov Veteran from 8 years and over 
Čestná pre psy a suky s titulom interšampión, 
šampión, národný víťaz, klubový víťaz; bez 
možnosti získania titulu CAC (priložiť kópiu 
dokladu) 

Honor for dogs and bitches with titles Interchampion, 
Champion, National winner, Club winner; CAC not 
awarded (title certificate compulsory) 

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ TITLES AND CERTIFICATES 
CAJC čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy 
mladých môžu získať pes a suka ocenené 
známkou výborný 1 v triede mladých. 

CAJC the certificate for the Slovak Junior Champion title 
can be awarded to male and female that is excellent 1st 
in junior class. 

CAC čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy 
môžu získať pes a suka ocenené známkou 
výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej 
a šampiónov. 

CAC the certificate for the Slovak Champion title can be 
awarded to a male and female that is excellent 1st in 
intermediate, open, working and champion class.  

Res. CAC môžu získať pes a suka ocenené 
známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, 
pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede 
udelený CAC. 

Reserve CAC can be awarded to a male and a female 
that is excellent 2nd in intermediate, open, working 
and champion class providing that the CAC has been 
also awarded to the first placed in that class. 

Klubový víťaz mladých môžu získať pes a suka 
ocenené CAJC v triede mladých. Udelenie titulu 
nie je viazané na členstvo v SBK. 

Club Junior winner awarded to the best dog and bitch 
that is CAJC in junior class. This title is awarded also to 
non-members of SBC. 

Klubový víťaz môže získať pes a suka ocenené 
CAC v triede strednej, otvorenej, pracovnej a v 
triede šampiónov. Udelenie titulu nie je viazané 
na členstvo v SBK. 

Club winner males and bitches that received a CAC in 
intermediate, open, working and champion class, 
compete for this title. This title is awarded also to non-
members of SBC. 

Klubový víťaz veteránov môže získať pes a suka 
ocenené titulom V1 v triede veteránov. Udelenie 
titulu nie je viazané na členstvo v SBK. 

Club Veteran winner awarded to the best dog and bitch 
that is excellent 1st in veteran class. This title is 
awarded also to non-members of SBC. 

BOB Baby môže získať pes alebo sučka ocenený 
známkou VN1 v triede šteniat. 

BOB Baby awarded to male or female that is very 
promising 1 in minor puppy class. 

BOB Puppy môže získať pes alebo sučka ocenený 
známkou VN1 v triede dorastu. 

BOB Baby awarded to male or female that is very 
promising 1 in puppy class. 

Junior Víťaz (BOJ) môže získať pes alebo suka, 
ktorí získali CAJC v triede mladých. 

Best of Junior in breed (BOJ) awarded to male or 
female, that was awarded with CAJC in junior class. 
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Víťaz plemena (BOB) môže získať pes alebo suka. 
Klubový víťaz alebo Klubový víťaz mladých, 
alebo Klubový víťaz veteránov. 

Best of breed (BOB) awarded to the best male or female.  
The Junior Club winner or Club winner, or Veteran Club 
winner compete for BOB. 

BOS najlepší z opačného pohlavia. BOS Best of Opposite Sex. 
BOV najlepší veterán. BOV Best of veterans. 

SÚŤAŽE COMPETITIONS 
Najkrajší pár psov pre psa a suku rovnakého 
plemena jedného majiteľa. 

Best couple one owner can enter his/her male and bitch 
of the same breed. 

Najkrajší harlekýn pre psov a suky sfarbenia 
harlekýn. 

Best harlequin all harlequin males and bitches. 

Najkrajší pohyb pre všetky psy a suky, ktoré sa 
zúčastnili posudzovania v triedach. 

Best movement all entered dogs. 

Najlepšia chovateľská skupina najmenej tri 
jedince pochádzajúce z jedného chráneného 
názvu registrovaného chovu (predtým 
chovateľskej stanice), najmenej z dvoch rôznych 
spojení. 

Best kennel minimum 3 dogs of the same breed from one 
kennel, from at least two different sires or dams. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
GENERAL PROVISIONS 

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného 
poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude 
potvrdené e-mailom. Na výstave sa môžu 
zúčastniť len jedince zapísané v plemenných 
knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje 
uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na 
výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa 
výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených 
usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na 
úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má 
právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. 
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené 
psom či psovi. 

The show is held under the FCI and SKJ show 
regulations. The application will be confirmed by e-
mail. Only dogs registered with the stud books 
recognized by the FCI can enter the show. The exhibitor 
must pay the exhibition fees even if he does not attend 
the exhibition for any reason. If the exhibition does not 
take place for reasons not caused by the organizer, the 
exhibition fees will be used to cover the costs incurred. 
The organizer has the right not to accept a dog for an 
exhibition without giving a reason. The organizer is not 
responsible for damages caused by the dog or to the 
dog. 

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená 
kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa 
neposúdi pre podozrenie na operácie určené na 
korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. 
kupírované ucho). Dôvod, prečo bolo zadané 
hodnotenie „NEMOŽNO POSÚDIŤ“ musí byť 
uvedený v posudku. 

In breeds where the standard does not allow 
docking/cropping, it is upon the decision of the judge 
not to judge a dog, if there is an indication of an 
operation being done with a purpose of correcting the 
natural state of the body feature (e.g. cropped ears). The 
reason why a “CANNOT BE JUDGED” mark was given 
must be clearly stated in the critique. 

VETERINÁRNE PREDPISY VETERINARY REGULATIONS 
Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET 
PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, 
psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport 
musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole. 

Every dog must have valid PET PASSPORT in which it will 
be clearly stated that the dog has valid vaccination 
against rabies, distemper, parvovirus and hepatitis Pet 
Passport must the owner have present to vet control. 
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OBSADENIE TRIED 
PSY/MALES 

TRIEDA ŠTENIAT 
1. Atlas Gmork Rolann Slovakia, 21.03.2021, SPKP 1980 

Ame magnanime GARDIEN Icarios x Enixa Canis Mayrau 
Majiteľ: Marta Mózsiová 
Chovateľ: Anna Rolková 
Posudok: 5,5 mesačný pes, dobre vyvinutý na svoj vek, pekná hlava, dobrý krk, pevný chrbát, trošku klenuté 
bedrá, dobrý hrudník k veku, dobre zauhlený, pekný pohyb 
Známky, tituly: VN2 

2. Brennus Esprit de la Croix Double, 16.04.2021, SPKP 1990 
Bias Canis Mayrau x Aisha Esprit de la Croix Double 
Majiteľ: Igor Švec 
Chovateľ: Jozef Žigray 
Posudok: 5 mesačný psík, dobre stavaný, pekná hlava, dobrá horná línia, hrudník dobre zauhlený, pekný pohyb 
Známky, tituly: VN1 

TRIEDA DORASTU 
3. Gars z Dorky, 12.01.2021, ČMKU/BC/6068/21 

Ezio z Dorky x E`carlete z Dorky 
Majiteľ: Alžbeta Braunová 
Chovateľ: Ing. Marcela Součková 
Posudok: nezúčastnil sa výstavy 
Známky, tituly: - 

TRIEDA MLADÝCH 
4. ASIR ze Zlých Časů, 10.12.2020, ČMKU/BC/6030/20 

Ame magnanime GARDIEN Icarios x Ariane Esprit de la Croix Double 
Majiteľ: Dušan Fraňo 
Chovateľ: Lenka Gahlerová 
Posudok: dobre stavaný pes s pekne tvarovanou hlavou, voľnejšie pysky, dobrý krk, pevný chrbát, troška nižšie 
posadený chvost, mierne vybočený postoj vpredu, dobre zauhlený, pekný pohyb 
Známky, tituly: V2 

5. LEXUS z Babanovho vŕška, 04.04.2020, SPKP 1971 
Sokrates Melodia Szczurolapa x DITA z Babanovho vŕška 
Majiteľ: Anton Hrdý 
Chovateľ: Viera Mozolová 
Posudok: pes správneho formátu s dobrou hlavou, troška voľnejšie pysky, dobrá horná línia, troška šikmejšie 
kríže, dobrý hrudník, správne zauhlený, pekný pohyb 
Známky, tituly: V1, CAJC, KV mladých 

6. NÉO z Babanovho vŕška, 26.10.2020, SPKP 1975 
Néo des Gardiens d'Apollinaire x DITA z Babanovho vŕška 
Majiteľ: Viera Mozolová 



 

8 

Chovateľ: Viera Mozolová 
Posudok: pes dobrej pevnej kostry, troška dlhší formát, dobrá hlava, dobrý krk, voľnejšia horná línia v pohybe, 
dostatočne hlboký hrudník, strmejšie zauhlenie vpredu, svetlejšie pálenie, pekný priestranný pohyb 
Známky, tituly: V3 

TRIEDA STREDNÁ 
7. LUCKY z Babanovho vŕška, 04.04.2020, SPKP 1970 

Sokrates Melodia Szczurolapa x DITA z Babanovho vŕška 
Majiteľ: Ivan Čapek 
Chovateľ: Viera Mozolová 
Posudok: pes výbornej pevnej kostry, pekne utvorená hlava, korektná horná línia, hrudník hlboký, dobrá šírka, 
obojstranne dobre zauhlený, dobrý postoj aj pohyb 
Známky, tituly: V1, CAC 

8. MERRIC z Babanovho vŕška, 05.04.2020, SPKP 1973 
MOCCA du Dragon Noir x FAY z Babanovho vŕška 
Majiteľ: Viera Mozolová 
Chovateľ: Viera Mozolová 
Posudok: pes troška dlhšieho formátu, dobre tvarovaná hlava, dobre nasadený krk správnej dĺžky, pevný 
chrbát, troška dlhšie bedrá, hrudník dobrej hĺbky, troška vybočený postroj vpredu, trochu strmšie zauhlený 
vpredu, dobre zauhlený vzadu, dobrý pohyb 
Známky, tituly: V2, res. CAC 

TRIEDA OTVORENÁ 
9. Irwin z Babanovho vŕška, 15.05.2018, SPKP 1943 

Astherix Canis Mayrau x DITA z Babanovho vŕška 
Majiteľ: Viera Šmičková 
Chovateľ: Viera Mozolová 
Posudok: stredne veľký, silný pes, stredne veľká hlava dobrý krk, dobrá horná línia, dobre tvarovaný, hlboký 
hrudník, dobre zauhlený, dobrý pohyb 
Známky, tituly: V2, - 

10. Ame magnanime HANNIBAL Barkas, 01.03.2016, SPKP 1900 
DAGASSE z Dorky x Ame magnanime CATHERINE la Grande 
Majiteľ: Ing. Ines Tokárová 
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová 
Posudok: pes výborne proporcionálne stavaný, pekne modelovaná hlava, výborná horná línia, hrudník dobre 
tvarovaný a hlboký, výborný pohyb, dobre zauhlený 
Známky, tituly: V1, CAC, KV, BOB 

TRIEDA PRACOVNÁ 
11. Ame magnanime GARDIEN Icarios, 27.03.2015, SPKP 1871 

Ikar Warrior Soul x Ame magnanime BERNADETTE Bleu 
Majiteľ: Alica Havelková 
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová  
Skúška z výkonu: IGP 2, SVV1 
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Posudok: pes výborného formátu s peknou hlavou, korektná horná línia, výborná hĺbka aj šírka hrudníka, 
dobre vytvarovaná predhrudie, dobre zauhlený, pekný priestranný pohyb 
Známky, tituly: V1, CAC 

TRIEDA ŠAMPIÓNOV 
12. Bias Canis Mayrau, 23.01.2016, SPKP 1904 

A’Yago du Murier de Sordeille x Heroine des Gardiens aux Coeurs Tendres 
Majiteľ: Danka Šťastná 
Chovateľ: Ing. Kateřina Vokatá 
Titul: Interšampión 
Posudok: pes dobrých proporcií, pekná hlava, dobre formovaná, dobrý výraz, korektná horná línia, hrudník 
hlboký, dobre vyznačené predhrudie, obojstranne správne zauhlený, pekný priestranný pohyb 
Známky, tituly: V1, CAC 

SUKY/FEMALES 

TRIEDA ŠTENIAT 
13. Ambroise Rolann Slovakia, 21.03.2021, SPKP 1982 

Ame magnanime GARDIEN Icarios x Enixa Canis Mayrau 
Majiteľ: Alexandra Hurajtová 
Chovateľ: Anna Rolková 
Posudok: 5,5 mesačná sučka, dobrá pevná kostra, veľmi dobre tvarovaná hlava, voľnejšia horná línia, hrudník 
dobre vyvinutý k veku, strmšie rameno, vzadu dobre zauhlená, dobrý postoj, pekný pohyb 
Známky, tituly: VN2 

14. Atlana Trinity Rolann Slovakia, 21.03.2021, SPKP 1987 
Ame magnanime GARDIEN Icarios x Enixa Canis Mayrau 
Majiteľ: Katarína Lenická 
Chovateľ: Anna Rolková 
Posudok: 5,5 mesačná sučka, výborne stavaná s pekne modelovanou hlavou, výborná horná línia, hrudník 
výbornej hĺbky, dobre vyvinuté predhrudie, obojstranne správne zauhlená, výborný pigment, pekný pohyb 
Známky, tituly: VN1, BOB BABY 

15. Aubary z Farmy Dar – Slovakia, 08.05.2021, SPKP 
Ame magnanime CYRANO Puissant x Jewel z Babanovho vŕška 
Majiteľ: Daniela Malovcová 
Chovateľ: Daniela Malovcová 
Posudok: nezúčastnila sa výstavy 
Známky, tituly: - 

16. Bonté Esprit de la Croix Double, 16.04.2021, SPKP 1992 
Bias Canis Mayrau x Aisha Esprit de la Croix Double 
Majiteľ: Marek Hrúza 
Chovateľ: Jozef Žigray 
Posudok: neposúdená - podkus 
Známky, tituly: - 
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TRIEDA MLADÝCH 
17. Fany Ferrata Fanneli, 28.07.2020, ČMKU/BC/5993/20 

Basil Carský Klenot x Emma Fanneli 
Majiteľ: Jablečníková Lenka 
Chovateľ: Schwabová Jaroslava 
Posudok: výborne proporčne stavaná, dobrej kostry, pekne formovaná hlava, výborná horná línia, správne 
tvarovaný hlboký hrudník, dobre vyvinuté predhrudie, korektne zauhlená, troška mäkšie nadprstie, 
výborný, pekný a priestranný pohyb 

Známky, tituly: V1, CAJC, KV mladých, BOJ 
18. Railey Bleu du Serment des Brumes, 28.11.2020, SPKP 1978 

Pen Duick Bleu du Serment des Brumes x Firenze Warrior Soul 
Majiteľ: Daniela Malovcová 
Chovateľ: Sophie Lhuillier 
Posudok: sučka dobrého formátu, hlava primeraná k veku, stop menej vyznačený, dobrý krk, pevný chrbát, 
hrudník dobrej hĺbky, predhrudie by mohlo byť lepšie vyplnené, voľnejšie lakte, dobre zauhlená, dobrý 
pohyb 
Známky, tituly: V2 

TRIEDA STREDNÁ 
19. Juki Warrior Soul, 01.06.2020, CMKU 5988/20 

Horus Warrior Soul x Tamagotchi Warrior Soul 
Majiteľ: Daniela Šteinerová  
Chovateľ: Laila Ooms 
Posudok: sučka dobrého formátu, dobrá hlava, voľnejšia horná línia v statike aj pohybe, hrudník dobrej 
hĺbky, predhrudie by mohlo byť lepšie vyznačené, strmšie zauhlenie vpredu, dobré zauhlenie vzadu 
Známky, tituly: V1, - 

TRIEDA OTVORENÁ 
20. Ame magnanime JASNA Claire, 04.10.2018, SPKP 1960 

Ikar Warrior Soul x Ame magnanime BERNADETTE Bleu 
Majiteľ: Jozef Žársky 
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová 
Posudok: dobre stavaná suka, dobrá hlava dobrý krk, pevný chrbát, hrudník výbornej hĺbky, dobre 
zauhlená 
Známky, tituly: V1, CAC, KV, BOS 

21. INKA z Babanovho vŕška, 15.05.2018, SPKP 1948 
Astherix Canis Mayrau x DITA z Babanovho vŕška 
Majiteľ: Daniela Šteinerová  
Chovateľ: Viera Mozolová 
Posudok: sučka troška dlhšieho formátu, pekná hlava dobre tvarovaná, výborný pigment, dobrý krk, pevný 
chrbát, trošku dlhšie bedrá, dobrá hĺbka hrudníka, obojstranne dobre zauhlená, dobrý postoj a pohyb 
Známky, tituly: V2, - 

TRIEDA ŠAMPIÓNOV 
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22. AISHA Esprit de la Croix Double, 07.11.2016, SPKP 1926 
Choisi z Husovy Tvrze x ABILENE z Odasu 
Majiteľ: Jozef Žigray 
Chovateľ: Jozef Žigray 
Šampionát: Slovenský šampión krásy 
Posudok: dobrá pevná kostra, pekná dobre tvarovaná hlava, dobrý krk, dobrá horná línia, hrudník hlboký, 
dobré predhrudie, korektne zauhlený správny postoj aj pohyb 
Známky, tituly: V2, res. CAC 

23. JEWEL z Babanovho vŕška, 02.07.2018, SPKP 1951 
DAGASSE z Dorky x BRIANA z Babanovho vŕška 
Majiteľ: Daniela Malovcová  
Chovateľ: Viera Mozolová 
Šampionát: Slovenský šampión krásy 
Posudok: suka dobrého rámca, hlava dobrých proporcií, korektná horná línia, hrudník dobrej hĺbky aj 
šírky, dobre zauhlená, pekný pohyb 
Známky, tituly: V1, CAC 

TRIEDA ČESTNÁ 
24. Ame magnanime FADETTE Deesse, 27.03.2015, SPKP 1866 

EVEREST Warrior Soul x ADONNÉ z Modrej zeme 
Majiteľ: Katarína Lenická 
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová 
Titul: Slovenský šampión krásy 
Posudok: suka dobrého formátu, dobrá hlava, výborná horná línia, hrudník hlboký, dobre zauhlená 
Známky, tituly: V1 

TRIEDA VETERÁNOV 
25. Ame Magnanime CATHERINE la Grande, 04.04.2012, SPKP 1811 

Cartier l’Ami Noir x ADONNÉ z Modrej zeme 
Majiteľ: Stanislav Krupa  
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová 
Posudok: 10 ročná sučka, pekná hlava, dobrá horná línia, výborný hlboký hrudník, veľmi pekný pohyb 
Známky, tituly: V1, Klubový víťaz veteránov, BOV 

  



 

12 

SÚŤAŽE / COMPETITIONS 

NAJKRAJŠÍ HARLEKÝN 
1. Ame Magnanime HANNIBAL Barkas – NAJKRAJŠÍ HARLEKÝN 
2. JEWEL z Babanovho vŕška 
3. Railey Bleu du Serment des Brumes 

NAJKRAJŠÍ POHYB 
1. Aisha Esprit de la Croux double 
2. Ame Magnanime Fadette Deessee 
3. Aubary z Farmy Dar – Slovakia 
4. Bias Canis Mayrau 
5. Brennus Esprit de la Croix Double 
6. Inka z Babanovho vŕška 
7. Jewel z Babanovho vŕška 
8. Lexus z Babanovho vŕška 
9. Lucky z Babanovho vŕška – NAJKRAJŠÍ POHYB 
10. Merric z Babanovho vŕška 
11. Railey Bleu du Serment des Brumes 

NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA 
1. Z Babanovho vŕška, chovateľ: Viera Mozolová – NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA 

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV 
1. Braunová Alžbeta 
2. Čapek Ivan 
3. Fraňo Dušan 
4. Havelková Alica 
5. Hrdý Anton 
6. Hrúza Marek 
7. Hurajtová Alexandra 
8. Jablečníková Lenka 
9. Lenická Katarína 
10. Malovcová Daniela 
11. Mozolová Viera 
12. Mózsiová Marta 
13. Šmičková Viera 
14. Šťastná Danka 
15. Šteinerová Daniela 
16. Švec Igor 
17. Tokárová Ines 
18. Žársky Jozef 
19. Žigray Jozef  
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VÝSLEDKY AKO AJ FOTKY Z VÝSTAVY BUDÚ ZVEREJNENÉ NA 
INTERNETOVEJ STRÁNKE NÁŠHO KLUBU 

 
WWW.BEAUCERONCLUB.SK 

 

 
 

Na internetovej stránke klubu nájdete: 
 

• Aktuálne informácie o klubom organizovaných podujatiach (výstavy, 

tréningy, výcvikové semináre, členské schôdze a iné) 

• Aktuálne informácie o našom plemene 

• Informácie o chovateľských staniciach, plánovaných či aktuálnych vrhoch 

• Informácie o chovných psoch a chovných sukách 

• Informácie o úspechoch členov Slovenského beauceron klubu 

• A veľa ďalších informácií 
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SPONZORI 
Srdečne sa chceme poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by sme túto 

klubovú výstavu nemohli uskutočniť. Na tomto mieste si vám ich dovoľujeme 
predstaviť. 

 

www.farady.sk 
Sponzorovi FARADY s.r.o. srdečne ďakujeme za poskytnutie finančného príspevku! 

 
 

https://www.megaubytovanie.sk/chata-hajdukovo 
Sponzorovi Chata Hujdukovo srdečne ďakujeme za poskytnutie finančného príspevku! 

 
 

Sponzorovi BEWIDOG srdečne ďakujeme za poskytnutie vecných cien! 

 
 

  

http://www.farady.sk/


 

15 

 

https://www.krmivo-platinum.sk/ 
Sponzorovi Platinum Natural Slovakia srdečne ďakujeme za poskytnutie vecných cien! 

 
 

Sponzorovi LIDL Zvolen srdečne ďakujeme za poskytnutie vecných cien! 

 
 

www.josera.sk 
Sponzorovi JOSERA srdečne ďakujeme za poskytnutie vecných cien! 

 

 

www.nekmar.eu 
Sponzorovi Nekmar Pet Nutrition Slovensko srdečne ďakujeme za poskytnutie vecných cien! 

 

 

Za štedré sponzorské dary ako aj za pomoc s organizovaním klubovej výstavy ďakujeme 
členom nášho klubu! 

Alica Havelková, Daniela Malovcová, Ines Karlovská, 
Ines Tokárová, Katarína Lenická Martin Vavro, Viera Mozolová 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 


