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Milí členovia, priatelia 

Ako začať, najdôležitejšia otázka pre mňa v tomto období pri písaní príhovoru do Sammy news, ktorý 

sa Vám dostane do rúk pred / počas Vianoc. Tak som začala bilancovať – a pozerať si, čo všetko sa 

tento rok u nás udialo, chystať si zoznam, čo všetko treba do Sammy news. Tento rok bol zas jeden 

z náročnejších, priniesol veľa zmien, noviniek a nových možností. A čo za novinky myslím? „Nový“ 

pomocný kontrolór vrhov, „nová“ webstránka SKS, „nový“ Slovensko-český tábor (prvý krát na 

Slovensku), „nový“ skúšobný poriadok pre zaradenie do triedy pracovnej, „nové“ letáky o plemene 

v slovenčine a o SKS klube v angličtine, „nová“ propagačná akcia na jarmoku, „nová“ Vianočná 

špeciálna výstava a v neposlednom rade máme aj „nových členov“. A keď k tomu pripočítam tradičnú 

4-dňovú akciu s 2 výstavami v Skalici, môžeme skonštatovať, že rok 2019 bol celkom produktívny 

pre SKS. Určite sa nájdu slová kritikov, ale ako ja vždy hovorím konštruktívna kritika nás len posúva 

vpred. Sme vďační za pripomienky a nové nápady. A slová neprajníkov si nevšímať v čo najväčšej 

miere, pretože to len človeka zbytočne zamrzí, čiže asi lepšie upriamiť pozornosť len k pozitívnym 

veciam. Myslím si, že rok 2019 bol tým pozitívnym aj čo sa týka počtu šteniat / vrhov na Slovensku 

pre SKS a môžete sa tešiť čo prinesie rok 2020. 

Všetkým prajem Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2020 

Emília Múdra 
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Ak sa chystáte navštíviť výstavu či preteky, 

radi vám na požiadanie zašleme propagačné 

materiály klubu a plemena samojed na 

rozdávanie pre záujemcov o plemeno. 

Kontaktuje nás: samojedks@gmail.com 

Členský príspevok 2020 
Milí členovia, členský príspevok 20,-€  je nutné uhradiť do 31.1.2020 

 
Samojed Klub Slovensko 

Československá Obchodná Banka a.s., SNP 9,Hlohovec 

4007115511/7500 

SWIFT KÓD:  CEKOSKBX 

IBAN:  SK77 7500 0000 0040 0711 5511 

VYHODNOCOVANIE  RTG DBK 
Zmena od 1.1.2020 

 

Vyhodnocovanie DBK bude vykonávať MVDr. Ivan Pašek, Klinika Plus 

Trnava. 

Postup mailom: 

Snímky a kópiu PP je možné zaslať mailom na ivanpasek@gmail.com  Do 

predmetu je nutné uviesť „Vyhodnotenie DBK – Samojed a meno majiteľa“ 

Postup poštou: Na adresu kliniky zašlite CD + kópiu PP.  

 

Výsledky zasiela MVDr. Pašek na dobierku.  

Poplatok za vyhodnotenie je 20,-€ , avšak ak máte možnosť absolvovať RTG na 

klinike Plus so svojím psíkom, vyhodnotenie je pre členov SKS bez poplatku. 

 

Adresa: 

MVDr. Ivan Pašek 

Klinika PLUS 

Orešianska 8881/1A 

917 01 Trnava 
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Zápisnica z výročnej členskej schôdze Samojed klub Slovensko o.z. 
26.04.2019 – Zlatnícka dolina Skalica 

Program: 
1. Otvorenie, voľba zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie bodov programu 
3. Novinky z ÚKK, SKJ, SKS 
4. Výročná správa o činnosti SKS 2018 
5. Správa plnenie rozpočtu za rok 2018 
6. Schválenie rozpočtu na rok 2019 
7. Slovensko-český tábor Kunovská priehrada 
8. Plán aktivít 2020 
9. Diskusia 
 
Prítomných: 23 členov SKS, 6 hostí 
 
K bodu 1: Emília Múdra, podpredseda SKS, privítala prítomných na Výročnej členskej 
schôdzi a navrhla overovateľov zápisnice: Petra Henčelová, Emília Múdra. Za zapisovateľa 
navrhla Moniku Mazancovú. 
Za: 23   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Uznesenie 1/2019: VČS schválila za zapisovateľa Moniku Mazancovú, za overovateľov 
Petru Henčelovú a Moniku Mazancovú. 
 
 
K bodu 2: Navrhla body programu, ako boli zaslané v pozvánke. 
Za: 23   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Uznesenie 2/2019: VČS schválila program bez zmien. 
 
 
K bodu 3: Emília Múdra informovala, o VZ ÚKK a tlmočila poďakovanie Jozefa Šustera za 
skvelú prácu klubov. V minulom roku sa nás dotklo GDPR a tým aj zmena online systému, 
ktorý bol ušitý na mieru. V GDPR smernici platí, že súhlas môže byť odvolateľný, avšak čo 
sa týka výstav nie je to možné. Zaujímavým bol bod informácie zo zasadnutia komisie pre 
chov a zdravie FCI. Welfare je dosť aktuálnou témou, príkladom je použivanie tzv. 
reťiazkových obojkov. Ďalším bodom je zmena pre chovateľov, kde je možné zapísať 
šteňatá v tej krajine kde sa narodili, obe národné kynologické organizácie musia byť o tom 
informované. Pri zápise šteniat nie je možné použiť meno inej chovateľskej stanice. 
Emília Múdra predniesla návrh na VZ ÚKK, na zmenu poriadku a SKS má vypracovať 
poriadok – návrh, kde by bolo možné plniť podmienku pre zaradenie do triedy pracovnej 
aj pri canicrosse. 
Paulína Benkovičová sa stala členkou Komisie pre záprahový šport. Zúčastnila sa stretnutia 
komisie, kde sa podielala na návrhu zmien podmienok pre skúšku a zaradenie psov do 
triedy pracovnej. 
Uznesenie 3/2019: VČS berie na vedomie vyššie uvedené informácie v bode 3.  
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K bodu 4: Emília Múdra predniesla správu o činnosti SKS v roku 2018. 
Uznesenie 4/2019: VČS berie na vedomie správu o činnosti na SKS za rok 2018 
 
 
K bodu 5: Ing. Peter Turkovič predniesol správu o plnení rozpočtu za rok 2018. 
Uznesenie 5/2019:  VČS berie na vedomie správu o plnení rozpočtu SKS za rok 2018. 
 
 
K bodu 6: Ing. Peter Turkovič predniesol návrh rozpočtu SKS na rok 2019 
Za: 23  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Uznesenie 6/2019: VČS schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019. 
 
 
K bodu 7: Emília Múdra pozvala všetkých na Slovensko-český tábor 2019, ktorý sa 
uskutoční na Kunovskej priehrade. 
Za: 23  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Uznesenie 7/2019: VČS berie na vedomie, pozvánku na slovensko-český tábor. 
 
 
K bodu 8: Emília Múdra informovala o plánoch výstav na rok 2020. Výstavy sa budú 
konať v Skalici 1. a 2. mája 2020. Rozhodkyňami budú MVDr. Gabriela Ridarčíková SR, 
Bernadette Lawton z Austrálie. 
Uznesenie 8/2019: VČS berie na vedomie informáciu o plánovaných výstavách SKS v 
roku 2020. 
 
 
K bodu 9: Petra Henčelová požiadala 
všetkých o zasielanie fotografií vo vysokej 
kvalite, pre tvorbu propagačných 
predmetov, do časopisu a rôzne grafiky 
na diplomy. Aby členovia zasielali 
príspevky, otázky do Sammy news.  
Emília Múdra informovala o zmene, že od 
roku 2021 nebude možné si zakupovať si 
jednorázový riad. Preto od roku 2019 
sme pristúpili k postupnej zmene a sú k 
dispozícii sklenné šálky. 
Uznesenie 10/2018: VČS berie na 
vedomie. 
 
Emília Múdra poďakovala všetkým 
prítomným za účasť a pozvala všetkých 
užiť si zbytok víkendu. 

Rozpočet 2019 členovia dostanú ako prílohu k Sammy news 2019 
 
 

Samojed klub Slovensko, veľmi pekne ďakuje 
MVDr. Tatiane Červenkovej za spoluprácu pri vyhodncovaní RTG DBK, ktoré 

vykonávala pre náš klub od jeho založenia v roku 2006. 
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Emília Múdra – poradca chovu 
 

Celkovo hodnotím chov v SR v roku 2018 za pozitívny. Veľmi pekný, až rekordný bol počet 
narodených šteniat, a pekné typovo vyrovnané vrhy. Výživová kondícia sučiek (matiek) a 
tiež šteniat boli bez nedostatkov. Ustajnenia u všetkých chovateľov boli tiež vyhovujúce. 
Rada by som apelovala hlavne na začínajúcich chovateľov, aby sa snažili udržiavať kontakt 
s majiteľmi aj po predaji šteniat, aby ich dostatočne oboznámili o Samojed Klube 
Slovensko (o výhodách členstva) – čím môžu noví majitelia len získať. Chovatelia by mali 
byť naďalej nápomocní pre majiteľov svojich odchovov. Prosím pristupujte k nim otvorene 
a vždy na všetko upozornite.  
Poďakovať by som sa chcela chovateľom, disciplína pri 
“papierovačkách” spojených s vrhom sa v roku 2018 
veľmi zlepšila. Stále platí, že ak si nie ste istý, či máte 
dokumenty v poriadku, vždy ma môžete kontaktovať 
vopred mailom / messengerom a spýtať sa skôr ako 
dokumenty odošlete poštou. Preštudujte si chovateľský 
a bonitačný poriadok, kedy je nutné čo oznámiť, 
vybaviť a čo je treba. Všetci ste absolvovali školenie 
„Chovateľské minimum“, takže núdza o informácie nie 
je.  
Klub kontroluje a povoľuje podmienky chovu ale 
ZODPOVEDNOSŤ voči odchovom a novým majiteľom je 
vždy na chovateľovi. Tiež vás prosím zdieľajme svoje 
skúsenosti medzi sebou (nielen smerom k poradcovi 
chovu), či už pozitívne alebo negatívne. Môžeme sa 
jeden od druhého veľa naučiť a všetkých nás to 
posunie ďalej.  
Držím všetkým palce a prajem, aby najväčším 
problémom v našich chovoch bola 0,5 cm medzierka v 
pigmente u jedného šteniatka vo vrhu. 
 
Chov za rok 2018 
 Bolo vydaných 11 krycích povolení 
 Z toho 1 neuskutočnené 1 neúspešné  
 7 vrhov 
 Narodilo sa 45 šteniat = 24 psov a 21 sučiek  
 Export 20 šteniat = 9 psov a 11 sučiek = 45% do 6 krajín 
 Import 4 šteniat = 1 psy a 3 sučky 

 Uchovnenie: 4 psy a 3 sučky  

 
 

 
 

"Druhým" kontrolórom vrhov SKS bola poverená: 
MVC Laura Gallyová 
tatranskaziara@gmail.com 
tel: 0951377855 

 

Pomocný kontrolór vrhov 
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VÝPIS Z PLEMENNEJ KNIHY 2018 
 

Klbko radosti 
Babicová Zita Ing.          

25.01.2018 

ELLAKI Tikibara /CMKU 2532  
BABU Tatranská žiara /SPKP 385   

670   P ADAK 
671   P ALTAJ 

672   P AMUR 
673   S ANGARA 

674   S ARIJA 

 
Yoshi and us 

Fulierová Jana Ing.         
06.02.2018 

OCEAN TWILIGHT Yoshi and us /SPKP 394   

LUMEINGEL PRINTSESS Kullerkupp /SPKP 421   
675   S YANG THE SUNSHINE AT 

676   S YIN THE MOONLIGHT OF 
 

Yoshi and us 

Fulierová Jana Ing.         
07.02.2018 

ABSALON Whitespirit/SPKP 568   
I´M PIECE OF YOSHI Winter Day´s/SPKP 677   

678   P ZANZIBAR SUN OVER 
679   P ZAYN OF ABSALON 

 

 

680   P ZIGGY ZIG-ZAG BOY 
681   P ZORBA DANCER FROM 

682   P ZORRO RIDES AGAIN 

683   S ZAMIRA-LINA SNOWSTAR 
684   S ZAREEN OF ABSALON 

 

Matyella 
Okániková Erika Ing.        

17.03.2018 
FALL IN LOVE FOREST of Bloom White /LOF 9553  

HAPPY KATY O´MATYELL Aklaro /SPKP 519   

685   P EIFFEL WAY OF LIFE 
686   P EIFFEL OF FOREST 

687   P EIFFEL BENJAMIN 
688   P EIFFEL BLUE OCEAN 

689   S EIFFEL ROMANCE 
690   S EIFFEL YARA 

691   S EIFFEL KATIE 

692   S EIFFEL ROSIE 
 

 
Violet´s meadow 

Benkovičová Paulína         

14.04.2018 
EAGER EDISON Xsara´s hope /SPKP 491   

DAYDREAM DELAWARE Xsara´s hope /SPKP 465   
693   P AAYDEN THE DREAMER 

694   P AEGAEON SEA STORM 
695   P AELOUS GOD OF WIND 

696   P ANTARCTIC VOLCANO 

697   P ARAGORN´S DRAGONFLY 
698   P AVICII´S LAST SONG 

699   S AURORA BOREALIS 
700   S AYRA ICY BLOSSOM 

 
 

 
Xsara´s hope 

Múdra Emília                

06.10.2018 
IRIS Klajokliu šuo /LSVK 04 16  

GRACE & GLORY Xsara´s hope /SPKP 572   
702   P IRRESTISIBLE´ICON 

703   P IRRESTISIBLE´IRIS 
704   S IMPRESSIVE´ILYASVIEL 

705   S INCREDIBLE´INDIA 

706   S INCREDIBLE´ICECREAM 
707   S IRRESTISIBLE´ILUSION 

708   S IRRESTISIBLE´ISLA 
 

La torre roja 

Petrušová Veronika         30.10.2018 
RIGHT HERE FOR YOU Yoshi and us /SPKP 431   

DAYDREAM DAKOTA Xsara´s hope /SPKP 464   
709   P BIENVENIDAS BJORN 

710   P BIENVENIDAS BONACHÓN 
711   P BIENVENIDAS BONÍTO 

712   P BIENVENIDAS BUENO 

713   S BIENVENIDAS BAHIA 
714   S BIENVENIDAS BELLEZA 

715   S BIENVENIDAS BOLÍTA 
716   S BIENVENIDAS BRISA



2. Samoyede – EXPORT 
Počet šteniatok / Puppies exported: 20 (44%) /  6 krajín – countries 
Psov / Males:  9       Sučiek / Females: 11 
 
P  Bandit Man Blarthon, Netherland 
P  Altaj Klbko Radosti, Czech republic 
P  Ziggy Zig-Zag Boy Yoshi and us, Czech rep. 
P  Matyella Eiffel Way Of Life, Austria 
P  Matyella Eiffel Of Forest, Netherland 
P  Matyella Eiffel Benjamin, Czech republic 
P  Aegaeon Sea Storm Violet´s meadow, Czech rep. 
P  Antarctic Volcano Violet´s meadow, Czech rep. 
P  Bienvenidas Bonachón La torre roja, Czech rep. 
S  Xtra Sushi Order For Yoshi and us, Belgium 
S  Bandit Bonnie Blarthon, Austria 
S  Bandit Calamity Jane Blarthon, Netherland 
S  Yin The Moonlight Of Yoshi and us, Finland 
S  Zamira-Lina Snowstar Yoshi and us, Austria 
S  Zareen Of Absalon Yoshi and us, Finland 
S  Matyella Eiffel Yara, Austria 
S  Ayra Icy Blossom Violet´s meadow, Czech 
republic 
S  Incredible´Icecream Xsara´s hope, Bulgaria 
S  Irrestisible´Isla Xsara´s hope, Czech republic 
S  Bienvenidas Belleza La torre roja, Czech republic 
 
3. Samoyede – IMPORT 
Počet šteniatok / Puppies imported: 4 
Psov / Males:  1       Sučiek / Females: 3 
 
P SPKP 668   Eddie O´Albert Větrná bouře, Martina Topolčányová 
S SPKP 669   Feebee Flower Sněhový zázrak, Katarína Šimkovičová 
S SPKP 667   Winter Day´s I´m Piece Of Yoshi, Ing. Jana Fulierová 
S SPKP 701   Wish Of Luck Orleansnow, Ing. Anna Gibová 
 
 

 
Milí chovatelia,  
dovoľujeme si Vám pripomenúť možnosti, ktoré vám SKS poskytuje pre šteniatka – vaše vrhy 
k zápisu do plemennej knihy ÚKK: 

 Kniha – Samojed život so Severanom / pre nových majiteľov máte možnosť ju získať za 
zvýhodnenú cenu 6,-€ / 1 ks 

 Letáky o plemene Samojed v slovenskom jazyku / o SKS v anglickom jazyku 
 Pre každého majiteľa staršie vydania Sammy news alebo Ročeniek 
 Prihlášky SKS 
 Ak chovateľ prihlasuje svojich nových majiteľov šteniat, zvýhodnený tento prvý členský 

poplatok 15,- € / člen 
Počty treba vopred nahlásiť pred Kontrolou vrhu. Knihy je najlepšie si prevziať v Skalici, klubových 
akciách, alebo po dohode na niektorých z výstav.  

Chovateľom 
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Pozor, zmena hodnotenia súťaže „Samojed roka“ 
 
Výbor Samojed klubu Slovensko sa rozhodol zmeniť pravidlá súťaže „Samojed roka“.  
Samojed roka sa najnovšie bude rozdeľovať do dvoch súťažných kategórií a to Samojed roka 
Slovensko a Samojed roka Open. Dôvodom je každoročne zvyšujúca sa účasť. Preto sme sa rozhodli 
motivovať slovenských majiteľov psíkov s vyššími šancami na výhru nakoľko je konkurencia zo 
zahraničia veľmi silná.  
 
Samojed roka Slovensko - celoročná bodovacia súťaž pre členov SKS s trvalým pobytom na 
Slovensku. Po odoslaní tabuľky s výsledkami výstav, fotkou a kópiami posudkových listov bude každý 
zapojený pes automaticky zaradený do súťaže Samojed roka Slovensko a taktiež aj do Samojed roka 
Open. Vyhodnocovať sa budú kategórie: šteniatko roka (pes/suka), junior roka (pes/suka), dospelý 
pes/suka, veterán pes/suka, najúspešnejšie chovateľské stanice na Slovensku. Taktiež budú 
automaticky zaradený do druhej kategórie Samojed roka Open kde sa určí poradie podľa počtu 
bodov a vyhodnotí sa ako predminulé roky. V prípade, že psík sa v Samojed roka Slovensko umiestni 
napríklad na 1. mieste a taktiež sa ocitne na 2. mieste v Samojed roka Open bude odmenený iba 1 
cenou.  
Samojed roka Open - celoročná bodovacia súťaž pre členov SKS. Po odoslaní tabuľky s výsledkami 
výstav a kópiami posudkových listov bude každý zapojený pes automaticky zaradený do súťaže 
Samojed roka Open. Pravidlá tu zostávajú rovnaké ako počas predošlých rokov. 
 
V prípade že sa chcete zúčastniť súťaže Samojed roka, nám prosím do 31.1.2020 zašlite vyplnenú 
tabuľku, kópie posudkov a fotografiu (vo vysokom rozlíšení na šírku) na e-mail 
samojedks@gmail.com. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 😊 
Paulína Benkovičová 

 

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión SKS 
 

Udelenie titulu Klubový šampión SKS je podmienené: 
1. Jedinec musí získať 3 x CC na výstavách poriadaných SKS, 
2. Všetky CC môžu byť len zo špeciálnych alebo len z klubových výstav SKS 
3. CC musia byť udelené dvomi rôznymi rozhodcami, 
4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión SKS musí byť 
členom SKS. 
 
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna SKS – CC (Certificate Club) 
1. CC sa udeľuje psom a sučkám osobitne v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, 
šampiónov, čestnej  a veteránov na výstavách poriadaných SKS, 
2. CC sa môže udeliť psovi a sučke s ocenením Výborný/Výborná 1, 
3. CC sa nemôže udeliť  jedincovi, ktorý už  titul Klubový šampión  získal, v tom prípade môže CC 
získať jedinec s ocenením V2, V3 alebo V4, 
4. CC nie je nárokové a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych 
kvalitách jedinca. 
 
Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode a fotokópie posudkových 
listov spolu na e-mail  klubu:  samojedks@gmail.com 
Potvrdenie titulu Klubový šampión SKS je bezplatné. 
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Ako každý rok, aj tento rok sme sa opäť všetci tešili na mesiac apríl. Tento mesiac je pre majiteľov 

samojedov veľmi obľúbeným mesiacom. Všetci totižto vedia, že sa znova raz stretneme na jednom 

mieste, ktoré máme tak radi, a že na konci bude každý z nás bohatší o zážitky, na ktoré bude dlho 

spomínať. Ani apríl 2019 nebol v tomto iným.  

Ráno v prvý deň vždy sledujeme, ako sa pomaličky zbiehajú nielen samojedi, ale aj ich majitelia, 

ktorí sú navzájom veľmi dobrými priateľmi. Po vybalení a usadení si každý nájde nejakú tú svoju 

úlohu, ako hlavný psí kaderník, nosič, zapisovateľ, kuchár, poradca a niekedy dokonca aj rozhodca. 

Nikto len tak nesedí, každý pomáha ako vie a priestor sa pomaly mení na raj pre bielych chlpáčov 

a ich majiteľov. Deň sa tradične začína výstavami. 70 psíkov z rôznych kútov sveta sa vo 

výstavnom kruhu spolu so svojimi majiteľmi snažia o čo najlepšie umiestnenie. Pani rozhodkyňa 

Michaela Semeráková to však skutočne nemala ľahké. V roli zapisovateľky som veľakrát začula 

ťažký povzdych, keď bolo potrebné rozhodnúť, ktorý psík alebo sučka nakoniec zvíťazí. V tej chvíli 

som fakt nechcela byť v jej koži. Ani ja by som nevedela vybrať víťaza spomedzi všetkých tých 

krásnych samojedkov. V Skalici sa totižto každý rok zhromaždí nespočetne veľa krásnych jedincov. 

Ani teraz tomu nebolo inak. Rozhodovanie je preto vždy veľmi náročné. Nemajú to však ťažké len 

rozhodcovia a majitelia, ale aj psíci, ktorí sa musia snažiť podať najlepší výkon, aby svojím 

majiteľom urobili radosť a vyhrali nejakú tú maškrtu aj pre seba.  

Po náročnom dni plnom výstav, kedy 

sú unavení nielen majitelia, ale aj ich 

chlpaté ratolesti sa stretávame na 

mieste, odkiaľ sa valí výrazná vôňa. 

Ide o tradíciu, ktorá sa vykonáva každý 

rok. Je to veľmi obľúbená a chutná 

tradícia, kde sa zúčastnení rozdelia do 

tímov a varia guľáš alebo inú pochúťku 

podľa svojho najlepšieho receptu. Tí, 

ktorí nevaria, zastávajú úlohu hlavných 

ochutnávačov a neformálne hodnotia 

jednotlivé chody. Táto tradícia slúži aj 

dobrej veci. Nielenže si všetci veľmi 
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pochutia, ale symbolické euro vyzbierané za každú porciu napomáha tomu, aby sme sa takto stretávali 

pravidelne, a aby psíci a ich majitelia neodchádzali nikdy naprázdno. S plnými žalúdkami sa potom 

všetci vrhneme na voľnú zábavu. Práve túto časť dňa máme najradšej. Všetci sedíme blízko seba 

a učíme sa jeden od druhého. Vymieňame si skúsenosti, rady, zážitky a navzájom sa spoznávame. 

Človek sa ani nenazdá a zrazu získa nejedného priateľa. Samojedi proste spájajú ľudí  

Na druhý deň sa taktiež konajú výstavy, avšak sú o niečo kratšie a voľnejšie ako bývajú výstavy 

v prvý deň. Súťaží sa napríklad o najkrajší chvost, najkrajší samojedí úsmev, najkrajšiu srsť a iné 

najkrajšie veci, o ktorých určite všetci viete, keďže vlastníte samojeda  Po výstavách a týchto 

veselých aktivitách nasledujú prezentácie, kde sa každý rok prezentujú najnovšie správy a aktuality. 

Zároveň sa odovzdávajú aj ceny za úspechy, ktoré majitelia samojedov nadobudli počas roka. Po 

skončení sa večer opäť stretneme. Tentokrát sedíme pri ohni, opekáme a len tak sa smejeme na tom, 

čo všetko naši chlpáči dokážu, a ako sme radi, že sú súčasťou našich životov.  

Aby sa nepovrávalo, že sú tieto akcie venované len psom a ich majiteľom, každý deň sa vždy venuje 

aj deťom. Usporadúvajú sa rôzne hry pre deti, kde si môžu zasúťažiť aj spolu so svojím samojedom. 

Ale aj my dospelí sa vieme pritom veľmi dobre zabaviť, a to pozorovaním týchto hier. Úprimné 

úsmevy detí a ich psíkov totiž vždy hovoria za všetko.  

Keď sa blíži koniec, všetci sme zrazu akýsi smutní. Na druhej strane ale vždy vieme, že sa znovu 

všetci uvidíme, a budeme zase raz bohatší o nové zážitky.  

Monika Mazancová  
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Špeciálna výstava (CAC, CC) 26. apríl 2019 
skrátené výsledky 

 

V 1, CC, CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy mladých 2019, BIS JUNIOR, BOS, RES BISS 

SNIEGO ELFAS AUTUMN’S OCEAN OF MY 

DREAMS 

 

V 1, CC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 2019, 

Najlepší pes 

SMILES OF SEVEN HILLS DARWIN 

 

VN 1, BIS MINOR PUPPY 

AZALKA IS BACK AT YOSHI AND US 

 

VN 1, BIS PUPPY 

SAMOYEDS KENNEL FOR LOVE KATYA 

 

V 1, CC, CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy mladých 

2019, RES BIS JUNIOR 

KLAJOKLIU SUO SECRET OF SIMONA 

 

V 1, CC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 2019, 

Najlepšia sučka 

EXCLUSIVE ELIN XSARA´S HOPE 

 

V 1, CC  BIS HONOUR CLASS 

OCEAN TWILIGHT YOSHI AND US 

 

V 1, CC, BIS VETERAN, BOB, BISS 

BARUMKA SUNSHINING 

 

BIS COUPLE 

Faith Love&Hope Carpathian White Smile + Desert Rose Carpathian White Smile 

 

BIS  Breeder´s group    

Carpathian White Smile  
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Klubová výstava (CAC, CC) 27. apríl 2019 
skrátené výsledky 

 

VN 1, BIS MINOR PUPPY 

ANOTHER BENJI AT YOSHI AND US 

 

VN 1, BIS PUPPY 

IRRESTISIBLE’ICON XSARA’S HOPE 

 

V 1, CC, CAJC, Klubový víťaz mladých 

2019, BIS JUNIOR, BOB, BISS 

SNIEGO ELFAS AUTUMN’S OCEAN OF 

MY DREAMS 

 

V 1, CC, CAC, Klubový víťaz 2019, Najlepší 

pes 

FAITH LOVE&HOPE CARPATHIAN WHITE 

SMILE 

 

V 1, CC, CAJC, Klubový víťaz mladých 2019, RES BIS JUNIOR 

SNIEGO ELFAS AUTUMN’S BEAUTY FOR MY SOUL 

 

V 1, CC, CAC, Klubový víťaz 2019, Najlepšia sučka, BOS, RES BISS 

FREYJA LEIF IZ SEVERNOY YARANGI 

 

V 1, CC, BIS HONOUR CLASS 

SMILING SNOWBALL PURE CRYSTAL 

 

V 1, CC, BIS VETERAN 

CABAKA’S ICE CUTE OF YACKER 

 

BIS COUPLE 

Faith Love&Hope Carpathian White Smile + Desert Rose Carpathian White Smile 

 

BIS  Breeder´s group    

Carpathian White Smile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 

 

 

 

 

 

 

Pár rokov dozadu sa pár členov výboru Samojed klubu Slovensko a českého Samojed klubu v rámci 

upevnenia československých vzťahov dohodlo na usporiadaní spoločného samojedského tábora. Prvý 

spoločný tábor sa konal v septembri roku 2016 na Smraďavke. Odozvy boli výborné, každý klub 

priniesol na akciu niečo z toho „svojho“ tradičného programu a v globále to bola vydarená akcia. 

Bolo teda jasné, že nezostane len pri 1. ročníku. 

Dohodli sme sa, že miesto konania ďalšieho ročníka  bude na Slovensku, pokiaľ možno nie 

veľmi ďaleko od českých hraníc. Voľba padla na už osvedčené miesto slovenských táborov a výstavy 

– Kunovská priehrada pri Senici. Termín sme vybrali už  rok dopredu a mohli sa všetci tešiť na 

povedala by som „samojedský sviatok“.  Čas bežal ako šialený  a bol tu september 2019. Prípravy v 

plnom prúde, účastníci  nahlásení – odhlásení – nahlásení, počasie objednané. Tri rodiny z Čiech 

prišli už vo štvrtok, aby si  výlet trošku predĺžili. Niet sa čo čudovať, niektorí cestovali aj vyše 6,5 

hodiny a absolvovať  cestu po českej  D1 je v poslednom  období ako za trest.  

V piatok v priebehu dňa dorazila väčšina účastníkov, kluby rozložili svoje stánky, nechýbalo 

občerstvenie... stoly sa prehýbali pod rôznymi dobrotkami, či už domácimi pečenými alebo inými 

pochutinami. Český Samojed klub zabezpečil  pípu a tiež zopár súdkov piva. Slováci zasa vínko a 

nealko, všetkého bolo viac než dosť. Ľudia so psíkmi absolvovali prechádzky po krásnom prostredí 

v okolí priehrady, niektorí sa vybrali na salaš alebo na výlet. Podvečer sa opekali špekáčiky, ľudia sa 

medzi sebou pozozn  

Aby som nezabudla, v piatok dorazil aj  Jarda Hanuš so svojou dodávkou plnou kolobežiek KOSTKA 

a ďalších potrieb pre psíkov. A teda mal čo robiť po celý čas svojho pobytu, ľudia sa neustále 

zaujímali a chceli vyskúšať rôzne typy kolobežiek. 

Na sobotu ráno bol naplánovaný  samojedský záprah. Pre mňa osobne neopísateľný... až 

dojímavý zážitok. Ota pripravil šnúry  a postupne sme zapriahli 24 samojedov. Záujemcov bolo viac, 

len už sme ich nemali kam zapriahnuť.... bolo úžasné sledovať psíkov ako sa hecujú, tešia sa... a keď 

dal Ota povel a oni potiahli auto... to bola nádhera !!! 

Doobeda sme ešte zvládli kratší canicross. Na poobedie bola pripravená vedomostno športová súťaž 

Po stopách samojedov, niektorí ju už absolvovali v minulosti, iní po prvý raz. Všetci účastníci si však 

oprášili a otestovali svoje vedomosti o samojedoch. 

Pokračovali sme zábavnou súťažou družstiev – české a slovenské. Každé družstvo malo 11 členov a 

1 psíka. Všetci zúčastnení  si preverili svoje zdatnosti v skákaní vo vreci, Chaplinovom pochode, mini 

agility spolu so psíkom a potom vo vzájomnej spolupráci s ostatnými členmi družstva. Musíme uznať, 

že český tím bol o trochu lepší a právom zvíťazil. Dôležité je, že sme sa všetci spolu nasmiali a 

zabavili.  
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V rámci coffe-breaku sme si pochutnávali na  vychýrených skalických trdelníkoch a domácich 

špecialitkách. Nasledovala diskusia s pánom MVDr. Zdeňkom Macenauerom na tému dysplázia 

bedrových kĺbov a poslucháči mali na neho aj množstvo otázok z iných veterinárnych oblastí.  

Pred Grill-party  záujemci absolvovali ešte dlhoočakávaný závod kolobežiek. Vyhodnotili sme denné 

súťaže a presunuli sa dovnútra chaty na grilované špecialitky a bohatú tombolu. Poniektorí ešte 

debatili vonku pri dobrom pivku do neskorých nočných hodín.   

Nedeľa bola vyhradená pre Samojedskú miniolympiádu – súťaž so psíkom v rôznych 

disciplínach  ako slalom s raketou a loptičkou, agility, bowling, hľadanie odmeniek  a triafanie 

loptičiek . Veľmi nás potešil veľký počet účastníkov rôznych vekových skupín. Avšak putovný pohár 

sa vrátil naspäť k svojmu minuloročnému víťazovi, ktorý svoje víťazstvo obhájil.  

Nasledovalo vyhodnotenie, spoločné fotografovanie a dobrý obedík. Po obede sa účastníci tábora s 

peknými zážitkami a novou energiou pobrali na cestu domov. 

Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí merali  neraz aj dlhú cestu z rôznych kútov 

Slovenska, Čiech, Anselm z Rakúska  a Ewa a Wanda prišli až  z Poľska.  Platí totiž – kto chce prísť, 

príde . V priebehu víkendu sa tábora zúčastnilo 50 psíkov  a asi 80 ľudí.  Ďalej ďakujeme všetkým 

sponzorom – rodinke Šifaldovej, že zabezpečili obrovské množstvo sponzoringu (CARNILOVE), 

Maťovi Láskovi (ACANA), STIHL (Mima a Maťo),  Pašmíkovcom za džúsy RIO fresh, Peťovi a 

Marcelke za trdelníky, Eve Jungrovej za knižky, Katke za výborné punčové torty, spoločnosti 

KOSTKA za prezentáciu rôznych kolobežiek a všetkým ostatným sponzorom a tým, ktorý prispeli 

do tomboly a občerstvovacieho stánku. Obom našim klubom za skvelú prácu a propagáciu nášho 

výnimočného plemena.  

Tešíme sa opäť na ďalšie samojedské akcie .  

Petra Henčelová 
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Výsledky súťaží – Slovensko-český samojedský tábor Kunovská priehrada 2019 

 

Canicross muži 

1. Lukáš Jíra +  Ace – 2:07 

2. Jan Ďásek +  Bailey – 2:09 

3. Jakub Schejbal + Ella – 2:29  

4. Jirka Urbánek + Fabi – 2:31 

 

Canicross ženy 

1. Jana Ďásková + Bailey – 2:21 

2. Michaela Trubanová + Feebe – 2:32 

3. Bára Appeltová + Bruno – 2:33 

4. Barbora Jírová +Ayra – 2:38 

 

Canicross deti 

1. Zojka Majerská + Azalka – 1:02 

2. Svetlanka Lásková + Ella – 1:25 

3. Laura Šmajdová + Sammy -1:42 

4. Lea Ďásková +Bailey + kočík – 2:03 

5. Anička Boháčová +Sammy – 3:26 

 

Kolobežka muži  

1. Tonda Hutník + Gray – 1:31.44 

2. Jan Ďásek + Bailey – 1:33.33 

3. Lukáš Jíra + Ayra – 1:38.31 

4. Anselm Fuernkranz + Tana 

 

Kolobežka ženy  

1. Michaela Pappová + Einar – 1:49.74 

2. Ivana Rohovská + Canny – 2:18.59 

3. Iveta Šifaldová + Ruby – 2:53.39 

 

Samojedská miniolympiáda - dospelí : 

1. Michal Truban + Feebee  

2. Miška Pappová + Einar 

3. Jan Ďásek + Bailey 

4. Kuba Danaj + Besty 

 

Samojedská miniolympiáda - deti : 

1. Miška Trubanová + Feebee – 12 rokov 

2. Sebastian Slavík + Ivan – 9 rokov 

3. Laura Šmajdová + Sammy – 10 rokov 

4. Zojka Majerská  - 6 rokov 

5. Anička Boháčová + Sammy – 3 roky 

 

Po stopách samojedov : 

1. Jan Slavík 

2. Michal Truban 

3. Tonda Hutník 
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Slovensko – český samojedský tábor 
 

Prešlo pár mesiacov  a po Samoyed tour v 

Tatrách sa tešíme na samojedský tábor. 

Tentokrát sa konal v nádhernom prostredí 

Kunovskej priehrady. Pred každou cestou u nás 

panuje pravá cestovná horúčka. Sammy sleduje 

každý náš krok lebo  cíti, že sa niečo chystá a s 

napätím čaká, či ho berieme so sebou. Ferko je 

nervózny že musí šoférovať na druhý koniec 

Slovenska, čo by mu až tak nevadilo, keby sme 

už konečne mali diaľnicu po ktorej sa dá jazdiť 

bez obmedzení. Diaľnicu by ocenil aj Sammy, 

ktorý je v aute ticho len vtedy, ak ideme 

rýchlosťou minimálne  130 km/hod. Keď zacíti 

spomalenie hneď nám to dá  hlasne najavo. Začne kňučať a kňučká si pokiaľ nezrýchlime. 

Samozrejme,  keď dorazíme na miesto, všetci spokojní. Sammy je šťastný, že je konečne vonku z 

auta, ale potom príde na to, že tam nie je jediný samojed a asi sa mu to nepáči. Dáva to všetkým 

najavo. Na každého kto sa k nemu prihovorí a chce ho pohladkať, vrčí a zazerá. Je to taký náš 

brbloško. Potom si vyhliadne nejakú samojediu slečnu, ktorú celý čas uháňa a nedá jej pokoj. A každé 

samojedské stretnutie je to nejaká iná .  

Hurá je tu piatok – odchádzame - smer Kunovská priehrada. Cesta bola dlhá, ale ubehla celkom 

rýchlo. Sammy ako radar nesklamal, každé spomalenie hlásil. Dorazili sme a víkend plný zážitkov 

môže začať. Čakalo nás toho naozaj veľa. Opekačka, skúška kolobežiek, miniolympiáda, súťaže, 

hľadanie pokladu, tombola, canicross, prednáška s veterinárom a záprah samojedov. Počasie nám 

prialo, celý víkend bolo krásne slnečno a teplo. Absolvovali sme takmer všetko  okrem hľadania 

pokladu,  pretože v tom čase sme si vychutnávali kávu na pláži a užívali si slnečné lúče. Najkrajším 

zážitkom bolo zapriahnutie 25 samojedov do záprahu. Spoločne mali potiahnuť škodu Octaviu. 

Všetci sme sa zišli na veľkom parkovisku a postupne zoradzovali psíkov do záprahu. Sammy bol 

vedľa Lunky, ktorej sa jeho spoločnosť veľmi  nepozdávala. Popri ťahaní po ňom trikrát vyštartovala. 

Našťastie bez následkov. Všade sa ozýval štekot, okolie celej priehrady bolo hore nohami. Hlasný 

štekot sa miešal s povzbudzovaním,  aby sa rozbehli.  A vyšlo to – zabrali a ťahali. Bolo to úžasné. 

Všade som mala zimomriavky.  

Najviac zábavy sme si užili pri súťažiach. Hlavne pri súťaži družstiev, kde proti sebe stáli český a 

slovenský tím s poľskou posilou. Nakoniec to tesne vyhrali česi, ale nevadí. Popri súťažení sme sa 

toľko nasmiali až nás bruchá boleli.  

 Víkend zbehol rýchlo. Nastal čas ísť domov. Odchádzali sme pozitívne naladení, plní 

krásnych dojmov a pocitov. A tešíme sa na ďalšiu akciu v spoločnosti samojedkov a ich majiteľov.     

 

                                                                                                    Martina Šmajdová 

 

Slovensko – český samojedský tábor Kunovská priehrada 
Laurinka Šmajdová 
 
Boli sme na samojedskom tábore  na Kunovskej priehrade v hoteli nad plážou. Mali sme 
tam veľa súťaží. Napr.canicross,miniolympiádu a tak ďalej. Mali sme aj súťaž s 
kolobežkami. Potom samojedy ťahali octaviu. Ťahali ju všetci. Pilo sa pivo a opekali sa 
špekáčky. Jedli sme ich s chlebíkom, horčicou a kečupom. Išli sme spať okolo 22:00 a 
22:30. 
Raňajky sme mali o 8:00. Poniektorí ležali na lehátkach na pláži .Bolo to tam veľmi pekné 
aj raňajky boli dobré. Všetci sme sa tam veľmi tešili. 
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Samojed klub Slovensko má sídlo v Koplotovciach od roku 

2006, a na podnet Janky Fulierovej už dlhšie sme chceli 

zorganizovať propagáciu plemena a klubu na Michalskom 

jarmoku. Akcia sa zdala, že bude taká pokojná a pohodová. Opak 

bol však pravdou. Stánky sme mali 2 vedľa seba SKS o.z. 

a Dobré veci Elky Fulierovej o.z.. Janka Fulierová všetky 3 dni 

bola v stánku a ja v piatok poobede sobotu a v nedeľu. V každom 

stánku sme boli 2-3 a teda nevedeli sme kde sa otočiť. Za všetko 

hovoria fotky. V piatok mala na starosti stánok Ninka Múdra, 

sobotu mi prišla na pomoc na celý den Veronika Petrušová 

a v nedeľu Martinka Jánošíková a Jožko a Štefka Ondruškoví. 

Zo psíkov nám robili spoločnosť Zorro v piatok a Harley všetky 

3 dni. Najvačším lákadlom však boli šteniatka Janky Fulierovej, 

ktoré zobrala sobotu a v nedeľu. Rozdali sme 400 letáčikov 

o plemene a predali veľa propagačných predmetov zo 

samojedského stánku SKS. Akcia to bola úžasná a splnila svoj 

účel o propagácii plemena a SKS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA PLEMENA  

MICHALSKÝ JARMOK HLOHOVEC 
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V roku 2019 sa 2 „naše dievčatá“ so svojími samojedkami zúčastnili niekoľkých 

pretekov na Slovensku aj v zahraničí. Samojed klub Slovensko je na tieto „bežkyne“ 

veľmi hrdý a prajeme im ešte veľa úspechov a nabehaných km.  
 

 

MIŠKA TRUBANOVÁ    A    FEEBEE 
 

Na začiatku by som sa vám rada predstavila – volám sa Miška, mám 12 rokov a od jesene sa venujem 

canicrossu s mojou parťáčkou Feebee Flower Sněhový zázrak.  

 

Canicross je jednoducho 

povedané - behanie so psom. 

Ale nie je to len také behanie s 

vodítkom v ruke. Pri tomto 

športe potrebujete bežecký 

postroj pre psa, takisto sedák 

pre bežca (aby mal bežec voľné 

ruky) a poslednou dôležitou 

súčasťou je amortizér – 

naťahovacie vodítko – spája 

postroj psíka a sedák bežca. 

Takisto je dôležité oblečenie 

bežca, lebo nie je zlé počasie 

ale zle oblečený bežec😊  

 

Ako som sa dostala ku 

canicrossu? Jedného dňa na 

jeseň 2018 mi mamina spomenula, či by sme s Feebee neskúsili ísť na tréning behania so psom. Vtedy 

sme tomu doma este hovorili “behanie so psom”, keďže o canicrosse sme ani nepočuli. Tak sme sa s 

Feebee vybrali na prvý tréning a odvtedy je to jedna z našich najobľúbenejších spoločných aktivít. 

Odmalička rada behávam a naša Feebee je jedno veľké biele klbko energie. Tak som sa potešila, že 

túto energiu môžme vybíjať spolu 😊 

ŠPORT 
Milí členovia, od roku 2020 bude možné splniť podmienky pre zaradenie do 

triedy pracovnej podľa nového poriadku. Je uverejnený na stránke 

www.unkk.sk / komisie / Komisia pre záprahové psy 

Ak plánujete štartovať na pretekoch psích záprahov v canicrosse, scooter, ... pod 

naším klubom, kontaktujte nás, poskytneme Vám detailnejšie informácie 

samojedks@gmail.com 
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Najprv sme chodili na tréningy pre 

začitočníkov, po čase nás trénerka Jana 

Mareková (majsterka SR v canicrosse 

2018) presunula do skupiny pokročilých, 

kde aj tréningy začali byť namahávejšie. A 

takto som sa stala členkou klubu 

Speed4Dogs. Tréningy mávame 2x do 

týždňa za každého počasia. Samozrejme 

netrénujeme keď je teplo alebo je búrka. 

Behanie po snehu, po blate alebo keď je 

tma s čelovkou nah lave je paráda😊 
 

Jedného dňa sme si doma povedali, že by 

sme vyskúšali pretek. Náš prvý oficiálny 

pretek bol 10.Medve kupa v Maďarsku v 

marci 2019 a po 2 dňoch sme skončili na 

2.mieste, trať mala 600m. To bol náš prvý 

úspech, z ktorého sme mali veľkú radosť😊 

Keďže začala sezóna pretekov, tak sme sa 

prihlásili na 5 kolový pretek Fitmin Cup 

2019. Prvé kolo sa konalo v apríli v 

Kuchyni na Slovensku. Boli sme prihlásené 

do kategórie “čistokrvní FCI”. Táto 

kategória sa na niektorých pretekoch otvára 

len pre severské plemená ako samojed, 

malamut, husky a grónsky pes. Je to kvôli 

tomu, že severské plemená nie sú až take 

rýchle v porovnaní s európskym saňovým 

psom, ktorý je v canicrosse veľmi 

obľúbený. V prvej tretine 2,5km trate som 

si vyvrtla členok a skončili sme na 4. 

mieste. 

Ďalší pretek, ktorý bol neoficiálny 

(nezarátavajú sa body napríklad na 

nomináciu na ME), sa konal v krásnom 

prostredí v Doľanoch. Tu som sa zúčastnila 

juniorskej kategórie a s Feebee sme 

skončili na 2.mieste na trati s dĺžkou 2km. 

Tento pretek bol super v tom, že si 

canicross vyskúšal aj môj tatino a s Feebee 

skončil na 12.mieste v kategórii mužov. 

Druhé kolo Fitmin Cup 2019 sa konalo na 

začiatku mája v Rajci. Trať bola krásna, 

viedla okolo jazera a počasie nám vyšlo na 

jednotku. Hneď po štarte mi došlo, že tento 

pretek bude veľký boj, keďže chvíľu po 

vyštartovaní si Feebee zabehla k jazeru za 

kačkami a mňa ťahala tiež, keďže sme boli 

spojené amortizérom. Snažila som sa jej 

vysvetliť, že teraz treba behať a nie kačky 



 
 

23 

naháňať, ale kačky boli zaujímavejšie😊 Skončili sme na 4.mieste v FCI kategórii, trať mala 3km. 

Asi rozmýšľate, prečo som raz v junior kategórii a raz nie. Junior kategória sa neotvára na každom 

preteku – v tom prípade môžem byť v kategórii FCI – tam sú aj muži aj ženy – alebo môžem byť v 

kategórii ženy.  

 

Na konci augusta nás čaká nominačný závod na ME v canicrosse, ktoré sa budú konať v októbri v 

Belgicku. Taktiež máme v pláne ísť na ME FCI v Maďarsku, ktoré budú v novembri. Verím, že 

dovtedy natrénujeme čo sa dá, vylepšíme kondičku a naučíme sa ignorovať kačky a iné zvieratá popri 

trati 😊😊😊 

PS: Canicross so samojedom je úžasný a plný zážitkov! Nikdy neviete, čím vás samojed prekvapí😊 

 

Miška Trubanová 

 

 

Výsledky 2019 Mišky a Feebee 
 

Madarsko, Veresegyhaz 

30-31.3.2019 

10. Medve Kupa 

2.miesto - juniori 

 

 

Slovensko, Kuchyna 

13.4.2019 

Fitmin Cup 2019 1.kolo 

4.miesto - kategoria FCI (severske plemena), 

muzi+zeny 

 

Slovensko, Kosice 

29.9.2019 

Fitmin Cup 2019 5.kolo 

7.miesto - kategoria FCI, muzi+zeny 

 

Slovensko, Dolany 

20.4.2019 

Velkonocny beh 

2.miesto - juniori 

 

Slovensko, Kosice 

27-29.9.2019 

Majstrovstva Slovenska  

3.miesto - kategoria FCI, juniori 

 

Slovensko, Rajec 

4.5.2019 

Fitmin Cup 2019 2.kolo 

4.mieste - kategoria FCI, muzi+zeny  

 

Madarsko, Eger 

12.10.2019 

Hard Dog Race Wild & Junior 

4.miesto juniori celkovo, 1.miesto dievcata 

 

Slovensko, Dolany 

7.9.2019 

Fitmin Cup 2019 3.kolo 

4.miesto - kategoria FCI, muzi+zeny 

 

Belgicko, Chevetogne 

17-20.10.2019 

ME canicross, bikejoring, scooter 

21.miesto - juniori 

 

Slovensko, Haniska 

28.9.2019 

Fitmin Cup 2019 4.kolo 

7.miesto - kategoria FCI, muzi+zeny 

 

Ceska republika 

26.10.2019 

Mushing pod vezi - Radikovsky cross 

3.miesto – juniori 
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MONIKA PAŠMÍKOVÁ   A   ELIN 
 

FITMIN CUP- kategória FCI (čistokrvné severské plemená) - adult muži a ženy.  

Počas  roka sa bežalo 5 kôl, na ktorých 

sa podľa umiestnenia zbierali body. 

1. kolo - Kuchyňa (13.4.2019) 

2. kolo – Rajec (4.5.2019) 

3. kolo – Doľany (7.9.2019) 

4. kolo – Haniska (28.9. 2019) 

5. kolo - Košice (29.9.2019) 

 

Final Fitmin Cup –  

3.miesto (KOŠICE 29.9.2019) –  

podľa počtu bodov na základe 

umiestnenia vo všetkých kolách cupu 

počas celého roka. 

 

Majstrovstvá Slovenska FCI (28.9-29.9.2019) – junior (HANISKA, KOŠICE) 

• 2. miesto - strieborná medaila 

dvojdňový pretek Haniska a Košice, každý deň 3,5km. Časy sa zrátali. 

 

HARD DOG RACE - Junior not just run (Maďarsko – 23.3.2019)  

• 1.miesto – zlatá medaila 

 

FISTC EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

Majstrovstvá Európy FCI (7.11-10.11.2019) – junior 

girls 

• 3. miesto - bronzová medaila 

trojdňové preteky Maďarsko / každý deň 5 km. 
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Milí členovia, 

S radosťou vvás informujeme, že Samojed klub Slovensko nadviaže od 

roku 2020 spoluprácu so svetovým výrobcom kolobežiek značky 

KOSTKA.  

 

SAMOJED KLUB SLOVENSKO ďakuje za možnosť získania 2 

kolobežiek pre našich členov na vyskúšanie a preteky za veľmi 

výhodných podmienok.  

Bude sa jednať o profesionálne pretekárske kolobežky najvyššej 

kvality. 

 

Naši členovia majú automaticky zľavu 20% na nákup. V prípade väčšieho záujmu našich členov, 

môže byť zľava až do výšky 25%.  

Tento nákup musí byť zrealizovaný cez Samojed klub Slovensko 

o.z.  

V prípade záujmu o vyskúšanie kolobežiek, prípadne možnosti 

zakúpenia s využitím zľavy nás prosím kontaktujte na 

samojedks@gmail.com 

 

 První model, který je určený spíše pro venčení je 

koloběžka s názvem Tour Max Dog.  

 Další již vyloženě musherská koloběžka nese název 

Mushing Max  zde si můžete všimnout kotoučových brzd 

a rozšířeného nášlapu pro lepší postoj jezdce, který je tažen 

 Třetí model, který bych Vám doporučil je Mushing Racer Max  a jak název napovídá je to 

skutečný závodník mezi musherskými koloběžkami. Úzký nášlap dovoluje jezdci se při 

jízdě se psem odrážet a být tak ještě rychlejší. 

 A poslední jsou absolutní terénní "masakry" a to 

sice dvojice koloběžek s názvy Monster a Raptor 

Tyto koloběžky jsou určeny do těch nejtěžších 

terénů. Díky kolům s 4" fat plášti dopřávají skvělý 

komfort a stabilitu pro jezdce a zároveň až 

neuvěřitelnou průjezdnost terénem a to i na sněhu.  

 Tiež zaujímavým modelom je „MUSHING – 

FUN“ 
 

www.kostkakolobezky.cz 

 
KOLOBEŽKA KOSTKA MUSHING MAX 
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Jako každý rok (tentokrát již 
třetím rokem), máme tu čest 
se zúčastnit akce Samoyed 
tour Tatry, které se konají v 
Novém Smokovci pod 
záštitou Peťi a Maťu 
Henčelovic.  V letošním roce 
jsme se na tour Tatry vydali 
v termínu 21 – 26 května.  
Účastníků bylo jako každý 
rok hodně a samozřejmě 
každý si přivezl svého bílého 
chlupáče, bez nichž by to 
nebylo ono.  Ubytování bylo 
jako každým rokem na 
krásném penzionu Sibir, kde 
majitele opravdu obdivuji, 
že nás s tolika samojedy již 
po několikáté na svém 
penzionu bez problému 
ubytuje.  První den jsme se sešli v malém počtu, ale postupně nás přibývalo a přibývalo. 
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Počasí nám první dva dny také moc nepřálo, a proto jsme po obědě dali jen menší túru a to 
na Hrebienok až k vodopádům. Cestou tam nám počasí naštěstí přálo, ale na zpáteční cestě 
nás na chvíli zastihl déšť, ale to nás v žádném případě neodradilo, protože jsme všichni byli 
vybaveni pláštěnkami, jen naši čtyřnozí chlupáčci byli jako prasátka  
 
Na večer jsme chystali grilovačku, očekávali další účastníky a domlouvali se na dalších 
možnostech výletů.  Čtvrteční výlet vyhrál vodopád Skok, na kterém jsme byli i předešlý rok 
a tak jsme věděli, co nás čeká. Okolo desáté hodiny jsme se autem vydali směr Štrbské 
pleso, odkud jsme vyrazili směr vodopád Skok, který leží v nadmořské výšce 1810 m. Na 
tuto túru jsme s sebou vzali jen Ellu, jelikož pro Meggie by tato túra byla náročnější a tak 
Kuba si vzal Ellu a já si od Péti vzala za parťáka Bastíka. Cesta byla oproti loňskému roku 
náročnější a to kvůli vodě a sněhu. Voda se valila po celou dobu cesty. Nejvhodnější obuv 
by byli gumáky, jelikož místy se nedalo suchou nohou vodu překročit a tak i někteří z nás 
měli horskou koupel nohou.  Po zdárném brouzdání vodou jsme dorazili k vodopádu skok 
kde si Ella i Bastík pobrouzdali v jezeře pod vodopádem.  Jelikož jsme byly o pár kroků 
napřed, čekali jsme na zbývající část, abychom si mohli udělat společné foto na tak krásném 
místě.  Cesta nazpět byla pro mě a Bastíka trošičku náročnější, jelikož jako alfa samec brbral 
a koukal na Sammyho který se držel za námi a tak jsme museli přidat větší tempo, abychom 
jej ztratili více z dohledu a mohl Bastík jít zároveň s naší Ellou.  Po vodopádu jsme si ještě 
udělali procházku kolem Štrbského plesa, aby naši chlupáči trochu oschli. Po návratu jsme 
naše chlupáče okoupali a osušili, aby mohli být s námi na pokojích. Po této koupací a sušící 
proceduře začal Maťo vařit svoji kotlíkovou kapustnici, která byla výborná (jako každé jeho 
uvařené jídlo) a všem přišla po náročnější, ač mokré túře vhod. A aby se kapustnice dobře 
trávila, a abychom nabrali síly na další náročnou túru, muselo přijít i jiné posilnění a to ve 
formě alkoholu. Někteří si dali pivo a někteří něco tvrdšího. U dobrého drinku jsme se 
domlouvali na sobotní túru, na kterou jsme se všichni těšili již od příjezdu, hlavně Tonda 
Hutník, který si už myslel, že se této túry do svého odjezdu nedočká. Tuto túru jsme museli 
kvůli nepřízni počasí odkládat na jiný den a tím dnem byl právě pátek, kdy bylo nejlepší 
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počasí, déšť a ani nic jiného nehrozilo, a tak jsme se mohli vydat na vysněné Zelené pleso, 
které leží v nadmořské výšce 1551 m. Na tuto túru vyrazili jen někteří naši chlupatí kamarádi,  
jelikož jsme věděli, že to bude ještě náročnější než na vodopád Skok a zdraví je pro naše 
milované samojedíky přednější.   
 
Na Zelené pleso jsme vyrazili po snídani okolo 10 hodiny, kdy jsme autem dojeli na 
parkoviště u Bielej vody a odtud vyrazili. Kuba vyrazil s Ellou zároveň s Martinkou a Sammym 
a já jsem na tuto túru šla raději bez parťáka Bastíka kterého si vzala Péťa sama.  Jelikož 
Kuba a Martinka měli jíné tempo ztratili se nám brzy z dohledu a tak šli po jiné trase (po 
žluté) než naše parta (Peťa, Maťo, Ferko, Ewa, Ivona a malá Laura). My se vydali po modré, 
která byla náročnější, ač to nikdo nečekal.  Čekalo nás více vody, sněhu i bláta. Cesta byla 
stále stoupající po mokrých vodou zatopených kamenech a tak už někteří opravdu nemohli. 
Všichni jsme museli být opatrní, jak na naše chlupáče, tak i na nás samotné. Po nějaké době 
jsme došli na rozcestník Bieleho plesa, kde jsme se vydali po červené, ale co se nestalo, 
před námi další tři cesty, kde byl všude jen sníh a mlha a ani na jedné nebyla vyznačena 
červená a tak se Péťa šla podívat o kousek dál, zda někde nebude červená vyznačena, ale 
bohužel se ničeho nedopátrala.  A tak jsme se rozhodli telefonem volat o pomoc těm, co šli 
po žluté, aby nám šli naproti, jelikož Zelené pleso bylo od nás pár kilometrů.  Tak Péťa 
vytáhla telefon, ale ejhle slabá baterie a žádný signál, tak druhý pokus byla Ivonka, která 
nějaký slabý signál měla, ale bohužel neměla telefonní číslo na žádného, co šli po žluté.  
Péťa telefon vybitý tak jsme neměli možnost žádného čísla.  A já a Ferko jsme měli u sebe 

Ivonka se snažili aspoň najít navigaci, ale signál žádný. A tak jsme se vydali raději zpět k 
rozcestníku Bieleho plesa abychom se znovu podívali kudy se máme vydat. Při zpáteční cestě 
se ještě Maťo šel podívat na jednu cestu, zda není někde červená, my raději čekali než 
přijde. Už když se vracel, věděli jsme že nic neviděl. Naštěstí nás zachránila vietnamská 
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turistka, které se Maťo anglicky ptal, odkud přichází a zda neví kudy na Zelené pleso. Tak 
nás díky bohu navedla a my mohli pokračovat dále v cestě.  Po zdárné půl hodině, kde na  
nás na cestě nejvíce čekal sníh jsme dorazili na chatu při Zeleném plese. Mohu říct, že ta 
náročná cesta plná vody, bláta a sněhu za to stála. Nádherná podívaná na krásně čisté 
jezero a zasněžené pahorky hor - krásný relax.  Na chatě jsme na chvíli oddechli a posilnili  
se jídlem a pitím. Zpáteční cestu jsme zvolili raději po žluté, která byla oproti naší modré 
lehčí, sice také plná vody a sněhu kterého bylo méně.  Voda ani sníh nám už nevadil, protože 
jsme měli všichni promáčené boty, že bychom je mohli ždímat.  Cesta po modré k Zelenému 
plesu nám trvala necele tři hodiny a cesta po žluté zpět k našim autům hodinu a půl.  Ti co 
šli k Zelenému plesu po žluté trvala cesta hodinku.   
 
Po návratu na penzion jsme opět všichni prošli sušící a koupací procedurou.  Po proceduře 
jsme se  s Péťou vydali ještě něco málo pokoupit na večerní grilovačku.  Nasedli jsme do 
auta, které řídila Péťa  a vydali se do Popradu směr Tesko. Maťo ještě při odjezdu říkal Péťi 
kde Tesko je a že si musí dávat pozor na připojovací pruhy, ale raději jsem v telefonu pustila 
navigaci.  I přes navigaci jsme jeden pruh spatně sjeli a tak jsme nakonec skončili v 
Kauflandu, kde jsme nakoupili dobrůtky na gril a chlapům pivo.  Po příjezdu z nákupu z nás 
měl Maťo srandu, že jsme skončili místo v Tesku v Kauflandu, ten se to dozvěděl protože 
jsem psala zprávou Kubovi, zda-li chce něco extra koupit a jak měl Maťo strach kde tak 
dlouho jsme, že jsme jeli jen do Teska, tak Kuba prohlásil, že jsme v Kauflandu a ne v Tesku.  
My s Péťou jsme to brali s humorem a hlavně že jsme nakoupili a vrátili se v pořádku zpět.  
Při večerní grilovačce jsme se domlouvali na sobotní túru a očekávali příjezd Radky s malou 
Vaneskou, které bohužel mohli přijet až v pátek.  Sobotní túra měla být podle pátečního 
plánu na Téryho chatu, která byla přáním Kubu, ten mi o ní básnil už v úterý, když jsme do 
Tater jeli, ale bohužel jsme to museli zavrhnout a to z důvodu, že je tam spoustu sněhu a 
není v určitých úsecích bezpečné tam jít a tak jsme se dohodli, že půjdeme na Zámkovskou 
chatu a pokud půjde někdo z Téryho chaty tak se optáme jaká je cesta a někteří by se tam 
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vydali. Směr Zámkovská chata jsme vyrazili po snídani okolo desáté hodiny.  S sebou jsem 
si tentokrát vzala i Meggi ač to měla být delší trasa, ale třetí den jsem ji už nechtěla na 
pokoji nechávat a tak jsme vymysleli,. že na Hrebienok vyjede Lanovkou a od tudy již půjde 
po svých. Jelikož si Kuba musel vyřídit pracovní telefonický hovor, vzala jsem si Ellu a Meggi 
jela v lanovce s Petinými rodiči, kteří měli s sebou Reewku a jela s nimi i malá Vaneska se 
Zarou.  Po příchodu na Hrebienok  jsme zjistili, že se koná Nosičská stovka a to pro nás 
znamenalo, že na Zámkovskou chatu jít nemůžeme a tak jsme se rozhodli, že půjdeme směr 
Sliezky dom. Počasí bylo pro změnu nádherné až pro naše chlupáče úmorně teplé a tak na 
Sliezky dom šli jen někteří a my došli jen po rozcestník, kde jsme se rozdělili a šli směrem k 
penzionu. I tak jsme ušli nějakých 8 km lesem a našim chlupáčům i nám to po dvou 
náročných túrach bohatě stačilo.  Po krátkém odpočinku jsme si zašli na menší svačinku do 
místní koliby na vyhlášené brynzové halušky se slaninkou.  
 
Na večer jsme čekali na příjezd Moniky a Vlada, kteří nám pak s Ewou z Polska uvařili polský 
žurek, na který jsme byli všichni zvědavý. Ingrediencí bylo mnoho, - chléb, houby,brambory, 
mrkev, kvásek, dva druhy smetany, klobása, uzené maso apod. že to vypadalo na to co dům 
dal.  Postup vaření byl jasně daný a tak jsme všichni čekali až bude hotovo a s chutí 
ochutnáme.  Všem moc chutnalo i já si dvakrát přidala a to jsem nebyla jediná.   
Poslední den v Tatrách jsme se rozhodli na procházku po Novém a Starém Smokovci, kde 
jsme zavítali k prameni Smokovecké kyselce. Po cestě nazpět jsme poseděli na zahrádce v 
místní kavárně, kde jsme si dali kávičku a zmrzlinový pohár, shrnuli jak se nám Samoyed 
Tour Tatry vydařili a jak se těšíme na další setkání, ať už opět v Tatrách nebo na jiném 
samojedském setkání.  
 
Naší bílí chlupáčci si to užívali asi nejvíce, horská teplota, vzduch, voda a sníh pro ně značka 
ideál. 

Katka Soldánová 
 



 
 

31 

 
 
 
Opäť sa stretol rok s rokom a po úspešnej  Samoyed Tour Tatry 2019, sme pre našich psíkov 
a priateľov zorganizovali ďalšiu turisticko-spoločenskú akciu. 
 
Keďže je naším spoločným záujmom aj spoznávanie nepoznaného, vybrali sme lokalitu na 
hranici Kysúc. Takže ako? – Makov. Malebná dedinka, cez ktorú vedie frekventovaná cesta 
na Ostravu nám celkom prišla vhod. Nie je to ďaleko ani pre Moravákov ani pre nás zo 

Slovenských regiónov. Asi okrem rodinky Šmajdových z Košíc. Tí to majú ďaleko všade ,  
napriek tomu vždy radi prídu. Je možné, že v budúcnosti niečo spravíme aj na „východze“ 
(ale pre nás je geograficky východ aj Trnava :) 
 
Prvý deň a večer je zväčša uvítací. Inak tomu nebolo ani teraz. Postupne sme sa stretávali 
od 14:00 a nakoniec sme boli komplet zostava pred večerom. To už horel ohník na opekanie 
špekáčiek a slaninky. Keďže večery už sú chladné a oheň nebol veľký, boli sme nútení použiť 
aj interné tekuté vykurovanie. Samozrejme s mierou, ráno nás čakala túra. 
Prebudili sme sa do chladného rána, na tráve bola srieň ale s postupujúcim časom sa začalo 
vyjasnievať a očakávali sme nádherný deň. Tak sa aj stalo. Kým sme z penziónu vyrazili, 
počasie bolo priam gýčové. Túra začína. Ideme smer Chata Kmínek. Kráčame nádhernou 
jesennou krajinou, popri chodníkoch nachádzame a zbierame hríby a cieľ cesty je zrazu pred 
nami. Ideálne miesto na doplnenie energie a tekutín. Hneď som išiel objednať pivá, 
dehydr – bryndzové 
halušky. Relax padol vhod, ale pomaly sa dvíhal vietor, tak sme sa rozhodli pokračovať v 
ceste na domovskú základňu. Po niečo vyše 4 hodinách a viac ako 10 km v kopcovitom 
teréne sme prišli aj so psíkmi príjemne unavení. Na penzióne sme si dali kávičku a páni 
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tvorstva (rozumej my muži) sme šli 
pripraviť večeru – kotlíkový guláš, 
tentokrát obohatený čerstvo nazbieranými 
hríbami. 
 
Prípava guláša je v plnom prúde, keď 
prichádza Radkin manžel Peťo, ktorý 
nebýval na penzióne s nami, keďže sú z 
vedľajšej dediny. Pre zainteresovaných je 
to ten Peťo, o ktorom Radka vždy vraví, 
ale nikdy ho nikto nevidel – proste 
Colombova žena. Teraz prišiel. 
Samozrejme doniesol aj nejaké prískočné. 
V tomto okamihu už bol našťastie guláš 
takmer hotový, lebo prišiel čas ochutnať 
Peťove „prískočné“. Tempo sme nasadili 
vysoké a ak ste už niekedy počuli, že nad 
alkoholom ešte nikto nezvíťazil iba 
východniari remizovali, tak teraz sa žiaľ 

ani tá remíza  nepotvrdila  
Guláš bol výborný, detaily okolo jeho 
varenia publikovať nebudem. Niežeby som 
si nepamätal. Večer pomaly ubiehal a 
postupne sme šli oddychovať pred 
nedeľnou túrou. 
Ráno bolo oproti sobote podstatne lepšie 
počasie  a vydali sme sa smerom cez 
Kopanice.   Trasa bola ľahšia a zhruba po 
3 hodinovej túre sme sa všetci postretali na obede pri guláši, ktorý nám ostal z večera.  
Je čas rozlúčiť sa a ísť domov. Príjemne strávený víkend s priateľmi a psíkmi. Tak opäť v 
Tatrách 2020 priatelia. 
 
Ďakujeme zúčastneným  rodinám Kolibových, Nevřalových, Šmajdových, Mikových a 
Michalovi a Kristínke za super spoločnosť ! 
 

Martin Henčel 
 
 
Samoyed tour Tatry 2019 
Laurinka Šmajdová 

Boli sme vo Vysokých Tatrách. Boli sme aj na troch túrach. Prvá bola v stredu, boli sme pri 
vodopáde Skok. Bola tam síce zima, ale bolo to NÁDHERNÉ. Všade tam bola voda a mali 
sme celé premočené topánky. Na druhej túre sme boli na CHATE PRI ZELENOM PLESE. Boli 
tam dve cesty. Jedna kratšia a jedna dlhšia. Mamka našla tú kratšiu a my sme išli dlhšou, 
lebo sme nevedeli, že je aj kratšia cesta. Keď sme boli tam, najedli sme sa a potom sme sa 
odfotili pri ZELENOM PLESE. Najprv fotil Martin a potom Peťa. Potom sme išli naspäť už tou 
kratšou cestou a ja som bola dole prvá. Na tretej túre sme išli na Hrebienok. Museli sme 
vyšľapať 4 km kopec, aby sme došli hore a ešte k tomu svietilo slnko. V nedeľu sme sa balili 
a ešte pred odchodom sme šli na prechádzku a dali si zmrzlinu. 
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Sme 4-členná rodina s už odrastenými 

deťmi, žijeme blízko Liptovského 

Mikuláša. Samojedov sme prvýkrát 

naživo videli v chovnej stanici 

Sammy´s smile u Šárky Piatkovej, od 

ktorej sme si aj šteniatko nakoniec 

zakúpili. Vymyslela to naša dcéra, 

preto sme boli trochu skeptickí, ale 

psíkov sme si na prvý pohľad 

zamilovali a povolili sme nakoniec aj 

pri presviedčaní o kúpe. Babke, pre 

ktorú bol pôvodne určený, síce úplne 

nevyhovoval, ale ja aj môj manžel sme 

si Badyho veľmi obľúbili, a tak Bady 

zostal s nami.  

Bady je úžasný pes a my sa radi bavíme 

na tom, čo stvára, kde všade behá, 

pozorujeme, čo pozoruje on, svojou 

aktivitou je tak spestrením našich dní. 

Samozrejme, často si z neho uťahujeme, aký je smiešny, a vyberavý. Nakoniec nám však dokázal, že 

sme ho podcenili vo viacerých aspektoch.  

 

Na Veľkonočný pondelok, 2. apríla 2018, sme sa vybrali na výlet aj s  Badym. Po zachmúrených a 

studených dňoch bolo konečne dobré počasie, a tak sme sa rozhodli ísť na Podbanské, čo je asi 30 

km od dediny, v ktorej bývame. Tichá dolina bol dobrý typ na výlet a malú prechádzku. Cesta je 

tienená okolitým lesom, bola poľadovica. Tesne pred cieľom, sa z neprehľadnej zákruty objavilo 

protiidúce auto, ktoré bolo v šmyku. Auto narazilo do toho nášho a prevrátilo nás na strechu.  

Keď sme sa spamätali a overili sme si ,že sme živí,  zistili sme, že náš Bady v aute chýba. Nikto ho 

nepočul skučať  ani zabrechať. Proste zmizol. Kým sme sa stihli spamätať, bol preč. Z auta, ktoré 

malo rozbité len to najmenšie okienko pri kufri.  A to mal na sebe postroj s vôdzkou! Našťastie sme 

zobrali tú kratšiu...  

Mali sme čo robiť sami zo sebou. Policajti, hasiči, záchranka, naše úrazy. Ale čo Bady? Nevedeli sme 

či sa nezranil, či nie je v šoku, a ako ustál  haváriu. Kým sme ja s dcérou riešili situáciu, syn ho šiel 

hľadať po okolí. Ale Badyho nikde. Potom sa zrazu pri nás zastavil iný vodič, ktorý sa pýtal či sme 

nemali so sebou psa. Že ho videli ako beží popri ceste, kým stáli v kolóne. Vybrali sme sa preto tým 

smerom, dokonca tam ten vodič syna zobral...ale Bady tam už nebol...a nik iný ho potom už nevidel. 

Tak čo teraz? Bady bol sám niekde v lese, ďaleko od miesta, ktoré poznal, nemal žiadnu čuchovú 

stopu, nemal sa kam vrátiť.... 

 

Tak sme zorganizovali pátraciu akciu. Ale čo robiť, ako postupovať? Žije? Je zranený? Alebo si ho 

niekto zobral?  Začali sme samozrejme s prečesávaním hory. Pomáhali nám naši priatelia a známi, aj 

Piatkovci boli v lese s ich samojeďou svorkou, či ho náhodou nevystopujú. Ale bolo to ako hľadať 

ihlu v kope sena. Aj pohľad na mapu nám hovoril, že môže byť kdekoľvek. Dcéra a syn aj tak 

pravidelne  prečesávali  les v okolí. Súbežne sme riešili hľadanie na sociálnych sieťach, Šárka 

Piatková ešte v deň nehody vyrobila plagátik o strate a spustilo sa hľadanie týmto spôsobom. Vylepili 

sme plagáty po celom okolí: v Liptovskom Hrádku , nahlásili stratu v blízkych dedinách (Pribilina , 

Liptovská Kokava, Dovalovo, Vavrišovo). Súčasne dcéra nahlásila stratu vo všetkých okolitých 
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útulkoch, u veterinárov, na polícií, 

dokonca na správe lesa, ak by ho 

videli poľovníci a lesníci. Po pár 

dňoch už vedeli skoro všetci na okolí, 

keď sme sa pýtali náhodných 

okoloidúcich v našich „cieľových 

dedinách“ poznali správu „Hľadá sa 

samojed“. Napriek snahe stále nič. 

 

Samozrejme, medzitým prešiel 

týždeň a my sme stále nič nevedeli. 

Trápilo nás hlavne, či Bady žije. 

Blízko miesta havárie tečie rieka 

Belá, preto sme si hovorili, že sa jej 

zrejme bude držať. V tom čase, bolo 

dokonca v niektorým miestach sneh, 

preto sme sa o vodu neobávali. Ale čo 

asi žral? Naša veterinárka nám 

povedala, že pes by si mal vedieť 

niečo uloviť...skoro bez stravy mu 

dávala asi mesiac. Ale čo si uloví náš granulkový psík? Raz nám ukradol surový rezeň z kuchyne, ale 

okrem toho, že okolo neho zatancoval tanec  radosti, tak nevedel čo s tým má vlastne robiť. Musela 

som mu ho nakoniec uvariť a nakrájať (!) na veľkosť granuliek, aby to vôbec zožral. O jeho 

vyberavosti na presný typ odmeniek, príchutí granuliek, a iného radšej ani nebudem hovoriť. Tak 

šanca na to , že by si niečo ulovil bola z nášho pohľadu dosť minimálna. Samojed, nesamojed. Okrem 

toho v tejto oblasti je pomerne  dosť  medveďov  a  vlkov , ktorý preňho tak isto predstavovali hrozbu.   

A to bol znevýhodnený ešte vôdzkou , ktorú ťahal za sebou....proste šance sa nám nezdali veľké. 

Preto nám bolo asi ľahšie veriť, že keď je náš psík  veľmi vzhľadný a priateľský, že si ho niekto 

privlastnil, keď pobehoval popri ceste.  

A ako začal plynúť čas od toho nešťastného dňa časť  rodiny prestávala veriť, že žije a druhá polovica 

rodiny pevne verila , že sa Bady nájde.  

Ubehli dva týždne a po psíkovi ani 

stopy . Manžel  vyupratoval  koterec a 

vše tam potajomky  chodil posmútiť. 

Zrazu mu aj tie vykopané jamy boli 

milé.  Ja s deťmi som sa na to už 

nemohla pozerať  a tak sme zo 

zúfalstva objednali  ďalšie šteňa  

samojeda, mysleli sme si, že tú stratu 

skôr prekonáme.   

 

Zrazu na začiatku tretieho týždna  v 

utorok volala pani z Liptovského 

Hrádku , že videla nášho psíka na  

železničnej stanici,  je to asi cca 20 km 

od  miesta  havárie. Nevedeli sme, čo 

si o tom máme myslieť. Ale samozrejme, syn sa hneď vybral na bicykli do Hrádku - ale bez úspechu. 

Čisto teoreticky – ak bol už v Hrádku, tak ak správne odbočí pri sledovaní rieky, tá by ho doviedla 

až domov. A tak sme nechali  otvorenú  bráničku do záhrady, manžel sa už smial, že ho už čaká. Veď 

čo ak sa náš psík ako Lassie zo známeho filmu vráti domov? 

Prešla streda,  ba nakoniec aj piatok, a po psíkovi nebolo opäť  ani stopy. Zase sme upadli do zúfalstva. 

Cez víkend bolo dobré počasie, konečne jar ako sa patrí. A do lesa v okolí Belej sa vracali ľudia  - 
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Belá je najprudšia rieka na Slovensku, pre to sa naj adrenalínoví nadšenci radi raftujú. A to sa zdá, 

nám a Badymi veľmi pomohlo. 

 

V nedeľu zrazu dcére volali  raftéri, že videli nášho psíka ako, smutne sedí na brehu a pozoruje. Rieka 

je na jar veľmi prudká a nedalo sa im pristáť pri brehu.  Ukázali nám približne polohu , tak sme hneď 

zorganizovali ďalšiu pátraciu  akcii.  Dcéra  zavolala kamarátov z Dovalova a Kokavy,  prišli opäť 

Piatkovci, a naša rodina. Rozdelili sme sa a hľadali. Pátranie nám aj tak sťažoval   hustý porast  

stromov, kríkov  a vysokej  trávy popri Belej...volali sme, ziapali...bezvýsledne. človek si povie, že 

už predsa vieme, že tam niekde je, že už ho musíme chytiť, a aj tak, keď chodíte po tom lese zistíte, 

že musíte byť v správnom čase na správnom mieste... Po niekoľkých hodinách márneho  pátrania sme 

to vzdali, dcéra aj tak musela isť na vlak do Bratislavy. A tak nám zas ostali len oči pre plač. 

No, ale ako sa vraví ,koniec dobrý, všetko dobré.  Pomohla nám šťastná náhoda. Jeden dobrý človek 

z Pribyliny zavolal dcére, že Badyho videl pri Belej, keď tam  bol na rybách. Tak nech si ideme  

poňho. Dcére sa podarilo tohto pána  uprosiť, aby ho skúsil chytiť on, keďže my kým by sme sa tam 

dostali, Bady už mohol byť opäť preč. Našťastie sa dal prehovoriť a vrátil sa na miesto, kde ho videl. 

Bady tam stále pobehoval - ale bol na opačnej strane rieky. Keď pán prešiel cez  most  k nemu,  bol 

zachytený  za vôdzku do kriakov. Bady sa kto vie prečo, bránil chytenia a dokonca zvrčal. Ale pán 

sa našťastie nezľakol, lebo v minulosti aj on choval psíkov. Badyho chytil a zobral ho k sebe domov. 

Keď  poňho manžel prišiel, Bady sa už hostil na polievočke z nedeľného obeda.  Zaujímavé je, že sa 

zrejme stále zdržiaval v miestach, alebo sa vracal tam, kde bol naposledy  s nami. Veľmi blízko 

tomuto miestu bol Bady totiž odchytený. 

 

A tak sa stala neuveriteľná vec a náš psík sa nám našiel! A to len vďaka dobrým ľuďom, ktorí okolo 

nás žijú  a pomohli nám. Týmto by sme sa všetkých viac alebo menej zúčastneným chceli za to 

poďakovať. Náš Baďúch, Baďúšik, Badiatko, Bau-Bau, Badiak je tak zase s nami.  

A Bady? Schudol síce 5 kíl, a bol už asi na hrane svojich síl, ale nakoniec to zvládol na jednotku. Čo 

sa týkalo prežitia, určite si musel loviť aj malé živočíchy, aby prežil, dodnes sa k tomu vracia a občas 

nám donesie ukázať celý hrdý, čo sa mu podarilo uloviť. Inak, okrem noci návratu, kedy bol trochu 

zmätený, si rýchlo spomenul, kam patrí. Nebadať na ňom žiadnu traumu, dokonca nemá problém ani 

voziť sa autom. Snáď jediným pozitívom je, že ak aj predtým utekal, teraz po tom všetko 

zrejmekonečne doceňuje teplo domova, čaro plnej misky a našej spoločnosti. Už sa o nič nepokúša. 

A že psy nemajú dlhodobú pamäť.  

Katarína Macková 
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Minulý rok sa medzi množstvo 

aktivít Samojed klubu zaradil aj 

Samojedský ples, ktorý sa 

konal 11.02.2017 v Hlohovci. 

Verím, že každý kto  sa 

zúčastnil mi dá za pravdu, že to 

bola veľmi podarená akcia, 

plná zábavy......tanec, jedlo, 

hry či bohatá tombola. 

Dovolím si tvrdiť, že by bol 

hriech nezopakovať to .....a tak 

27.01. 2018 sme sa opäť stretli 

v Hlohovci v sále MIER  na II. Samojedskom plese už tradičnom (dúfam). Vítaný bol každý, 

kto má rád psov samozrejme, kto mal záujem mohol svoju 4-nohú lásku priviesť so sebou..... 

Prišli sme medzi prvými, sála bola krásne nachystaná, vyzdobená. Zopár drobných úprav a 

je hotovo z pohľadu laika. No pri pohľade na Janku a Emily, ktoré lietali jak strigy na metle 

mi bolo jasné, že sa holky nenudili..."Čo ešte treba?"....nafúkať balóny, rozhádzať konfety, 

či jak sa tie hovadinky volajú, dochystať  tombolu, priestor na súťaž o naj dezert......no 

úúúúúfffff. 

Hotovooooo 17.00 šup nahodiť sa do gala a môžeme začať. Všetci usadení a ako povedala 

Emily "předsedo povedz pár teplých slov".... Ako vždy Jožkove slová zahriali pri srdiečku 

spolu s chutným prípitkom. Ples zahájili dve úžasné slečny Simonka a Mária spevom a hrou 

na gitaru...." Mať tak ich talent tak som za vodou " :-) Pokračujeme úvodnými tanečkami a 

mňam večeraaaa juj pán kuchár opäť nesklamal .....ufff všetko som zjedla....kto sa bude za 

mňa hýbať.....No nič ide sa tancovať " kto ste neboli môžete ľutovať DJ  bol perfektný hral 

úplne pre každého. A je na 

rade prvá hra " Aktivity - 

(pantomíma, kreslenie, 

hláška/pieseň z filmu a opis 

predmetu)" ďakujem 

všetkým zúčastneným boli 

ste skutočne úžasní, 

pohotoví, dali ste to na 

jednotku. Zábava pokračuje 

v plnom prúde a prichádzajú 

úžasné orientálne tanečnice 

so svojim programom....wow 

boli perfektné ani som 
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netušila s kolkými časťami tela sa dá súčasne hýbyť. Je čas na zahájenie ochutnávok 

dezertov zapojených do súťaže o NAJ DEZERT....mimochodom súťaž vyhrala fantastická 

marlenka od Moniky Húšťavovej. Čašníčky začínajú nosiť režóny a chystajú druhú večeru v 

podobe švédskych stolov....ach kto to všetko zje. Opäť bohatý výber a samé dobroty. Popri 

druhej večere začíname s tombolovu fúúúúúú more cien,  nechcem klamať ale bolo cez 120 

cien od vtipných ako balíček prvej 

pomoci (súprava leukoplastov), 

balíček pre šikovnú gazdinku 

(sada na pečenie) až po skutočne 

krásne a hodnotné ceny hand 

made výrobky, darčekové koše, a 

nemôžem nespomenúť cenu 

ktorú chcel vyhrať snáď každý, 

ručne vyrobený nôž od pána 

Kalinaya....tombola rozdaná a 

ešte jedno krásne gesto na záver 

pre tých, ktorí nič nevyhrali v 

tombole  boli nachystané balíčky 

....keďže každý niečo vyhral tak balíčky dostávali tí čo vyhrali len raz....A zábava pokračuje 

tanečky jak sa patrí, tancuje každý kto má 

nohy....Na rade je posledná súťaž musím 

povedať, že absolútne úžasná súťaž v 

obliekaní. 2 družstvá- 4 ľudia museli za 60 

sekúnd na seba navliecť čo najviac kusov 

oblečenia, aby to nemali také ľahké 

nechali sme ich obliekať minútu a pol 

....vznikli nám 4 snehuliaci opäť ďakujem 

zúčastneným muselo im byť pekelne 

teplo......A tancovačka až do rána, môj 

chlap pretancoval topánky........ 

Dovolím si povedať že náš II. Samojedský 

ples bol opäť úspešný skvele sme sa 

zabavili a každý s kým som sa lúčila bol 

spokojný a tešil sa, že sa čoskoro 

stretneme na III. Samojedskom plese. 

Veľká vďaka za zorganizovanie tejto 

skvelej akcie, taktiež vďaka sponzorom a samozrejme Vám všetkým zúčastneným bez Vás 

by to nešlo....   ĎAKUJEM 

Veronika Petrušová 



 
 

38 

 
 
 
 
Psie starnutie so sebou prináša viacero 

problémov, je preto vhodné sa o našich 

štvornohých miláčikov viac starať... 

Psí seniori zväčša nebývajú tak aktívni 

ako za mlada, priberajú, zhoršuje sa im 

zrak a sluch a častokrát ich trápia aj rôzne 

choroby, ktoré im znepríjemňujú život.  

 

V seniorskom veku by pozornosť 

majiteľa psíka mala upútať akákoľvek 

neobvyklá zmena, napr. zmena chovania, 

chudnutie, častejšie močenie, vyšší 

príjem tekutín, nechutenstvo a iné. 

Všetky neobvyklé príznaky by sme mali 

konzultovať s veterinárom. Rovnako ako 

u ľudí, tak aj u psíkov starnutie pôsobí 

komplexne na celý organizmus. U mnohých orgánov (napr. obličky, pečeň) tak dochádza k zníženiu 

ich funkčnosti. Vhodnou prevenciou je optimálna životospráva, minimalizácia stresových faktorov a 

pravidelné preventívne prehliadky. 

 

Zdravé kĺby 

Psíkov seniorov často trápia kĺby. Ich stav je predurčený niekoľkými faktormi. Medzi tie 

najvýznamnejšie patrí genetická výbava a to, ako boli psi kŕmení a zaťažovaní hlavne v období rastu. 

Neskôr sa už pridávajú zmeny vyvolané práve starnutím. U kĺbov sa jedná napríklad o obmedzenú 

tvorbu synoviálnej tekutiny či glukosamínglykánov, teda základných komponentov všetkých kĺbov. 

Jednou z možností ako u starnúcich jedincov podporiť výživu kĺbnych štruktúr, je pravidelné 

podávanie overených nutričných doplnkov na báze glukosamínu a chondroitínu. Veľký význam v 

tomto období života má aj výživa a celková životospráva, ktorá by mala zodpovedať potrebám psa. 

Preventívne prehliadky 

U starších psov je veľmi dôležité chodiť na častejšie preventívne veterinárne prehliadky, kedy pri 

pravidelnom sledovaní psa možno odhaliť závažnejšie zdravotné problémy už v počiatkoch a ich 

terapia tak býva omnoho úspešnejšia. 

Primeraný pohyb 

Medzi najčastejšie ochorenia u starnúcich zvierat patrí ochorenie dutiny ústnej ako  napr. zubný 

kameň alebo rôzne zápaly, no taktiež aj problémy s pečeňou a obličkami. Psy tiež často trápi aj 

obezita, ktorá je  zväčša spojená so všeobecne nižšími energetickými  potrebami, nižšou fyzickou 

záťažou a prekrmovaním. 

Ochorenia ústnej dutiny a obezita potom zviera predurčujú k ďalším zdravotným problémom ako 

napríklad ochorenia srdca.  Ak má pes sklony k obezite, je dobré kŕmnu dávku zmenšiť a zvoliť 

krmivo s nižším obsahom tuku. Nezabúdajme ani na pohyb, ktorý má pozitívny vplyv nielen na 

fyzické ale aj psychické zdravie. Samozrejme typ pohybovej aktivity je nutné upraviť vzhľadom k 

fyzickým možnostiam psíka, aby nedošlo k preťaženiu organizmu. Vhodnými aktivitami sú 

prechádzky alebo plávanie...   

 

Foto: Best of Xamba Yoshi and us – „NILEK“  v tomto čase skoro 15 rokov  

 
Zdroj: https://muj-pes.cz/pece/myslete-na-zdravi-vaseho-psiho-seniora-

1942.html?utm_source=email&utm_medium=4-2019 

ZDRAVIE 
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K jedným z najväčších nebezpečenstiev číhajúcich na psov najmä veľkých a gigantických 
plemien patrí torzia žalúdka. Vážnosť tohto život ohrozujúceho stavu zvyšuje aj fakt, že 
prichádza nečakane, často v noci a má prudký spád. Bez okamžitej intervencie veterinárneho 
lekára končí fatálne. 
 
Základný popis 
Slovo torzia pochádza z latinského slova torsio označujúceho pretočenie, skrútenie. Tomuto 
deju môžu byť vystavené rôzne orgány, avšak vo veterinárnej praxi sa najčastejšie 
stretávame práve s torziou žalúdka. Ako bolo už vyššie spomenuté, vývoj ochorenia je veľmi 
rapídny. Samotnému pretočeniu žalúdka rôzneho rozsahu však predchádza jeho dilatácia, 
to znamená rozšírenie. Žalúdok je naplnený krmivom a  plynom. Celý proces prebieha 
postupne, ale rýchlo. Nafúknutý (dilatovaný) žalúdok sa často ľahko pretočí okolo svojej osi 
aj pri malej námahe.  Dochádza k zaškrteniu pažeráka, pyloru (časť žalúdka prechádzajúca 
do tenkého čreva) i okolitých ciev. Perilstatika (pohyb čriev)  je zastavená. Tvorba plynu v 
žalúdku sa ešte viac zvyšuje, stena žalúdka je napätá a môže nekrotizovať (odumierať), 
Nafúknutý žalúdok tlačí aj na zadnú dutú žilu a portálnu žilu, dôsledkom čoho sú prejavy 
arytmie. Priškrtením ciev  nastáva stagnácia krvi aj v slezine a dochádza k jej poškodeniu  
rôzneho rozsahu. Nedokrvením môžu byť postihnuté aj obličky, tenké črevo.  Tlak na bránicu 
a pľúca sťažuje dýchanie. Pri neriešení stavu dochádza v priebehu niekoľkých hodín ku 
kardio-pulmonálnemu zlyhaniu,  celkovému kolapsu a smrti. 
 
 
Umiestnenie žalúdka v tele psa                          Mechanizmus vzniku torzie 
 

 
 
Predispozícia 
Torzia žalúdka postihuje vo zvýšenej miere najmä veľké a gigantické plemená psov s 
hlbokým hrudníkom ako nemecká doga, bernardín, rotvajler, doberman, bernský salašnícky 
ovčiak, nemecký ovčiak, írsky vlkodav atď. Prípady torzie u malých až trpazličích plemien sú 
síce zriedkavé, ale nie nemožné. Ochorenie postihuje najmä dospelé a staršie psy. 
 
Príčiny 
Za príčiny vzniku torzie bývajú popri plemennej, resp. anatomickej predispozície udávané 
vonkajšie faktory (nevhodná strava, kŕmenie a následný pohyb atď.) a vzhľadom na vyšší 
výskyt v niektorých líniách sa predpokladá aj vplyv dedičnosti.Pri predisponovaných 
plemenách  sa veľa diskutuje o forme, zložení, kvalite kŕmenia a následného kľudového 
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režimu a to najmä preto, že  práve  nedostatky, či chyby (napr. kŕmenie kuchynských 
zvyškov) v tejto oblasti najčastejšie zvyknú naštartovať proces dilatácie a následnej torzie 
žalúdka. Aj keď dodržiavanie určitých pravidiel a preventívnych opatrení bezpodmienečne 
nezaručí úplnému vyhnutiu sa torzii, výraznou mierou však znižuje riziko jej vzniku. 
 
Prevencia 
Preventívne opatrenia sa zameriavajú najmä na kvalitu podávaného krmiva v kombinácii s 
kľudovým režimom pred a po nakŕmení. Či už je pes kŕmený granulami (vhodnejšie sú 
namočené), varenou stravou alebo Barfom, dôležité je klásť dôraz na kvalitu podávaného 
krmiva. Vždy musí byť čerstvé (nikdy nie odstáte!), nutrične vyvážené a optimálneho 
množstva. Prechod na inú značku granúl, či formu stravy by mal byť pomalý a postupný. 
Pred a po kŕmení je potrebné sa vyhnúť fyzickej námahe, ale i obyčajnému pretáčaniu sa 
cez brucho, či jazde autom. Nebezpečný môže byť aj nárazovo veľký príjem vody. Odporúča 
sa aj rozdelenie stravy do 2 kŕmnych dávkach počas dňa a to nielen u jedincov, ktorí majú 
tendenciu hltať žrádlo a tým do žalúdka prijímať aj vzduch. 
 
Klinické príznaky 
Medzi najčastejšie príznaky torzie žalúdka patrí  zväčšené brucho, zhrbený postoj,  
neúspešné pokusy o vracanie, slinenie, výrazné dýchanie. Sliznice sú bledé. Pri pohmate je 
brušná dutina veľmi napnutá, tvrdá a pre psa bolestivá. Celkovo je jedinec s prebiehajúcou 
torziou nespokojný, nevie si nájsť miesto, kňučí, zvíja sa, alebo naopak len leží schúlený v 
klbku.  Správanie je zmenené, pes je letargický až apatický. 
 
Diagnostika a liečba 
Diagnóza sa určuje 
pomerne jednoznačne a 
to na základe anamnézy, 
symptómov a klinického 
vyšetrenia s následným 
potvrdením 
prostredníctvom RTG 
vyšetrenia. Na prognózu 
zvládnutia torzie má 
vplyv včasnosť 
vyhľadania odbornej 
veterinárnej pomoci. 
Pri operačnom zákroku 
je potrebné sa v prvom 
rade sústrediť na 
uvoľnenie 
nahromadených plynov 
spôsobujúcich vplyvom 
tlaku deštrukciu žalúdka 
a svojho okolia. Celý žalúdok sa vyčistí aj od tuhej náplne, prekontroluje a zhodnotí sa jeho 
stav, ako i stav okolitých orgánov, najmä sleziny. Tá môže byť taktiež pretočená. V mnohých 
prípadoch je tak nekrotizovaná, že sa musí pristúpiť k odstráneniu sleziny. Samotný žalúdok 
je potrebné reponovať do fyziologickej polohy a následne sa často pristupuje ku gastropexii, 
teda preventívnemu prišitiu žalúdka o brušnú stenu. 
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Pooperačná starostlivosť 
Aj po úspešne zvládnutej operácii je prvých 72 hodín kritických. Podávané sú ATB a infúzna 
terapia. Od druhého dňa môže byť psovi ponúknutá voda, pri priaznivom vývoji od tretieho 
dňa aj prvé krmivo vo forme špeciálnej konzervy (veterinárna diéta na to určená). Pri kŕmení 
je však potrebné byť veľmi opatrný a to nielen čo do kvality, ale aj množstva. Strava je 
podávaná v malých množstvách a častejšie. Špeciálne v prvé dni je dobrá pooperačná 
starostlivosť nevyhnutnosťou, pes musí byť pod stálou kontrolou majiteľa. Dobrý prehľad o 
aktuálnom vývoji dokáže veľa napovedať smerom k správnemu pooperačnému 
manažovaniu liečby. Veterinárneho lekára je potrebné kontaktovať pri akomkoľvek  
podozrení na zhoršenie stavu. Dôležité je odsledovanie aj prvej stolice po operácii, nakoľko 
práve tento obyčajný fyziologický proces poukazuje na úspešné zvládnutie torzie. Psy s 
prekonanou torziou vedú normálny život, avšak doživotne musia prísne dodržiavať všetky 
preventívne opatrenia.  Po gastropexii sa riziko opakovanej torzie síce výrazne znižuje, avšak 
nie je zaručenou ochranou voči jej vzniku. 

Veterinárna poliklinika Althea  
MVDr. Pavol Zubrický, MVDr. Lucia Radošovská 

Ilustrácia: Ing. Barbora Harmanová 
RTG snímka: Jasper samojed apríl / 2019 

Text publikovaný v časopise Kynologická revue 9/16 

 
 
Skalica 2019 je za nami a ja vám predstavujem 

BEST WINNER JASPER (Ocean Twilight Yoshi 

and us) Počas výstavy v sobotu dostal *torziu 

žalúdka* Vďaka Mirenovi, ktorý si všimol, že nie 

je ok... a chovateľke a majiteľke Janke, ktorá 

okamžite vedela o čo sa jedna. A ja? zložená 

hysterická baba ako domček z karát. OBROVSKÁ 

VĎAKA Peter Turkovič, ktorý šiel (valil) a 

nevedeli sme kam a teamu čo obvolávali kliniky a 

VŠETKÝM KTORÍ TAM BOLI A DRŽALI PALCE. 

Boli sme na klinike v Uherskom hradišti. To že u 

nás je to známe atmosféra super priateľská, ale ta 

podpora a potlesk :) ktorú Jasper dostal od 

všetkých bola perfektná... Ospravedlňujem sa, že 

nemenujem všetkých... 

 
 
 
 
 
 
Asi každý z nás chovateľov pozná pojem katarakta. Je to 
najznámejšie ochorenie očnej šošovky, ktoré vzniká 
znížením jej priehľadnosti, až úplnou stratou 
priehľadnosti v dôsledku štrukturálnych zmien. 
Katarakta však nemusí mať len dedičné podmienenie. Je 
viacero príčin ktoré môžu spôsobiť kataraktu, dedičných 
aj nededičných, no ja by som sa dnes rada venovala 
práve nutričnej katarakte. 
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 Nutričná katarakta je spôsobená nedostatkom alebo prebytkom určitých živín. U psov 
je najčastejšou príčinou odchov šteniat na mliečnych náhradkách. Zvyčajne je možné rozlíšiť 
nutričnú kataraktu od dedičnej katarakty. Poloha katarakty v šošovke je v porovnaní s inými 
kataraktami jedinečná. Nutričná katarakta zvyčajne nepostupuje tak, aby významne 
ovplyvňovala videnie. Niektorá sa s vekom zlepší, pretože mladá šošovka sa sama dokáže 
regenerovať. Čím mladšie je šteniatko pri prechode z chovnej suky na mliečne náhradky, 
tým je pravdepodobnejšie, že sa vyvinie nutričná katarakta. Naopak, čím skôr sa u šteniat 
kŕmených mliečnymi náhradkami začne s tuhým jedlom, tým skôr sa šošovka môže 
stabilizovať a vylepšiť.  
 
Uskutočnilo sa množstvo štúdií s cieľom zistiť konkrétne príčiny nutričných katarákt. Väčšina 
štúdií implikovala abnormálne hladiny aminokyselín, konkrétne arginínu, taurínu, valínu, 
fenylalanínu, tryptofánu a histidínu. Deficit arginínu sa ukázal ako najpravdepodobnejšia 
príčina nutričnej katarakty u psov. Väčšina komerčných mliečnych 
náhrad neobsahuje pridaný arginín. Výnimkou je babydog 
milk od firmy Royal canin.  
Neuskutočnili sa žiadne štúdie hodnotiace domácu stravu, je však 
známe, že mäso je dobrým zdrojom arginínu. Jedným z najbežnejších 
odporúčaní je preto pridávať do mliečnych náhrad mliečne výrobky 
z hovädzieho, alebo pečeňového mlieka (používajú sa ako prídavky do 
mlieka pre deti). Keďže sa nevykonali žiadne štúdie, ktoré by hodnotili 
túto kombináciu, neexistujú žiadne konkrétne odporúčania týkajúce sa 
množstva pridanej detskej stravy. 
 
Konkrétne odporúčania pre chovateľov, ktoré môžem predložiť, sú 
tieto: 

 Ak nie je možné odchovať šteňatá na matke, skúste pre nich 
nájsť náhradnú matku. 

 Čím dlhšie sú šteňatá na mlieku sučiek, tým je menej pravdepodobné, že sa u nich 
vyvinie nutričná katarakta. 

 Ak nie je k dispozícii mlieko od suky, zvážte použitie babydog milk Royal canin, 
pretože má najvyššiu hladinu bielkovín dostupných v náhradkách mlieka a pridaný 
arginín, alebo pridajte do mliečnej náhradky toľko hovädzieho alebo pečeňového 
mlieka, ako je to možné bez toho, aby ste spôsobili narušenie gastrointestinálneho 
traktu (teda pri objavení hnačiek treba znížiť dávku). 

 Šteniatko sa snažte čo najskôr preložiť na tuhé/polotuhé jedlo. 
 
Každý zodpovedný chovateľ sa snaží v prvom rade odchovávať zdravé šteniatka, ktoré 
svojim majiteľom budú robiť radosť dlhé roky. Katarakta vie v niektorých prípadoch značte 
skomplikovať život psíkovi aj majiteľovi, a preto by sme sa jej mali snažiť vyhnúť nielen čo 
sa týka genetiky, ale aj nesprávnym kŕmením šteniat. Dúfam, že tento článok Vám dal aspoň 
základné know how, ako sa nutričnej katarakte vyhnúť.  
Na záver prikladám obrázok, ako môže pokročilé štádium katarakty vyzerať. 
Zdroje: 
http://devinefarm.net/rp/rpcatar.htm?fbclid=IwAR38In00I1sk-
15aKuNOguWSgfRZoyhyKiwGVGwVq0O3m5y0KBKMrYTv1nE 
http://www.amcock.alconet.sk/KATARAKTA.pdf 
Obrázok:  
http://www.oci-vet.sk/operacia-katarakty-phakoemulzifikaciou/?lang=sk 

      MVC Laura Gallyová (ch. s. Tatranská žiara) 

http://devinefarm.net/rp/rpcatar.htm?fbclid=IwAR38In00I1sk-15aKuNOguWSgfRZoyhyKiwGVGwVq0O3m5y0KBKMrYTv1nE
http://devinefarm.net/rp/rpcatar.htm?fbclid=IwAR38In00I1sk-15aKuNOguWSgfRZoyhyKiwGVGwVq0O3m5y0KBKMrYTv1nE
http://www.amcock.alconet.sk/KATARAKTA.pdf
http://www.oci-vet.sk/operacia-katarakty-phakoemulzifikaciou/?lang=sk
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V auguste sa v Estónsku konal ďalší World Samoyed 
Meeting – Svetové stretnutie Samojedov, tentokrát po 
4 rokoch a nie po troch ako sme zvyknutí, pretože 
Estónsky team čiastočne spolupracoval na organizácii s 
Fínskom a tak potrebovali na potrebnú organizačnú 
prípravu viac času. 
 
Všetci sme sa už veľmi tešili, ja o to viac, že na 
poslednom WSM som sa nezúčastnila, konalo sa totižto 
v Austrálii. Estónsky team zvládol všetko na jednotku, 
celá akcia bola super zorganizovaná, konala sa v 
reprezentatívnych priestoroch Sagadi Manor, pričom 
dve výstavy (Klubová a Euro Samoyed Show) sa konali 
v parku pred kaštieľom. Účastníci sa tu zišli skoro z 
celého sveta, klasické jadro tvorili vlastne naši známi 
„Skaličania“ z Fínska, Litvy, Belgicka, Anglicka a 
Austrálie. Bola som prekvapená, že z niektorých krajín 
sa nezúčastnil vôbec nikto. Napriek tomu konkurencia 
na výstavách bola veľmi silná, o to viac sme sa tešili z 
úspechu našich šteniatok Azi a Benjiho. 
Každý večer sa konali spoločné slávnostné večere, v 
sobotu potom večera s aukciou, kde sme každý niečo 
vydražili – a keďže sa jednalo o skutočnú aukciu s ujom 
s cylindrom, ktorý s kladivkom čakal na najvyššiu ponuku, bolo to občas aj napínavé. Konferencia v 
nedeľu obsahovala zaujímavé prednášky a workshopy, ktoré sme však všetky nestihli, pretože sa 
niektoré konali v rovnakom čase. 
Veľký úspech malo oznámenie našeho klubu o tom, že ďalšie WSM sa bude konať na Slovensku – 
podľa ovácií a ohlasov sa dá očakávať veľká účasť (záujem bol hlavne prejavený o ochutnávaciu 
súťaž domácich liehovín). V každom prípade na záver sme od Estónskeho Klubu prevzali vlajku WSM 
a už teraz sa tešíme na WSM 2022 na Slovensku! 

Jana Fulierová 

 
 
 
 
 

VÝSTAVY 

SAVE THE DATES 

WORLD SAMOYED MEETING SLOVAKIA 

MAY 20-22  2022 
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Samojed klub Slovensko 

 
30.4.-3.5. Skalica 

1.5. – Špeciálna výstava CAC, CC 
2.5. – Klubová výstava CAC, CC 

?? – Špeciálna výstava CC 

  

 

 
Samojed klub Česká republika 

 
25.4. –  Klubová výstava - kemp Dolce u Trutnova 
26.4. –  Výstava CAC - kemp Dolce u Trutnova 
17.10. – Klubová CAC - Lužice u Hodonína 

  

 

 
Klub Severskych psu Česká republika 

 
2.5. – Klubová výstava s KV Nová Živohošť 
3.5. – Klubová s CAC Nová Živohošť 
19.9. – Špeciálna výstava Nová Živohošť 

  

 

 
Klub pre severské a záprahové psy Maďarsko 

 
7.6. – Špeciálna výstava - Agard  village, Velence lake 
18.9. – Klubová výstava - Bér village 

  

 

 
Klub pre severské plemená Rakúsko 

 
3.4. – Klubová výstava – St. Pölten 
4.4. – Klubová výstava – St. Pölten 
24.10. – Klubová výstava – Reingers 

  
 
 

KALENDÁR  KLUBOVÝCH VÝSTAV  

2020 
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In june 2020 the fourth edition of Eurosamoyed will take place in Montebello della 
Battaglia (Pavia), quite close to Milan. We are proud to have been elected as organizer of 
this important event which is known as the best reunion of samoyed breeders in the 
world. We would be extremely pleased if you would do as the honor to partecipate. Please 
extend the invitation to your club members. The program includes the welcome 26th of 
june in the evening whit food and winecommentaryand folk music by Fisarmonica 
instruments from Stradella Museum. 27th of june, Saturday, is Eurosamoyed Day, whit 
Usa & Uk judges. Prices are EuroSamoyed Winner and Italian CAC. The day will end whit a 
special gala dinner-dance. 
On Sunday 28th of june, there will be Italian Samoyed Special Show , with CAC. In the 
morning all dogs will receive Sacred Blessing. A whole week end during which our 
samoyeds will receive maximus attentions and a special occasion for an extraordinary 
meeting for breeders. On www.bremadog.it the form for inscription to all events. 
Best Regards 

Eurosamoyed Italian Comitee 

 
SAVE THE DATES 

EURO SAMOYED 

SHOW 2020 

26.-27.-28. Jún 

 
https://www.facebook.co

m/eurosamoyed2020/ 
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Priezvisko Meno Priezvisko Meno

Absolónová Štepánka Mihalovics Anežka

Andrezejczak Sebastian Mihoková Daniela

Babic Tomáš Miková Radka

Babicová Zita Molnárová Nora

Baluchová Miriam Morawska Marta

Bandík Ľubomír Mráziková Iveta

Bartáková Novotová Zdena Múdra Emília

Bausiene Nomeda Múdry Branislav

Benkovičová Pavlína Nagyová Miroslava

Borovská Viktória Necić Sladjana

Bravencová Zuzana Nevřalová Petra

Brezanská-Lancíková Janka Nichtová Júlia

Bucoń Karolina Nováčiková Radka

Celarc-Percic Mateja Obšut Slavomír

Červenková Tatiana Ocket Henk

Danojlic Jelica Okániková Erika

Daňsová Pavlína Ondruška Jozef

Daňsová Bachratá Zuzana Ondrušková Štefánia

Doboš Marián Ovčačík Ján

Drozdova – Statkevičiene Margarita Pacera Rastislav

Fančovičová Mirka Pakan Róbert

Foltány Radoslav Palusná Regina

Frey Adrián Pangrác Pavol

Fričová Daniela Pappová Michaela

Fulierová Jana Parijenko Marina

Fürnkranz Anselm Pašmík Milan

Gallyová Laura Pavešicová-Moricová Erika

Gašparovičová Petra Pešková Alena

Gibová Anna Peterek Ján

Gorčová Magdaléna Petrušová Veronika

Grieger Nina Piatková Šárka

Henčel Martin Pilař Luděk

Henčelová Petra Poliaková Mária

Holíková Marta Prezbruch Miroslav

Hromádková-Janovcová Mirka Pročka Pavel

Hrušková-Beemer Stanka Pšenka Stanislav

Hurná Gabriela Púchovská Bernadetta

Húšťavová Monika Racułt Paulina

Hyblbauerová Marie Radková Jana
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Priezvisko Meno Priezvisko Meno

Izakovičová Jarmila Rumsaite Dalia

Jančičková Lýdia Rykun Irina

Jančovič Miroslav Saras Martin

Janíková Dagmar Sarvaš Štefan

Janková Jarka Schejbal Jakub

Jánošíková Martina Sičák Vladimír

Jašurek Nikolas Siebertová Zuzana

Jiránková Michaela Solár René

Jungrová Eva Staníková Lucia

Juračka Michal Stehlík Jozef

Jurika Matej Stoykova Slavka

Kálnássy de Kálnás Oliver František Styková Monika

Kišková Hana Surovičová Andrea

Klačanská Erika Šarkaň Miroslav

Klačanský Mireno Šimkovičová Katarína

Klenová Miroslava Šmajdová Martina

Komačková Alexandra Šomodiová Magdaléna

Končošová Katarína Šterbová Michaela

Korpisalo-Kohvaka Jeni Tirpák Ľubomír

Kotulová Bernadeta Tomlyová Ivona

Kovačovič Katarína Töröková Ivona

Krútková Jana Turkovič Peter

Kucka Dušan Turkovičová Simona

Ladiha Milan Vadnjal Urška

Lehocký Marek Vajdová Lucia

Lehotský Matúš Vaňo Roman

Lisý Michal Varga Matej

Lorinčíková Lívia Vasilová Zuzana

Lugar Róbert Vavrová Sára

Luxová-Knápková Marcela Vilinová Denisa

Mačák Vladimír Virbová Emília

Majdová Terézia Vizgirdiené Jurga

Markovičová Jarmila Víznerová Jana

Matúš Marek Vlčková Alena

Mazancová Monika Vojtkovský Václav

Mečiar Branislav Voříšek Boris

Metelská Mariola Vylupková Eva

Mickiene Dalia Wilk Magdalena

Mickis Evaldas Zelenaiová Helena

Mihalovics Anežka Zemková Monika
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Alice  -  Radost Zhizni Incredible Heart Breaker   
15.06.2011 – 01.07.2019 
M: Belyi Volk Happy History 
F: Kalaska Aussie Idol 
 
Na nebi žiari nová hviezda, jej meno je Alicka. Alicka žiarila po celý svoj život, kto ju stretol, 
musel si ju zamilovať. Sme neskutočne šťastní, že Alicka bola a aj vždy bude súčasťou nášho 
života. Tak veľmi nás naučila, dávala toľko lásky nielen nám ale i všetkým naokolo... Naše 
statočné dievčatko.... tak veľmi bojovala, tak veľmi túžila žiť. Pokorila všetky limity v 
encyklopédiách a múdrych lekárskych knihách.   
Do poslednej sekundy mala to, čo najviac milovala.... našu spoločnosť a dobré jedlo... 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám v priebehu posledného roka pomáhali....písali, volali, 
vyjadrovali svoju podporu...  veľmi si to vážime.  
Naše srdcia sú zlomené na tisíce častí, slzy tečú  stále a ešte dlho budú. No Alicka nám 
zanechala množstvo nádherných spomienok a bude  naďalej žiť vo svojich potomkoch. 
Alicka naša,  nikdy nezabudneme !!! 

Petra a Martin Henčelovci 
 

Smútime 
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CZAR  -  Czar Ivan Of Ketty Kelly   
19.10.2007 – 31.01.2019 
M: Bambi Of Xamba Yoshi and us 
F: Vanderbilt´s Rockhard Playhard 
 
Prišiel k nám v roku 2008 a „sranda“ začala. Až on nás naučil, čo je to mať psa – samojeda. 
Na začiatku neznášal grooming a výstavy, nemal rád ohňostroje, jeho obľúbenou činnosťou 
bolo chytanie sliepok spolu so Xsarou. Miloval LeeLoo a možno preto sa za ňou tak ponáhľal. 
V prírode navoľno vždy ohluchol a miloval jazdy v aute. Náš Czar, ktorý nás opustil začiatkom 
roka, bol proste „Pán pes“, na ktorého nikdy nezabudneme. Žije naďalej v našich srdciach, 
spomienkach a potomkoch. Dúfame, že aj teraz naháňa piškótky s LeeLoo a Xsarou tam 
hore, ako to rád robil tu medzi nami a čakajú na nás. 

Emily & Ninka & Braňo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Smútime 
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Mamí, ja chcem na Vianoce psíka.  
Neotravuj, …. 

 
 

 
 
  

Použité slová: 
beh, chránič, divák, dvere, dážď, dôchodca, história, klobása, krk, krádež, kvet, 
kľučka, loj, los, loď, majiteľ, moderátor, nosorožec, obojok, obuvák, oko, 
olejomaľba, olovo, osa, otroctvo, ozón, palác, park, pes, prestávka, punč, 
sklad, slon, slovo, stroskotanec, svetlo, vagón, viróza, voda, vosk, vydra, 
zloženie 
 



 
 

51 

 
 
 
 
 



 
 

52 

 
 



 
 

53 

 
 
 
 

Skôr, ako sa začítate do tohto výnimočného 
skutočného príbehu, zatvorte na chvíľku oči a 
predstavte si, že ste od narodenia nevidiaci a kráčate 
životom ponorení v tme. A teraz si predstavte, že sa 
11. septembra 2001 nachádzate na 78. poschodí 
Svetového obchodného centra v New Yorku, do 
ktorého narazí unesené lietadlo. Pri sebe máte len 
svojho vodiaceho psa a ste úplne odkázaní na jeho 
pomoc. 
 
Príbeh neobyčajného Michaela Hingsona a jeho vernej 
a odvážnej sprievodkyne Roselle roky dojíma ľudí po 
celom svete. Pri čítaní tejto knihy aj vy budete kapitolu 
po kapitole strácať reč a žasnúť nad putom, ktoré 
spája človeka a psa v tom najkrajšom zmysle slova. 
Precítite, aké je to poslepiačky zísť sedemdesiatosem 
poschodí, uniknúť smrti v rúcajúcich sa dvojičkách a 
skrývať sa v podzemnej stanici metra. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Štedrovečerná hostina pre psíka 
 
 

Suroviny: 
100g kuracích srdiečok (surové) 
100g mäso podľa výberu (surové) 
1 hrnček uvarenej ryže 
1 nastrúhaná mrkva 
1 nastrúhané jablko 
1 PL medu 
1 PL brusnicového džemu 
1 ČL lososového/kokosového/ľanového oleja 
 

Všetky suroviny naservírujeme do misky a štedrá večera je hotová 😊 
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Chceli by sme sa poďakovať, ktorí pomáhajú a prispievajú 
sponzorsky na naše akcie, výstavy, tábory a propagačné akcie. 
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SAMOJED ROKA 2018 

Šteniatko pes / Puppy male 

1. ZORRO RIDES AGAIN YOSHI AND US 3010/9 Fulierová Jana, Ing. 

2. ATREVIDAS ALBOR LA TORRE ROJA 840/4 Poliaková Mária 

Šteniatko suka / Puppy female 

1. YANG THE SUNSHINE YOSHI AND US 3730/11 Fulierová Jana, Ing. 

2. ATREVIDAS AMANÍTA LA TORRE ROJA 2950/12 Petrušová Veronika 

3. GLAMOROUS MIRACLE CARPATHIAN WHITE SMILE 1870/10 Henčelová Petra, Ing. 

4. HONEYMOON SAMOYEDS KENNEL FOR LOVE 1030/6 Jungrová Eva 

5. FEMME FATALE CARPATHIAN WHITE SMILE 785/3 Miková Radka  

6. AKLARO LUCKY SMILING LADY 705/2 Necić Sladjana 

7. MATYELLA EIFFEL ROMANCE 300/2 Okániková Erika, Ing. 

Mladý pes / Junior male 

1. SNIEGO ELFAS AUTUMN'S OCEAN OF MY DREAMS 18220/27 Rumsaite Dalia  

2. GLAMOROUS JAZZ CARPATHIAN WHITE SMILE 12805/24 Celarc Perčič Matejka 

3. MISHKA NA SEVERE DIKIY MIOD 9735/18 Múdra Emília 

4. KLAJOKLIU ŠUO OLYMPUS GRAND STRIKER 8250/37 Drozdova-Statkevičienė 

Margarita 

5. THE UNIQUE TWILIGHT ORLEANSNOW 4295/13 Petrušová Veronika 

6. AKLARO KAUNAS 3105/8 Necić Sladjana  

7. AKLARO KING OF THE SHOWS 1190/3 Necić Sladjana  

8. XPLOSIVE WASABI YOSHI AND US 260/3 Fulierová Jana, Ing. 

Mladá suka / Junior female 

1. KLAJOKLIU ŠUO OLYMPUS CONQUER LORITA 9925/30 Mickiené Dalia 

2. POLAR MIST GOING DANISH 8680/19 Mickiené Dalia 

3. FABULOUS ELEANOR TIKIBARA 5170/19 Schejbal Jakub 

4. MISHKA NA SEVERE DYHANIYE ZIMY 3930/8 Rykun Irina 

5. MISHKA NA SEVERE ENIGMA AETERNA 2710/6 Rykun Irina 
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6. EUPHORIA CARPATHIAN WHITE SMILE 1110/3 Töröková Ivona 

7. AKLARO KNOW HOW TO WIN 1010/1 Necić Sladjana 

8. SNOWBODY SMILE NEVER GOES OUT OF STYLE 890/6 Korpisalo-Kohvakka J. & 

Kohvakka J. 

Dospelý pes / Adult male 

1. KLAJOKLIU ŠUO YOU ROCK MY WORLD 26325/38 Mickiené Dalia 

2. MISHKA NA SEVERE COOKIE WHISPERER 9300/21 Rykun Irina 

3. OCEAN TWILIGHT YOSHI AND US 4440/8 Múdra E. + Fulierová J,, 

Ing. 

4. AKLARO JACKPOT 4230/5 Necić Sladjana 

5. DAGAN ADORABLE SMILE 2750/4 Turkovičová Simona 

6. MOMO MATHIAS AIASKIMA 2185/12 Jánošíková Martina, Ing. 

7. EINHERJAR CARPATHIAN WHITE SMILE 1800/6 Pappová Michaela 

8. MY MOONLIGHT ORLEANSNOW 1330/4 Jungrová Eva  

9. MISHKA NA SEVERE BLUE BLUE OCEAN 810/4 Rykun Irina 

10. BLARTHON AVENGER SNOW 680/1 Turkovičová Simona 

11. 

EAGER EDISON XSARA´S HOPE 

580/1 

Gašparovičová Petra 

ESPRIT ESKIMO XSARA´S HOPE Húšťavová Monika 

12. VERTIGO ROCKS ME AT YOSHI AND US 260/3 Turkovič Peter, Ing. 

13. ELEGANT EDWARD XSARA´S HOPE 160/2 Pavlisko Jaroslav 

Dospelá suka / Adult female 

1. FREYJA LEIF IZ SEVERNOY YARANGI 12520/24 Rumsaite Dalia  

2. NEW CHALLENGE FOR ORLEANSNOW 7540/13 Luxová Marcela 

3. KLAJOKLIU ŠUO MY MINERVA 5220/36 Drozdova-Statkevičienė 

Margarita 

4. BARBIE BREED LOVE 5180/13 Luxová Marcela 

5. MATYELLA CLOWN KATIE 4380/7 Okániková Erika, Ing. 

6. VIBURNUM LANTANA YOSHI AND US 4015/12 Fulierová Jana, Ing. 

7. ICEBERG QUEEN BLISSFUL SNOWFLAKE 3625/6 Celarc Perčič Matejka 
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8. KIDDY KATRIN KATIE ORLEANSNOW 3510/10 Luxová Marcela 

9. BLARTHON AVENGER SWEET ROSE 3275/8 Turkovičová Simona 

10. KLAJOKLIU ŠUO LUCKY PRINCESS 2230/11 Mickiené Dalia 

11. HOLY MIRACLE FOR XSARA´S HOPE 2095/10 Múdra Emília 

12. THE SIXTH SENSE OF YOSHI AND US 2065/7 Korpisalo-Kohvakka J.  & 

Kohvakka J. 

13. EVERYTHING CHANGES CARPATHIAN WHITE SMILE 2000/7 Henčelová Petra, Ing. 

14. MISHKA NA SEVERE AURORA FIORELLA 1785/3 Rykun Irina 

15. SMILING SNOWBALL PURE CRYSTAL 1710/5 Henčelová Petra, Ing. 

16. DESERT ROSE CARPATHIAN WHITE SMILE 1135/4 Miková Radka  

17. GRACE & GLORY XSARA´S HOPE 300/4 Múdra Emília 

Veterán pes / Veteran male 

1. OONA´S HEART KANSAS FOR ICEBERG QUEEN 1380/4 Celarc Perčič Matejka 

2. CZAR IVAN OF KETTY KELLY 730/2 Múdra Emília 

Veterán suka / Veteran female 

1. ELLIS ELLA OF ZOLO ORLEANSNOW 3045/7 Okániková Erika, Ing. 

2. BARUMKA SUNSHINING 2170/4 Pacerová Lívia 

 

Celkový víťaz pes / Best male KLAJOKLIU ŠUO YOU ROCK MY 

WORLD 

Celkový víťaz suka / Best female FREYJA LEIF IZ SEVERNOY 

YARANGI 

GRATULUJEME!  

 

ABSOLÚTNY VÍŤAZ / ABSOLUTE WINNER 

 

KLAJOKLIU ŠUO YOU ROCK MY WORLD 
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 Chovateľská stanica Počet 

odchovov 

Počet 

výstav 

Body spolu 

1. KLAJOKLIU ŠUO 5 152 51950 

2. MISHKA NA SEVERE 6 60 28270 

3. CARPATHIAN WHITE SMILE 7 58 21505 

4. ORLEANSNOW 5 47 19720 

5. SNIEGO ELFAS 1 27 18220 

6. YOSHI AND US 7 53 17780 

7. AKLARO 5 19 10240 

8. MATYELLA 2 9 4680 

9. BLARTHON 2 9 3955 

10. LA TORRE ROJA 2 16 3790 

11. XSARA´S HOPE 5 19 3715 
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