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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 úplne iný 

ako sme plánovali a chceli. Veľa vecí sa zmenilo, v našich bežných životoch. Všetci sa sťažujeme 

a sme nervózni z toho čo nám „korona“ zobrala, ale myslím, že nám aj niečo dala. Osobne si cením 

zrazu viac času pre rodinu a našich psíkov a niektorým z nás pribudli aj úžasné športové zážitky. Som 

veľký optimista, a verím že budúci rok sa stretneme už tradične v apríli v Skalici a nebudú zmeny 

a presuny termínov. Tento rok sme boli vďační, že sme to stihli a mohli sme sa stretnúť. A pre mňa 

to bol najväčší stres, keďže situácia sa menila zo dňa na deň, ubytovanie sa menilo nie zo dňa na deň, 

ale z hodiny na hodinu. Ľudia stále volali – či sa akcia koná. Na počet psíkov bola Skalica obrovská, 

ale teda aspoň pre mňa veľmi relaxačná. Jednak nebolo možné organizovať toľko aktivít, ale mali 

sme viac času sa porozprávať medzi sebou – aj keď vonku zabalení v dekách. Určite sa nájdu slová 

kritikov, ale ako ja vždy hovorím konštruktívna kritika nás len posúva vpred. Sme vďační za 

pripomienky a nové nápady. Myslím si, že rok 2020 bol tým „iným“ aj čo sa týka počtu šteniat a 

vrhov na Slovensku pre SKS, uvidíme čo prinesie rok 2021. 

Všetkým prajem Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2021 

Emília Múdra 
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Informácie  

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 2021 
Milí členovia, členský príspevok 20,-€  je nutné uhradiť do 31.1.2021 

 
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 
Vyhodnocovanie DBK vykonáva MVDr. Ivan Pašek, Klinika Plus Trnava. 

 

Postup mailom: 

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

zvieraciaklinikatt@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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Výbor informuje   

 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Samojed klub Slovensko o.z. 
25.09.2020 – Zlatnícka dolina Skalica 

 

Program: 
1. Otvorenie, voľba zapisovateľov a overovateľov 
zápisnice 
2. Schválenie bodov programu 
3. Novinky z ÚKK, SKJ, SKS 
4. Správa poradcu chovu  
5. Plán aktivít 2021 
6. Návrh – čestný člen 
7. World Samoyed Meeting Hlohovec 2022 
8. Schválenie rozpočtu 2021 
9. Diskusia 
 
Prítomných: 24 členov SKS, 1 hosť 
 
K bodu 1: Emília Múdra, podpredseda SKS, privítala 
prítomných na Výročnej členskej schôdzi a navrhla 
overovateľov zápisnice: Petra Henčelová, Veronika 
Petrušová. Zapisovateľ – Emília Múdra 
Za: 24   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Uznesenie 1/2020: VČS schválila za zapisovateľa 
Emíliu Múdru, za overovateľov Petru Henčelovú 
a Veroniku Petrušovú. 
 
 
K bodu 2: Navrhla body programu, ako boli zaslané v pozvánke. 
Za: 24   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Uznesenie 2/2020: VČS schválila program bez zmien. 
 
 
K bodu 3: Emília Múdra informovala, o VZ ÚKK, ktoré sa uskutoční až po našej VČS, čiže čo sa týka 
noviniek nemá zatiaľ nové informácie. Vzhľadom na coronu, sa zmenil termín pre chovateľov na 
odoslanie žiadosti o PP pre chovateľov. Zmenili sa tiež podmienky niektorých šampionátov.  
 
Informovala, že máme 15 pretekárov registrovaných v Slovenskom zväze psích záprahov od roku 
2019. Tento rok sa nám podarilo absolvovať FITMIN CUP. Pripomenula, že sú k dispozícii 2 kolobežky 
Kostka, aby si ľudia mohli vyskúšať. Spomenula, že preteky psích záprahov sú iný svet a človek má 
možnosť naučiť sa nové veci. Každé preteky sú organizované aj pre deti s kratučkou trasou.  
Budeme radi, ak v roku 2020 bude viac pretekárov za SKS, či už dospelých alebo detí. 
Uznesenie 3/2020: VČS berie na vedomie vyššie uvedené informácie v bode 3.  
 
 
K bodu 4: Emília Múdra informovala v krátke správe za rok 2019, že bol rekordným čo sa týka počtu 
narodených šteniat v SR a to 91. Približne 40% je export do zahraničia. Avšak už v čase konania 
VČS je 91 narodených šteniat v SR, čiže tento rok určite bude vyšší.  
Uznesenie 4/2020: VČS berie na vedomie správu o činnosti Poradcu chovu 2019 
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K bodu 5: Emília Múdra informovala o pláne aktivít na rok 2021 a to organizáciu Skalice 2021 
v apríli. Petra Henčelová doplnila, že v máji 2021 by sa mal konať aj Česko-slovenský Tábor 
v organizácii Samojed klubu ČR, ktorý sa organizuje každé 2 roky. Veľmi ťažko sa teraz plánujú 
aktivity o.z. vzhľadom na koronu ale musíme veriť, že rok 2021 bude lepší pre všetkých. 
Uznesenie 5/2020:  VČS berie na vedomie plán aktivít 2021 
 
 
K bodu 6: Emília Múdra navrhla MVDr. Tatianu Červenkovú ako čestného člena. Dlhé roky bola 
členom SKS, a bolo by to pekné poďakovanie za dlhoročné vyhodnocovanie DBK pre SKS. 
Za: 24    Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Uznesenie 6/2020: VČS schvaľuje MVDr Tatianu Červenkovú od 2019 ako čestného 
člena SKS . 
 
 
K bodu 7: Martin Henčel informoval o World Samoyed Meeting Slovakia 2022. Miesto konania 
Hlohovec. Pozvaní sú 4 rozhodcovia. Témy prednášok sú v riešení.  
Do teamu WSM Emília Múdra navrhla okrem členov výboru aj členov prípravného teamu WSM: Janku 
Fulierovú, Veroniku Petrušovú, Líviu Pacerovú, Anselma Fuernkranza. Keďže sa bude jednať 
o svetovú akciu, každá pomoc je vítaná a budeme radi, ak sa zapoja viacerí. Prosíme všetkých členov 
a priaznivcov plemena, aby zdieľali a propagovali „našu“ svetovú akciu. 
Za: 24    Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Uznesenie 7/2020: VČS berie na vedomie informáciu o organizovaní WSM 2022 na 
Slovensku. 
Uznesenie 8/2020: VČS schvaľuje ako členov prípravného teamu WSM 2022 Veroniku 
Petrušovú, Janka Fulierovú, Anselma Fuernkranza, Líviu Pacerovú.  
 
 
K bodu 8: Peter Turkovič, informoval o rozpočte 2021. Vyjadril obavy, ako dopadne plnenie 
rozpočtu za rok 2020, keďže účasť v Skalici 2020 bola nižšia vzhľadom na obmedzenia voči 
niektorým krajinám 
Uznesenie 9/2020: VČS schvaľuje rozpočet SKS na rok 2021 
 
 
K bodu 9: Veronika Petrušová navrhla, aby sme Sammy news posielali len v elektronickej forme, 
v rámci šetrenia nákladov na poštovné. Emília Múdra informovala, že v elektronickej forme zasielame 
zahraničným členom a teda slovenským a českým členom sa zasielajú poštou v tlačenej forme.  
Uznesenie 10/2020: VČS berie na vedomie. 
 
Emília Múdra poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozvala všetkých užiť si zbytok víkendu. 

Rozpočet 2021 členovia dostanú ako prílohu k Sammy news 2020 
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Poradca chovu    
 

 
Emília Múdra  
 
Chov za rok 2019 

 Bolo vydaných 21 krycích povolení 
 14 vrhov 
 Narodilo sa 91 šteniat = 57 psov a 34 sučiek  
 Export 17 šteniat = 10 psov a 7 sučiek = 19% do 5 krajín 
 Import 3 šteniat = 3 sučky 
 Uchovnenie: 5 psov a 14 sučiek 
 

Milí chovatelia,  

Rozhodla som sa, napísať pár osobných postrehov za posledné 2 roky, 2019 a už aj 2020, keďže sa 

blíži ku koncu. „Najvďačnejšia pozícia“ vo výbore je poradca chovu, a možno sa moje riadky teraz 

niekoho dotknú, urazia, ale nebudem sa ospravedlňovať, pretože je to môj názor a vždy najhoršia  

práca, je práca s ľuďmi, správne ich viesť, motivovať a vedieť aj pokarhať. A ja som sa už zmierila 

s tým, že nie všetci ma budú vždy velebiť za prácu ako poradcu chovu.  

Inšpirovali ma otázky a postrehy od začínajúcich chovateľov. V roku 2019 som nenapísala prvý krát 

správu poradcu chovu, tak ako bolo zvykom po minulé roky. Hlavným dôvodom bol vyšší počet vrhov 

a teda viem, že len pár chovateľov povie poradcovi všetko ohľadne vrhu, šteniat, problémov 

s pôrodom alebo uhynutými šteniatkami. Čiže vlastne v správach každým rokom by som spomínala 

len tie isté chovateľské stanice, ktoré so mnou 

tieto informácie zdieľali. Ďalším dôvodom, 

zabralo mi to pomaly týždeň dať informácie 

dokopy a prečo vlastne? Aby si „fanúšikovia“ 

prečítali, čo sa tomu alebo tamtomu chovateľovi 

v chove nepodarilo. Mnohí poznáte môj známy 

výrok z roku 2009: „Všetci sme v klube priatelia, 

pokiaľ nezačneme chovať, potom sa stávame 

konkurenciou“. A úprimne každý začínajúci 

chovateľ si tým prejde a nedajbože ešte pár 

úspechov na výstavách – tam už sa úspech 

neodpúšťa vôbec. Neviem povedať prečo to tak 

je, ale začínajúci chovateľ má pocit, že tí čo mali 

viac vrhov, nechcú pomáhať alebo 

poradiť...pritom si však len nepýtajú rady. 

Niektorí začínajúci chovatelia si zas pýtajú rady, 

ale zasa od začínajúceho chovateľa alebo od 

nejakého ďalšieho prajného chovateľa. Ja som 

mala obrovské šťastie, pretože „moja“ 

chovateľka sa vždy o mňa starala, dá sa povedať 

hustila do mňa informácie z chovu, línii, 

skúsenosti z pôrodov a v neposlednom rade dá 

sa povedať „opajcla“ som jej prístup k majiteľom 

svojich odchovov. Hovorí sa, že chovateľ dáva 

svojím majiteľom taký „servis“ aký sám dostal, 
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alebo chcel by dostať. A tu možno moja situácia sa dá označiť ako „výnimka potvrdzujúca pravidlo“, 

moja chovateľka je aj najlepšia kamarátka. Ten chovateľ, čo vždy triezvo poradí, pomôže 

a neposlednom rade podporí v ťažších chvíľach s chovom.  

Rada by som pripomenula, že od minulého roka pomocným poradcom chovu je aj MVC. Laura 

Gallyová, ktorá je tiež nápomocná v prípade otázok počas odchovu šteniatok. Poradca chovu by 

nemal byť len ten čo vypíše krycie povolenie, ale mal by byť všetkým nápomocný v otázkach 

s chovom, papierovačkách atď. Takže nebojte sa napísať mi mail, messanger a pýtajte sa, za to 

človek nič nedá. Či už si rady vezmete k srdcu, alebo nie aspoň dostanete aj iný názor... 

Veľmi si cením však pozitívnu zmenu v komunikácii s chovateľmi v papierovačkách oproti minulým 

rokom. Ďakujem veľmi za: posielanie žiadostí o krycie povolenia dostatočný čas vopred, riadne 

vypísané so všetkými kópiami dokladov, nahlásenie uskutočneného párenia, pôrodu a všetko podľa 

chovateľského a bonitačného poriadku. Ako poradca chovu, ľudia najčastejšie volajú a píšu mne, 

kde sa najbližšie narodia šteniatka, a ak som informovaná tak poskytnem informácie v poradí 

chovateľov ako majú napárené. Horšie je to však s platbami voči klubu. Aj keď som si dala prácu 

a každému poslala informáciu o úhrade, zaviedli sme variabilné symboly za krycie povolenie, 

kontrolu vrhu, platby prišli až po niekoľkých urgenciách. Bonusom samozrejme je: keď chovateľa 

musím niekoľkokrát upozorniť, že nemá uhradené členské voči klubu. A na štvrtýkrát mi ešte vynadá, 

či si má všetko pamätať a mám urgovať. Vážne je toto moja úloha, urgovať skúseného chovateľa? 

Povedala som si špeciálne chovateľov urgovať nebudem, nemá = nemá, na kontrolu vrhu prídem 

so zmluvou pre nečlena a platia pre neho poplatky ako pre nečlena... Možno tvrdé, ale skúsených 

chovateľov nebudem už vodiť za ručičku... Fakt sa snažím byť tolerantná a nápomocná, ale ako sa 

hovorí, musíme sa posúvať ďalej a to platí aj pre chovateľov. 

A teda ešte posledný postreh, s ktorým som sa stretla za posledný polrok. Tí z Vás, ktorí absolvovali 

prednášku SKS chovateľské minimum, vedia že som sa venovala taktiež aj otázke tvorby ceny. Každý 

chovateľ si tvorí cenu šteniatok z vrhu sám. Je na ňom ako si ju stanoví. A stále si za tým stojím. 

V roku 2010 stáli šteniatka 550,-€ a momentálne priemer v SR je 800,-€ až 900,-€. Sú chovatelia, 

čo si pýtajú viac za šteniatko z ich chovateľskej stanice a sú takí, ktorí si pýtajú menej ako tých 800,-

€. Na tom nevidím nič zlé, alebo  že by to tak nemalo byť. Dostala som otázku, prečo len 800,- 

máme keď všetky okolité krajiny sa pohybujú minimálne 1000,-€. Môj pohľad = jej super veď 

dvihnime všetci v SR ceny 1000-1500,- prečo nie, ale čo tým dosiahneme v globálnom pohľade? 

Začneme podporovať množiteľov. Veď koľko Slovenských občanov si môže dovoliť kúpiť psíka za 

1300,-€? Záujemcovia si začnú hľadať u množiteľov za 800,-€. (V čase písania tohto príspevku, 

množiteľka z Nových Zámkov uverejnila inzerát bez pp za 800,-€) A teda tomuto by som sa v SR 

rada vyhla. Máme tu 2 množiarne, s ktorými sa dlhé roky nedá hnúť a teda som rada, že momentálne 
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záujem o plemeno je vo veľkej miere, čo je zásluhou klubu a propagácie chovateľov na výstavách 

a rôznych propagačných akciách, a aby som nezabudla dlhých hodín telefonovania, odhovárania ľudí 

od množiarní odo mňa alebo pár dlhoročných chovateľov. Tí z vás, ktorí propagujú plemeno menej, 

neinvestujú do výstav, importov zo zahraničia a celkovo propagácie, majú paradoxne najvyššie ceny. 

Prečo to tak je? Má to tak byť? Dostala som niekoľko krát otázku: „a prečo ja mám dávať za 800,- 

šteniatka, keď ten alebo onen chovateľ predáva za 1000-1300 v SR“. Každý si tvorí cenu sám, je 

vždy moja odpoveď. Jedine, čo mňa najviac mrzí a preto prosím všetkých chovateľov, aby sa 

zamysleli a prehodnotili svoj prístup nad „servisom a balíčkom“, ktorí dávajú k šteniatku. Pýtať si 

za šteniatko 1000,-€ a dať obyčajný očkovací preukaz (nie PET PASS EU), 1 kg krmiva, 

1 vodítko a minimálna komunikácia pred aj po predaji šteniatka = toto sa mi zdá veľmi 

neadekvátne k cene, ktorú požadujú a financiám, ktoré investujú do chovu. Položme si 

otázku „kde sa stala chyba?“ Niekto by povedal, že je to jednoducho tak a nedá sa s tým nič robiť. 

Možno nedá, ale možno dá týmto príspevkom a nastavením zrkadla bude na zamyslenie pre 

všetkých. Prosím Vás venujte sa svojím majiteľom vašich šteniatok, odpovedajte na otázky, založte 

si skupiny a komunikujte..., snažte sa podať informácie o starostlivosti, dať informácie o klube, 

zaplatiť členské na jeden rok v cene šteniatka, dať knihu o samojedoch v balíčku, letáky o plemene 

od SKS, vlastné propagačné predmety, informácie, obojok, vodítko, odmenky, hračky... všetko by 

malo byť štandardom. Nižšie pod príspevkom uvádzam znova, čo je dostupné pre chovateľov v SR, 

aké majú možnosti – zľavy, ktoré môžu využiť od klubu SKS pri vrhoch. Odovzdaním zložky o Vašej 

chovateľskej stanici, odchovoch alebo 

o šteniatku je vašou vizitkou a vašou 

propagáciou, ktorá vám môže len pomôcť a do 

budúcna aj čiastočne zaistiť úspešný predaj 

ďalších odchovov. Sami sa zamyslime, čo sa 

bežne stáva a vlastne aj preto viem o cenách 

a balíčkoch jednotlivých chovateľov. Pani 

A stretne pani B, dobrý deň jeeeej odkiaľ máte 

šteniatko a odpoveď je od pani XYZ, ale viete 

čo dali sme 1000,-€ a žiadna komunikácia, 

žiadne fotky nám neposlala za tie 2 mesiace 

a vlastne len 1 kg krmiva sme dostali, keď sme 

si pred 5 rokmi kúpili od inej chovateľky za 

600,-€ nášho staršieho samojeda, odchádzali 

sme s 3 taškami, radšej tam sa obráťte 

a počkajte si, kým budú mať šteniatka... 

Výsledok hádam nemusím rozpisovať, čo to 

znamená. 

 

Pripomienka: chovateľ má odovzdať PP 

= preukaz pôvodu na prednej strane podpísaný chovateľom a na zadnej strane „riadne“ 

vypísaný nový majiteľ (časť: zmena majiteľa). Dávajte si na pozor prosím, majitelia vašich 

odchovov by mohli mat problém s prihlásením na výstavy, keď vzadu nie je uvedený majiteľ. 

Plán pre 2021:  
Chovateľské minimum  
Úlohou Samojed klubu Slovensko je aj edukácia a vlastne všetci chovatelia si museli prejsť 
„školením“ chovateľské minimum. Podľa internej smernice platnosť bola stanovená na 5 
rokov. Tieto ubehli v roku 2020. Keďže však COVID zasiahol, školenie budeme organizovať 
v roku 2021, buď popri Skalici alebo samostatne. Pripomínam, že účasť je povinná.  
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Prednáška 
„Všetko, čo by sme ako chovatelia mali vedieť o dysplázii bedrových kĺbov“ 
 

 
 

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

 
 

 

Chovateľom 
 

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.  

 

 
 

VÝPIS Z PLEMENNEJ KNIHY 2019 

 
Carpathian white smile 
Henčelová Petra Ing.       
17.02.2019 
COOKIE WHISPERER Mishka na Severe/RKF 462661 
EVERYTHING CHANGES Carpathian white smile/SPKP 
585   
717   P HAND IN HAND 
718   P HERE I AM 
719   P HIGH HOPES 
720   P HIGH LANDER 
721   S HAPPY FACE 
722   S HELEN OF TROY 
 
 
Yoshi and us 
Fulierová Jana Ing.         
14.02.2019 
DIKIY MIOD Mishka na Severe/SPKP 644   
VIBURNUM LANTANA OF Yoshi and us/SPKP 564   
725   P ANOTHER BENJI FOR 
726   P ADVENTURER HODOR OF 
727   P ABSOLUTE MAXIMILIAN 
728   S AZALKA IS BACK AT 

729   S ANAFRIDA PRINCESS 
 
 
Yoshi and us 
Fulierová Jana Ing.         
17.02.2019 
OCEAN TWILIGHT Yoshi and us/SPKP 394   
LUMEINGEL PRINTSESS Kullerkupp/SPKP 421   
730   P BE MY BONOBO 
731   P BE MY BENJI 
732   P BE MY BUMBLEBEE 
733   P BE MY BELKO 
734   P BE MY BOBBY 
735   P BE MY BASTIAN 
736   S BE BOP A LULA OF 
 
 
Xsara´s hope 
Múdra Emília                
15.05.2019 
DIKIY MIOD Mishka na Severe/SPKP 644   
HOLY MIRACLE FOR Xsara´s hope/SPKP 618   
737   P JOURNEY TO BAIKAL 

Pomocný kontrolór vrhov 
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738   P JOURNEY TO KAUKAZ 
739   P JOURNEY TO SAYAN 

740   P JOURNEY TO YAMAL 
741   P JOURNEY TO YENISEI 
742   S JOURNEY TO ALASKA 
743   S JOURNEY TO SIBERIA 
744   S JOURNEY TO TAIGA 
 
 
Matyella 
Okániková Erika Ing.        
17.06.2019 
ROYAL BOSCHI VECCHI Lireva´s/KCSB 025695 
HAPPY KATY O´MATYELL Aklaro/SPKP 519   
745   P FAIRY TALE YANG 
746   P FAIRY TALE YING 
747   S FAIRY TALE SNOWWHITE 
748   S FAIRY TALE VESPER 
749   S FAIRY TALE SNOWDROP 

750   S FAIRY LADY WINTER 
751   S FAIRY TALE RED HOOD 
752   S FAIRY TALE CINDERELA 
 
 
Violet´s meadow 
Benkovičová Paulína           
16.06.2019 
DIKIY MIOD Mishka na Severe/SPKP 644    
DAYDREAM DELAWARE Xsara´s hope/SPKP 465   
753   P BLUE DESTINY 
754   P BONFIRE HEART 
755   P BRAVE BEAR 
756   P BREEZE OF RAIN 
757   S BELOVED DESIRE 
758   S BLACK ORCHID 

759   S BLOOMING CORALINA 
 
 
White wolf of Tatras 
Mačák Vladimír              
19.06.2019 
DAYDREAM DALLAS Xsara´s hope/SPKP 459   
CARMEN White beauty of Svidnik/SPKP 600   
760   P ARES 
761   P ACOR 
762   P ALEX 
763   S AJLLA JESSICA 
764   S ARIA 
765   S AJŠA 
 
 
Yoshi and us 
Fulierová Jana Ing.         
03.08.2019 
OCEAN TWILIGHT Yoshi and us/SPKP 394   
VIVIENN LOVES VOGUE Yoshi and us/SPKP 567   
766   P CATCHER IN THE RHYE 
767   P CATCH ME IF YOU CAN 
768   P CHARIOTS OF FIRE 
769   S CHARLIE´S ANGEL 
White beauty of Svidnik 
Gibová Anna Ing.            
07.09.2019 
DAYDREAM DALLAS Xsara´s hope/SPKP 459   
DORIS White beauty of Svidnik/SPKP 625   
770   P EASSY 

771   P EDDY 
772   P EDEN 

773   P ELWIS 
774   P EYCO 
775   S ELLIE 
776   S EVELYN 
 
 
Xsara´s hope 
Múdra Emília                  
01.11.2019 
DIKIY MIOD Mishka na Severe/SPKP 644   
GRACE & GLORY Xsara´s hope/SPKP 572   
777   P KAMCHATKA PRINCE 
778   P KEY TO MY SOUL 
779   P KISS FOR KOLYA 
780   P KING OF SIBERIA 
781   S KASANDRA ZUZU 
 

 
La torre roja 
Petrušová Veronika            
24.10.2019 
THE UNIQUE TWIGLIGHT Orleansnow/SPKP 667   
DAYDREAM DAKOTA Xsara´s hope/SPKP 464   
783   P CONSENTÍDOS CARIŇO 
784   P CONSENTÍDOS CARO 
785   P CONSENTÍDOS CAZADOR 
786   P CONSENTÍDOS CINCO 
787   P CONSENTÍDOS CORTÉZ 
788   P CONSENTÍDOS CUERDO 
789   P CONSENTÍDOS CURIOSO 
790   S CONSENTÍDOS CARA MIA 
791   S CONSENTÍDOS CATLEYA 
 

 
Semiho úsmev 
Šomodiová Magdaléna         
15.11.2019 
RIGHT HERE FOR YOU Yoshi and us/SPKP 431   
ELDORIS O´BARUNKA Větrná bouře/SPKP 586   
792   P BIANCO SAMMY OF RAY 
793   S BAISHA O´ELDORIS 
794   S BELLADONNA O´ELDORIS 
 
 
Blarthon 
Turkovičová Simona          
02.12.2019 
DAGAN Adorable Smile/SPKP 550   
AVENGER SWEET ROSE Blarthon/SPKP 589   
795   P COOKIE ASYR ASCHANTI 
796   S COOKIE BELLA 
797   S COOKIE LUCA 
798   S COOKIE REY 
799   S COOKIE KIRA 
800   S COOKIE POLLY 
801   S COOKIE LILOU 
 
 



Klubové súťaže a tituly  

Rinora rosso perla 
Molnárová Nora              

06.12.2019 
DIKIY MIOD Mishka na Severe/SPKP 644   
EUROPA Samoyeds kennel for Love/SPKP 610   
802   P MAXIMUS 
803   P MONTY 
804   P MERLIN 
805   P MONTE 
806   P MARCO 
807   P MIKE 
808   P MILO 
809   P MORT 
810   P MUSTANG 
 
 
2. Samoyede – EXPORT 
Počet šteniatok / Puppies exported: 17 (19%) /  5 krajín – countries 
Psov / Males:  10       Sučiek / Females: 7 

P ADVENTURER HODOR OF Yoshi and us, Poľsko / Poland 
P BE MY BUMBLEBEE Yoshi and us, Rakúsko / Austria 
P JOURNEY TO SAYAN Xsara´s hope, Poľsko / Poland 
P JOURNEY TO YENISEI Xsara´s hope, Rumunsko / Romania 
P BREEZE OF RAIN Violet´s meadow, Česká republika / Czech rep 
P ACOR White wolf of Tatras, Česká republika / Czech rep 
P CATCHER IN THE RHYE Yoshi and us, Rakúsko / Austria 
P EASSY White beauty of Svidnik, Česká republika / Czech rep 
P EDEN White beauty of Svidnik, Česká republika / Czech rep 
P KING OF SIBERIA Xsara´s hope, Rakúsko / Austria 
S BE BOP A LULA OF Yoshi and us, Veľká Británia / Great Britain 
S Matyella FAIRY TALE SNOWWHITE, Česká republika / Czech rep. 
S Matyella FAIRY LADY WINTER, Česká republika / Czech rep. 
S Matyella  FAIRY TALE RED HOOD, Rakúsko / Austria 
S BELOVED DESIRE Violet´s meadow, Česká republika / Czech rep 
S AJŠA White wolf of Tatras, Česká republika / Czech rep 

S ELLIE  White beauty of Svidnik, Česká republika / Czech rep 
 
 
3. Samoyede – IMPORT 
Počet šteniatok / Puppies imported: 3 
Psov / Males:  0       Sučiek / Females: 3 
P SPKP 723   Radost Zhizni Sakura Blossom, Emília Múdra 
S SPKP 724   Samoyeds kennel for Love Katya, Veronika Petrušová 
S SPKP 782   Pretty Pearl Phloxie Orleansnow, Ing. Erika Okániková 
 
 

 
 
 
 
 

  
„Samojed roka“ súťaž 

 
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 
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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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Tak ako každý rok aj v tomto roku sme sa všetci veľmi tešili na našu tradičnú jarnú výstavu 

v Skalici, ktorá sa mala konať prvý májový víkend. Prípravy v plnom prúde, propozície 

uverejnené, rozhodcovia dohodnutý, prihlasovanie bolo spustené... 

No tento rok bol pre nás všetkých veľmi netradičný, a tak aj pre našu Skalicu. Vo svete 

prepukla korona kríza a 6.3.2020 aj u nás zaznamenali prvý potvrdený prípad. Opatrenia 

vlády naberajú na intenzite, všetko sa zatvára, podujatia sa rušia a nám je už jasné že „Naša 

Skalica“ bude preložená. Čakali nás dlhé mesiace obmedzení s obrovskou neistotou čo bude. 

V lete sa ako tak situácia stabilizovala a nastala šanca na rýchle usporiadanie našej Skalice 

a 2 výstav = termín máme 25.-26.09.2020. Nikto nevie čo bude zajtra a nie ešte za mesiac, 

no myslíme pozitívne. Termín sa blíži a už je nám jasné že veľkú zahraničnú účasť na akú 

sme zvyknutí očakávať nemôžeme, viaceré krajiny sú v červenej zóne a u nás začína 

fungovať semaforový systém rizikových okresov. No aj napriek všetkému máme 78 

prihlásených psov, čo je krásny počet. Týždeň pred výstavou vláda vyhodnotila aj našich 

najbližších susedov za rizikových a tak ani chovatelia z ČR sa nebudú môcť zúčastniť. 

Situácia sa opäť zhoršuje a my všetci sa pomaly až modlíme, aby to vydržalo aspoň do 

pondelka. Dnes je náš deň D a my sa od rána balíme, čakáme kým prídu deti zo školy 

a o 14.00 vyrážame smer Skalica – už nás nič nezastaví. Konečne prichádzame k Amoru, 

kde už pobehuje Emily s rúškom na puse a lepí nejaké plagátiky. Po chvíli prichádzajú 

Henčelovci a začína sa maratón príprav od nosenia cien, cez chystanie darčekových tašiek 

až po inventúru obchodíku.....ufff celkom sme sa zapotili, ukončujeme dnešné prípravy. A 

síce v menšom počte, ale s dobrou náladou a bezpečným rozostupom sme zahájili večernú 
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debatu pod širákom. Zopár organizačných pokynov na ráno a šup spať aby sme sa ráno 

všetci usmievali.  

Ranné vstávanie nebolo nijak príjemné, teplota dramaticky klesla a vonku leje ako z krhle. 

Ako inak „Naša Skalica“ by bez dažďa asi nemohla byť. Prvé mi prebehlo hlavou bože načo 

som 2 dni kúpala psov. Je 9 hodín a tu to žije, chystáme ceny a ľudia sa začínajú zbiehať 

pri registrácii. Celé je to také iné, sme radi že sa po dlhej dobe vidíme no nemôžeme si ani 

ruku podať, nieto ešte sa vyboškávať, vystískať ....každý má na puse rúško a dodržuje 

odstup. No aj tak sme napriek všetkým nepríjemnostiam radi že sme tu. Prichádza náš 

dnešný pán rozhodca MVDr. Vladimír Piskay a výstava môže začať. Ako tak pozerám, pán 

rozhodca to nebude mať vôbec ľahké, je tu neskutočne veľa krásnych samojedíkov prevažne 

zo Slovenska, no podarilo sa prísť aj Maxovi z Nemecka, Matejke a Urške zo Slovinska 

a Sebastianovi z Poľska. Prvé idú samozrejme psy, začíname triedou dorastu, potom junior, 

stredná, otvorená, šampióni, čestná a poslední sú veteráni. Vôbec nebolo čo pánovi 

rozhodcovi závidieť stretli sa tu nádherné zvieratká v každej triede. Psíkov máme 

posúdených a je čas na obednú prestávku, všetci sme dúfali, že aspoň poobede nám počasie 

zahrá do karát a keď aj by nevyšlo slniečko nech aspoň pršať prestane. No nevyšlo to 

postupne všetci prichádzajú z obeda a môžeme pokračovať v posudzovaní sučiek. 

Predviedlo sa 32 súk vo všetkých triedach aj tu sa bolo na čo pozerať, jedna krajšia ako 

druhá. Rozhodovanie bolo opäť veľmi ťažké, a máme víťazov tried, a krátka prestávka, tú 

sme využili k preskúšaniu našich najmladších handlerov. Detičky sa ako vždy veeeeeľmi tešili 

na ich obľúbený junior handling. Junior handling nám posúdila pani rozhodkyňa oprávnená 

na posudzovanie tejto kategórie Emily Múdra. Prvá kategória je „dieťa a pes“- tu sa 

predviedli deťúrence do 9 rokov za pomoci rodičov- Všetky deti boli perfektné a tak si 

vyslúžili prvé miesto. Nasleduje Junior handling 9-13 rokov (vychovali sme si vskutku 

šikovných následovníkov) rozhodovanie bolo veľmi ťažké, všetky dievčatá vedeli odpovedať 

na otázky a skvele ovládali svojich psíkov. Ako každý rok sa aj moje dcéry Nellka a Laurika 

zúčastnili a s obrovskou hrdosťou píšem, že obsadili prvé a druhé miesto. Prechádzame na 

najkrajšie zvieratká a prvým je veterán - BASTION OF JOY CARPATHIAN WHITE SMILE, 
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nasleduje BIS čestná SMILING SNOWBALL PURE CRYSTAL, najkrajšie šteňa JURASSIC YED 

ATHENA GOLDEN STYLE, BIS dorast- BEYOND LIMITS OF FLYING WHITE PAWS....a tu sa 

trochu zdržím bo ide na rad BIS JUNIOR, kde nastúpil a vyhral náš úžasný CONSENTIDOS 

CORTÉZ LA TORRE ROJA, ktorý bol na svojej prvej výstave v živote a hneď takto úspešne, 

nikto z nás to nečakal v takto veľkej a silnej konkurencii. Predposledná súťaž je najkrajší 

pes - SMILES OF SEVEN HILLS DARWIN  a najkrajšia sučka  EVERYTHING CHANGES 

CARPATHIAN WHITE SMILE.....A zlatý vrchol dňa Res.BEST IN SHOW, BOS sa stáva 

nádherná veteránka BARUMKA SUNSHINING a definitívnym víťazom celého dňa -BEST IN 

SHOW, BOB je úžasný BASTION OF JOY CARPATHIAN WHITE SMILE. Dnešné ocenenia sú 

rozdané a nám zostáva poďakovať pánovi rozhodcovi za skvelú prácu v týchto náročných 

podmienkach a samozrejme aj celému organizačnému tímu. No pre nás sa deň nekončí, 

prichádza ku nám pán MVDr. Miroslav Faga, aby vyšetril našim samojedíkom očká na 

dedičné choroby, ako každý rok bol obrovský záujem a pán doktor s nami strávil niekoľko 

hodín. Dovolím si zhodnotiť tohto ročné vyšetrenia za veľmi dobré, samojedíci majú kukadlá 

zdravé a vhodné na chov. Blíži sa 19 hodina a stále máme čo na práci, začína výročná 

členská schôdza. Nebolo ani moc čo preberať, a popravde musela sa uskutočniť netradične 

pod širákom (lebo Korona)....tak sme si približne pol hodinku schôdzovali, vypočuli sme si 

správu poradcu chovu, odhlasovali rozpočet a pomocný výbor na WSM 2022, plán aktivít 

a čestnú členku....nasledovala krátka diskusia, ktorá sa preliala s ďalšou plánovanou 

aktivitou Prednáškou o výživových hodnotách v krmivách (na túto prednášku som sa veľmi 

tešila) Laurika Gallyová si dala tú prácu a porovnávala granule, ich zloženie, výroba granúl 

a viedli sme veľmi obšírnu debatu na túto tému.  
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Samozrejme dalo by sa o kŕmení našich miláčikov baviť aj do rána a vymieňať si skúsenosti, 

no zajtra nás čaká ďalší výstavný dník a vonku je skutočne chladno. A tak v neskorších 

hodinách aj posledný z nás urečnencov ukončuje rozhovory, cupká na posledné venčenie 

a hurá do hajan (to sa zas bude ráno vstávať, kiež by aspoň nepršalo).  

Pár hodín spánku za nami a druhý výstavný deň pred nami, od rána zas všetci behajú  

a chystajú. Z rána nám síce neprší, ale predpoveď počasia priaznivá nebola. Dnes ku nám 

prišla posudzovať pani rozhodkyňa Mgr. Jana Janek veľmi príjemná osôbka teda aspoň na 

prvý pohľad. Čoskoro je 10 hodín a predseda zaháji výstavu, -stále neprší. Čaká nás prvá 

časť posúdenie 25 psíkov vo všetkých triedach a 29 sučiek, pani rozhodkyňa to vôbec 

nebude mať ľahké - vôbec jej nezávidím. Pani rozhodkyňa to vzala hupom, bez prestávky 

a o 12tej máme hotovo, rýchlo sa napapať a hurá do záverečiek. Dnes opäť príprava junior 

handlerov a už nastupujú. Dnes v oboch kategóriách dostali všetky detičky prvé miesto. Po 

detičkách dnes prebehne moja obľúbená súťaž, nie úplne štandardná, ale skvelá kde môžu 

nastúpiť zvlášť všetci psy a všetky sučky a v tejto súťaži sa udeľuje hneď niekoľko ocenení 

a to za naj pohyb, naj úsmev, naj hlava,.....a veľa ďalších. Po tejto veľmi milej súťaži už 

pokračujeme štandardne Best veterán ktorým sa aj dnes stal nádherný BASTION OF JOY 

CARPATHIAN WHITE SMILE, BIS čestnej je pre dnes OCEAN TWILIGHT YOSHI AND US, 

Najkrajším šteniatkom je E IS FOR EASYGOING YOSHI AND US, najkrajší dorast - IN THE 

NAME OF LOVE CARPATHIAN WHITE SMILE. A už nastupujú juniori aj dnes sa BIS Juniorom 

stal náš úžasný CONSENTIDOS CORTÉZ LA TORRE ROJA. Teraz nám už nastupujú dospeláci 

klubovým víťazom a najkrajším psom sa stal VERTIGO ROCKS ME AT YOSHI AND US 

a u sučiek EVERYTHING CHANGES CARPATHIAN WHITE SMILE. Prichádza vyvrcholenie 

výstavy a určenie Best in Show – BOB, ktorým sa dnes stáva VERTIGO ROCKS ME AT YOSHI 

AND US a BOS-RES BISS- EVERYTHING CHANGES CARPATHIAN WHITE SMILE.....Víťazov 

Klubovej výstavy samojedov poznáme, no ešte nám zostáva posledné vyhodnotenie dnes 

od rána bolo spustené hlasovanie o najkrajšieho samojeda s pohľadu všetkých 



18 
 

zúčastnených a tak každý dostal lístoček a mohol zahlasovať za 1 psíka .....hlasy sa už 

zrátavajú a je to jasné, víťazom sa stáva OCEAN TWILIGHT YOSHI AND US, ušla sa mi tá 

česť prevziať s Jasperkom toto krásne ocenenie. Keďže Jasper je otec mojich prvých 

šteniatok, bolo to pre mňa veľmi emotívne....a týmto krásnym ocenením sme ukončili 

výstavný víkend, zostáva poďakovať pani rozhodkyni a všetkým zúčastneným. Toto je síce 

koniec výstav, ale my rozhodne nekončíme, začína sa šíriť okolo Amoru krásna vôňa, áno 

áno ako každý rok aj teraz prebieha súťaž vo varení špecialít, chlapci varia guláš, kapustnicu, 

segedín a fazuľovicu juj to je vône aj ma hlad prepadá. Šup šup sa napapať bo čochvíľa vo 

výstavnom kruhu začínajú bonitácie. Veľmi rada sa pozerám a počúvam pri bonitáciách. 

Poctivo sa tam hodnotí komplet celý pes a aj jeho povaha. Ani bonitáciou sa však naše 

aktivity nekončia, nasleduje vyhlásenie samojeda roka a tombola. Tento rok sa klub rozhodol 

spraviť dobrú vec a časť zisku z tomboly venuje pre rodinku Výlupkových, ktorý nutne 

potrebujú rekonštrukciu kúpeľne na bezbariérovú, vzhľadom na zdravotný stav ich 2 synov. 

Naša tombola je vždy zážitok, človek miestami nevie či má plakať alebo sa smiať, ako vždy 

bolo obrovské množstvo cien a tak sa každému niečo ušlo. Po skončení sa rozdeľujeme na 

skupinky a hodnotíme zväčša priebeh výstavných dní či rozprávame si príhody s našimi 

chlpáčmi aj dnešný deň sa blíži ku koncu a krásne unavený sa poberáme do izbičiek.  

Nedeľa klasicky patrila súťažiam či už so psíkmi alebo pre detičky. Tento rok bol aj v tomto 

iný, situácia s koronou veľa ľuďom nedovolila prísť a zhoršujúca sa aktuálna situácia hnala 

viacerých urýchlene domov a tak po raňajkách väčšina ľudí začala baliť a odchádzať. A tak 

nezostáva nič iné a rozlúčiť sa. Detičky tu okrem mojich už žiadne nezostali a pre 

Henčelovcov, Múdru a moju rodinku nebudeme organizovať súťaže, a tak prvý rok sme 

namiesto súťaží zbehli na spoločný obed. Prichádza čas ukončiť náš krásny víkend a rozlúčiť 

sa. Tento rok sa zúčastnilo skutočne veľa nových ľudí a my dúfame, že sa im páčilo a o rok, 

sa tu zas spolu stretneme a spoločne sa budeme tešiť z našich samojedích detičiek. Ak ste 

sa dočítali do konca veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa vám páčila „Naša Skalica“ mojimi 

očami.  

Veronika Petrušová 
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Špeciálna výstava (CAC, CC) 25. september 2020 
Skrátené výsledky 

 
V 1, CC, CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy mladých 2020, BIS JUNIOR 

CONSENTIDOS CORTÉZ LA TORRE ROJA 

 

V 1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 2020, Najlepší pes 

SMILES OF SEVEN HILLS DARWIN 

 

VN 1, BIS MINOR PUPPY 

JURASSIC YED ATHENA GOLDEN STYLE 

 

VN 1, BIS PUPPY 

BEYOND LIMITS OF FLYING WHITE PAWS 

 

V 1, CC, CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy mladých 2020, RES BIS JUNIOR 

BLOOMING CORALINA VIOLET´S MEADOW 

 

V 1, CC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 2020, Najlepšia sučka 

EVERYTHING CHANGES CARPATHIAN WHITE SMILE 

 

V 1, CC  BIS HONOUR CLASS 

SMILING SNOWBALL PURE CRYSTAL 

 

V 1, BIS VETERAN, BOB, BISS 

BASTION OF JOY CARPATHIAN WHITE SMILE 

V 1, RES BIS VETERAN, BOS, RES BISS 

BARUMKA SUNSHINING 

 

BIS COUPLE 

Mishka na Severe Dikiy Miod + Holy Miracle For Xsara´s hope 

 

BIS  Breeder´s group    

Carpathian White Smile  

 

BIS  Progeny group    

Viburnum Lantana Yoshi and us 

- Azalka Is Back At Yoshi and us 

- Anafrida Princess Yoshi and us 

- Dig Deep Daemon Boy Yoshi and us 

 

Klubová výstava (CAC, CC) 26. september 2020 
 

VN 1, BIS MINOR PUPPY 

E IS FOR EASYGOING YOSHI AND US 

 

VN 1, BIS PUPPY 

IN THE NAME OF LOVE CARPATHIAN WHITE SMILE 

 

V 1, CC, CAJC, Klubový víťaz mladých 2020, BIS JUNIOR  

CONSENTIDOS CORTÉZ LA TORRE ROJA 
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V 1, CC, CAC, Klubový víťaz 2020, Najlepší pes, BOB - BISS 

VERTIGO ROCKS ME AT YOSHI AND US 

 

V 1, CC, CAJC, Klubový víťaz mladých 2020, RES BIS JUNIOR 

BLOOMING CORALINA VIOLET´S MEADOW 

 

V 1, CC, CAC, Klubový víťaz 2020, Najlepšia sučka, BOS – RES BISS 

EVERYTHING CHANGES CARPATHIAN WHITE SMILE 

 

V 1, CC, BIS HONOUR CLASS 

OCEAN TWILIGHT YOSHI AND US 

 

V 1, BIS VETERAN 

BASTION OF JOY CARPATHIAN WHITE SMILE 

 

BIS COUPLE 

Bastion of Joy Carpathian White Smile + Everything Changes Carpathian White Smile 

 

BIS  Breeder´s group    

Xsara´s hope  

 

BIS  Progeny group 

OCEAN TWILIGHT YOSHI AND US 

- Catch Me If You Can Yoshi and us 

- Holy Miracle For Xsara´s hope 

- Atrevidas Amaníta La Torre Roja 
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V tomto článku by som chcela 
vysvetliť, prečo je tak dôležité 
odčervovanie šteniatok, ako ho 
správne vykonávať, a ako pristupovať 
k dospelým psom.  

 
Najčastejším parazitom psov v našich 
podmienkach je škrkavka psia – 
Toxocara canis. Budem sa venovať 
práve škrkavkám, pretože s týmto 
parazitom súvisí aj odčervovacia 
schéma šteniatok, aj keď účinné látky 
zaberajú na široký okruh parazitov. 
 
Poznáme viacero spôsobov nakazenia 
škrkavkami. Pre nás ako chovateľov, je 
dôležitý transplacentárny a 
transmamárny spôsob. Ak sa matka 
niekedy v živote stretla s týmto 
parazitom, larvy sa dostávajú do rôznych orgánov, kde prechádzajú do hypobiotického 
štádia („zakuklia sa“) a môžu prežívať niekoľko rokov. Odčervením matky pred pripúšťaním 
sa zbavíme iba parazitov lokalizovaných v črevách, nie však hypobiotických štádií. V období 
gravidity sa imunita matky prechodne oslabí a larvy prechádzajú z hypobiotického štádia do 
aktívneho a prechádzajú do plodu, konkrétne do pečene. Tieto larvy po pôrode prechádzajú 
do pľúc a na 10 deň do čriev šteniatok. To je ten správny deň na 1. odčervenie. Usmrtíme 
tým dospelé larvy lokalizované v čreve a zabránime šíreniu vajíčok do prostredia.  
Ďalším spôsobom nakazenia je laktogénna cesta. K nakazeniu dochádza pár dní po pôrode. 
Staršie psy sa môžu nakaziť požraním surového mäsa infikovaného týmto parazitom, alebo 
priamo vajíčkami z prostredia. Vajíčka škrkaviek môžu prežívať v prostredí až 7 rokov, a 
teda aj kvôli tomu je tak dôležité zbieranie odpadu po svojich psoch.  
Chcem upozorniť, že parazit je prenosný na človeka a výrazné problémy môže spôsobiť 
najmä u detí. 
 
Odčervovacia schéma:  1. odčervenie – vek 10 dní 
    následne každých 14 dní do veku 3 mesiacov 
    od 3 do 6 mesiacov 1x mesačne 
    1x v 9 mesiacoch a posledný krát v 1 roku 
 
Dospelé psy neodčervujeme. 2x ročne odnesieme vzorky trusu k nášmu veterinárovi na 
koprologické vyšetrenie. Väčšina odčervovacích preparátov obsahuje viacero účinných látok, 
ktoré pokryjú širokú škálu parazitov, a preto väčšina majiteľov a veterinárov uprednostňuje 
preventívne odčervovanie raz za 3-4 mesiace. Pri správne prevedenom koprologickom 
vyšetrení však vieme zachytiť aj druhy parazitov, ktoré nie sú citlivé na bežne používané 
antiparazitiká, zároveň svojich psov ušetríme zbytočnej chémie a zabraňujeme vzniku 
rezistencie parazitov. 

MVC Laura Gallyová 

ZDRAVIE 
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Vybrať to správne krmivo môže v dnešnej dobe predstavovať problém, keďže na trhu 
máme veľmi veľké množstvo komerčných krmív. V tomto krátkom článku by som rada 
zhrnula pár základných vecí, podľa ktorých by sme sa mali riadiť. 
  

Čo nám je všetkým jasné je, že krmivo prispôsobujeme veku a aktivite psa. Šteniatka, 
gravidné a laktujúce suky potrebujú viac bielkovín, záprahové psy viac tuku, staré psy 
naopak tuku menej a podobne. Základné hodnoty, podľa ktorých by sme sa mali riadiť 
prikladám na kartičke. Čo sa týka zloženia, musíme si uvedomiť, že zložky krmiva sú na 
obale vypísané zostupne. To znamená, že zloženie nemôže začínať ničím iným ako mäsom. 
Musíme si však uvedomiť, že nie je mäso ako mäso. Niekedy sa môžeme stretnúť s tým, že 
zdanlivo kvalitné krmivo s vysokým obsahom bielkovín je prekvapivo lacné. Je to preto, že 
výrobca používa lacné zdroje živočíšnych bielkovín. Čo to znamená? Sú to rôzne vedľajšie 
produkty živočíšneho priemyslu, ako napríklad zobáky, beháky, mliečne žľazy, paznechty 
a podobne. Ak výrobca dáva do krmív kvalitné mäso a vnútornosti, určite sa tým na obale 
pochváli. Ďalšie na čo si treba dať pozor je, či je obsah mäsa uvedený v čerstvom, alebo 
sušenom stave. Čerstvé mäso obsahuje 70% vody, čiže ak bude na obale uvedené 20% 
čerstvého mäsa, zodpovedá to obsahu 6% sušeného mäsa.  
 
Ďalšou kapitolou sú obilniny v krmivách. Ideálne krmivo obsahuje namiesto obilnín ovocie 
a zeleninu. Tieto krmivá sú však cenovo náročnejšie. Ak si vyberáme krmivá s obsahom 
bielkovín, musíme si dať pozor na to aké obilniny krmivo obsahuje. Obilniny s obsahom 
lepku, ako je pšenica a kukurica psy nevedia dostatočne stráviť. Bezlepkové obilniny, ako 
sú zemiaky, batáty, ryža, proso a strukoviny sú vhodný zdrojom sacharidov a väčšina psov 
s nimi nemá problém.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDRAVIE 
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Čo sa týka tukov, tie výrazne prispôsobujeme aktivite a kondícii psa. Čo by sme mali 
v zložení kontrolovať je pomer omega 3 a omega 6 mastných kyselín. U nášho plemena 
odporúčam pomer čo najbližší 1:1. Všeobecne sa udáva 10-5:1, môžeme sa však stretnúť 
s veľkými rozdielmi v názoroch jednotlivých dietológov.  
 
Dôležitým ukazovateľom je obsah vlákniny, ktorý by sa mal pohybovať v rozmedzí 3-6%. 
Vláknina je dôležitá pre správne fungovanie tráviaceho traktu, viaže na seba vodu a toxíny 
a zabezpečuje správny prechod tráveniny črevami.  
Krmivá by nemali obsahovať žiadne umelé ochucovadlá, farbivá, soli, ani chemické 
konzervanty.  
 Je toho veľmi veľa, čo sa dá na krmivách sledovať. Každý z nás by si mal určiť 
proiority, podľa ktorých si vyberie to správne krmivo. Vymenované zložky sú tie hlavné, 
ktoré by sme mali sledovať. Ďalej to môžu byť doplnkové zložky ako kĺbová výživa, 
humínové kyseliny, bylinky, vitamíny, minerály... Je to už na každého uvážení, koľko chce 
a môže investovať do krmiva. Určite sa však neoplatí šetriť, keďže s nekvalitnou výživou sa 
spájajú zdravotné problémy a odráža sa to aj na aktivite a kvalite srsti psa. Myslite tiež na 
to, že každý pes je jedinečný, a čo sedí jednému, nemusí druhému, aj keď zložením je 
krmivo v poriadku.  

MVC Laura Gallyová 

 
 

 

 

 
Carra (Helen of Troy) šteniatkom. 
Autor: Mima Baluchová 
 
Vrtíkom chvostí 
ihrajú jej oči, 
keď vidí ťa, 
tak skočí. 
 
Skús ju neľúbiť, 
keď hľadí 
milučko, 
 
keď naháňa 
samu seba 
a bije sa 
s papučkou... 
 
Guľôčka malá 
a tak silno 
hnevá sa. 
 
No skutočne... 
môžeš neľúbiť ju? 
 
Nie, nedá sa. 

Z domova 
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Je to výkres do výtvarnej súťaže aká bude Európa 2021 očami detí ... 

Názov práce : Moja budúcnosť so psami 

Nakreslila Natálka Čomajová 
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How it goes in life… 
Dutch Prince of Yoshi and us 

 07.04.2006   -   19.07.2019 

This one goes to honour the one and only  Samko 

aka Dutch Prince of Yoshi and Us. I think many of 

you have known this dog personally or at least heard 

about him in some kind of way. 

Samko was my everything, my very first Samoyed, 

my best friend, my life changer. And even Martien 

was not that enthusiast from the beginning, Samko 

soon became unmissable part of our family. For 

beautiful 13+ years, with lots of adventures, fun and 

love. 

Yes, I know, you know from the beginning that your 

life together will not be forever, but still, you just 

hope for it… And then, the day comes when you hear 

your best friend doesn’t have that long to live anymore. We were “lucky enough” to have some more 

days/weeks to make the most of it before we said the last goodbye. 

And so, we made plan, split our four girls and home 

them by our friends for few days and took Samko for 

his last adventure with us. A short trip to Belgium 

Ardennes – just Samko, me & Martien. We all enjoyed 

that time together and Samko enjoyed all the attention 

he was getting at all places we went with him. We took 

all time, we didn’t hurry, he was the one “telling” us 

how fast or slow we had to go. I will never forget how 

lucky we were to be able to do this. 

After we got back home things were slowly getting 

worse. He lost interest of playing with girls, especially 

the youngest one – Kono, crazy little girl that would 

play all day long. Sometimes she accepted that, but 

mostly not. Yes, she is pretty stubborn, but so was 

Samko 😊 The other girls (Puck, Yuki & Lumi) 

respected his wishes and let him be. He was always the 

best playmate to every and each of the girls and young 

visitors. 

I guess the day we made “the decision” he somehow 

got relieved, like he was feeling he is gonna be pain free in few days. Even on that day we took him 
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for some walks together with girls, just one big, happy family. He was happily hopping around, posing 

for pictures, getting attention from people and kids and no one would ever think he was in bad shape. 

And then the final goodbye. The day we wished would have never come. Girls were free to be there. 

3 of them were watching all quietly from respected distance, but little Kono had to be everywhere 

and see everything what was going on. She laid with me next to him till the very end. Puck, Yuki and 

Lumi came to say goodbye after he was quietly gone.  Later we took him away and he never returned 

home. Girls were looking for him in the garden and in the house… Coming days, when we wanted to 

take girls somewhere for walk, Puck didn’t wanted to get in car on her own, I guess there was still a 

smell of him hanging there. The three of them were “sad” for few weeks and it was up to me to try to 

keep them happy even through my own sorrow.  

For one (Lumi) it took even 

longer than that few weeks to 

get a bit to her normal 

“crazy”. Nearly a year later, 

she still is not that same 

Lumi we used to have – 

crazy little mischief, always 

happy, ready for adventure. 

However, I’m not sure if it’s 

only caused by loosing 

Samko or there play a fact 

that she had a litter just few 

months before and she would 

actually love to have some 

rest from her absolutely 

crazy daughter Kono 😊 But luckily, she is getting more active and wagging her tail more often.  

And little Kono was dealing with it her own way – being crazy, little puppy she was at that time. 

Amazingly enough, she gave us whole 2 days to get on with our grief. She didn’t come every 5 min 

to bother us or girls to play with her. She somehow got it that nobody was really in mood to play. She 

laid down and watched around or she played on her own in her “toy box”. But after those 2 days it 

was done. She had enough of doing nothing and that little, crazy, bothering puppy was there again. 

And just after that we realized that she has much more common with Samko than only pedigree. She 

has the same weird sense of humor as he had, she talks and complain just like he did, she has some 

of his “moves” and even when at shows, it’s like he is there too.  

I guess, no need to say we are very happy with this little “peace of him” still being here. And probably 

a very good thing to have the girls to keep us occupied and make us concentrate on other things too. 

The life without the one and only it’s not the same and never will be. I still wish it was just a nightmare 

and I could find him here again in the morning… 

LOVE YOU BIG GENTLE GIANT, wherever you are  

Stana, Martien and our doggies  
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Samojed jako model… 
Již dlouho sleduji na sociální síti Facebook českou psí fotografku Anetu Jungerovou 

(www.aneta-foto.cz), která je v ČR víc a víc známější, protože její fotky jsou jedním slovem 
nádhera. Ráda bych se s Vámi podělila o jednom zážitku, který je spojený právě s touto 
fotografkou.   
   

Byl čtvrtek a na profilu Anety vyskočil příspěvek, že na sobotu hledá psí modely pro 
venkovní focení u grafitů v Praze. V příspěvku stálo, že požaduje perfektní poslušnost a ať 
se ji zájemci ozývají do komentářů s fotkou a popisem pejska. Jako odměnu model dostane 
pár fotek z focení. Říkám hmm, to zní zajímavě. Proč nemít pár profi fotek? Chvíli jsem 
přemýšlela, koho přihlásit a nakonec jsem vybrala našeho Bonouška. Ačkoli mistr výrazů a 
grimas je Bestíček, Bono je klidnější a větší salámista oproti Bestymu. Do komentáře jsem 
poslala fotku a pár vět o Bonovi. Za chvíli mi přišla od Anety odpověď, že děkuje za komentář 
a jak je na tom samojed s poslušností. Sama ví, že jim poslušnost trochu vázne. Odpověděla 
jsem ji, že máme dvě zkoušky ze sportovní kynologie a že by to mohl zvládnout, ale záleží, 
jakou zrovna bude mít náladu. Však všichni známe ty naše stvoření . Od té doby se nikdo 
neozval a já už s tím moc nepočítala. Nečekaně v pátek odpoledne se fotografka Aneta 
ozvala, že si nás vybrala a poslala dalších víc informací o akci. Byl to velký workshop focení 
někde Praze, ve kterém fotografka Aneta měla svůj kurz focení psů pro ostatní fotografy. 
Psala, že bude spousta lidí a psi musejí doopravdy spolupracovat. S hrůzou v očích, kam 
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jsem nás to přihlásila, jsem ji to potvrdila a modlila se, ať si neuděláme z ostudy kabát.  
   

Ráno jsme brzy vstávali, abychom vše stíhali a hlavně, abych trochu Bona upravila. 
Haha, udělat z nevykoupaného psa modela, to je fakt sranda. Po česání jsem sbalila věci, 
základ hlavně nějaký dobrý pamlsky a hračky, a pak jsme vyrazili na místo. Po příjezdu už 
tam bylo pár psích modelů a další chodili. Nakonec nás bylo 5 – dva westíci, jedna malina, 
jeden boston, jeden kříženec a náš samojed. Po pár minutách přišla i Aneta asi s 8 fotografy. 
Místo bylo skvělé, obyčejná ulice plná grafitů a lidé skoro žádní.  Pejskové se naštěstí chovali 
všichni slušně, ačkoli bylo více pejsků než feneček. Aneta nám říkala, jak to vše bude 
probíhat a pak jsme se vrhli do práce. Focení se skládalo totiž z několika míst na focení a 
prvním byly grafity. Aneta nás postupně všechny u stěny prostřídala a samozřejmě, že 
největší zájem byl o samojeda.  Bonouš se choval velmi slušně, stál, seděl, ležel a pózoval. 
Po stanovišti s grafity následovalo stanoviště s lavičkou, s jednobarevnou zdí, místem 
v parku u stromu a posledním stanovištěm byl kopeček osvícený sluncem. Focení trvalo 
celkem hodinu a půl a musím říct, že to bylo báječný. Všichni pejskové byli jak naprostí 
profesionálové a vůbec nic se nestalo, když občas model odešel ze svého stanoviště. Aneta 
nás učila, jak psům ukázat, že focení je sranda a fotografové se zase učili, jak pejska 
zaujmout. Každé plemeno má jinou povahu a výrazy v tváři, tak že fotografové se určitě 
nenudili. Kromě toho člověk pochytil i nějaké tipy na focení, kdy a jak a co fotit. Bono dostal 
velkou pochvalu, ačkoli po třetím stanovišti už byl trochu znuděný, občas fňuknul a nebo 

prostě odešel z pozice.  Nakonec si pejskové všichni dohromady pohráli a my frčeli domů. 
Za pár dní nám fotografové poslali slíbené fotky, které jsou nádherné. Jsem moc ráda, že 
jsme takovou zkušenost absolvovali a určitě si samojedi vylepšili reputaci, ohledně 

poslušnosti a chovaní u spousty lidí.  
Míša Štěrbová 
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Tak ide život ... alebo rok 2020 v Carpathian white smile 
 

Každý  rok máme vždy veľa plánov, nové aj tradičné akcie, ktoré nám spestrujú ten náš 

každodenný život. Vzhľadom na početnú smečku sme dovolenky pri mori posledné roky 

zamenili za rôzne pobyty na horách, výlety a stretnutia so samojedími kamarátmi. 

 Plánujeme šteniatka, nejaké tie výstavy, výlety, tradičnú „Skalicu“ , Samoyed tour 

Tatry, psie tábory a tiež návštevy. Kalendár sa plní... 

 Pár dní po Novom roku prebehlo krytie našej Lunky, veríme, že príroda nám bude 

naklonená. Či budú alebo nebudú šteniatka ovplyvní veľa ďalších plánov.  

 

 Snehu je tento rok žalostne málo a tak 

dúfame, že bude aspoň na horách. V druhej polovici 

januára sa chystáme na Zimný samojedí tábor do 

Čiech. Vlani bolo snehu toľko, že sme sa tam ledva 

dostali. Hm, snehové správy z Bratrouchova nie sú 

zatiaľ veľmi priaznivé. Nevadí, užijeme si to tak či 

tak. Každýkrát sa tam stretne super partia ľudí 

a odnášame si veľa pekných zážitkov a novú 

energiu.  

Ďalší víkend sa koná výstava v Nitre. 

Neprihlasujem nikoho, ale prišla naša kamarátka 

Matejka zo Slovinska, tak výstavu absolvujem 

s ňou . Kto by vtedy len tušil, že to bude posledná 

výstava na dlhú dobu... 

 Hára Sienka...vzhľadom na ďalšie plány 

rodinná rada rozhodla, že skúsime nakryť aj ju... a 

uvidíme, čo sa podarí.... 

 

Medzitým sa na Slovensku šíria hrôzostrašné správy o nejakom víruse covid, ktorý už dorazil 

aj do Európy... postupom času ničí Taliansko a ďalšie krajiny.  Ľudia ešte absolvujú jarné 

dovolenky – lyžovačky v zahraničí a vírus postupne prichádza aj na Slovensko... Situácia je 

veľmi zvláštna, zatvárajú sa školy, obchody, niektoré firmy.. ľudia sa boja, kto môže ostáva 

doma na PNke alebo s deťmi. A my máme rodiť... ultrazvuk potvrdil šteniatka u oboch 

sučiek. To nás samozrejme veľmi teší, no začínam sa „modliť“, aby išlo všetko hladko... čo 

keď nebude fungovať veterina?  

 

Dovolenku mám nahlásenú. Lunka 

pár dní pred pôrodom je dosť 

nervózna, ale našťastie všetko dobre 

dopadlo – priviedla na svet 9 krásnych  

šteniatok.  Keďže sa človek bál v tej 

dobe v práci aj kýchnuť, aby nebol 

podozrivý zo šírenia nákazy, ostala 

som ešte pár dní doma 

s prechladnutím a kašľom... Martin 

má možnosť práce z domu. Lunka aj 

šteniatka sú úžasné, pekne rastú a my 
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sa máme z čoho tešiť keďže 

naokolo z médií číhajú 

samé negatívne správy. 

Všetko je pozatvárané, 

našťastie máme zásoby pre 

šteniatka a niečo 

objednávame cez internet. 

Idem  do práce a po pár 

dňoch s malou dušičkou 

pýtam ďalšiu dovolenku na 

pôrod Sienky a prvé dni po pôrode.... V práci nás je dva a pol... Pán riaditeľ bol veľmi 

ústretový a umožnil mi prácu z domu, to bol veľký bonus, lebo naša Sienka sa s pôrodom 

veľmi neponáhľala. Nechala si to až na 63tí deň. Zasa pre mňa nejaké nové skúsenosti pri 

pôrode, ale všetko je v poriadku – máme 3 nádherné veľké šteniatka. Sienka je skvelá mamina, 

opatruje svoje detičky, pravidelne nakúka aj na tie Lunkine a už druhý deň po pôrode bola 

ponaháňať vtákov v parku... všetko stíha. Lunka je zasa zvedavá na Sienkine potomstvo.... 

Niečo úžasné ich sledovať. 

Čas beží, šteniatka nám rastú a my sa z nich veľmi tešíme. Už menej sa tešia tí, ktorí mali 

rezervované šteniatko zo zahraničia a my sme museli ich rezervácie zrušiť. Medzitým totiž 

zatvorili hranice a celková  situácia nevyzerala príliš dobre. Nechali sme si okrem Slovákov 

„len“ záujemcov z Čiech, väčšina z nich už bola u nás predtým osobne a verili sme v možnosť 

odovzdania šteniatka na hraniciach... ale to ešte predbieham. Naše „budúce“ rodinky sa pýtajú 

na možnosti prísť pozrieť šteniatka. Zvažujeme... snažíme sa dodržiavať všetky predpísané 

opatrenia, málo sa stretávame s inými ľuďmi. No nemáme to srdce im to nedovoliť. Počasie 

nám prialo, tak na dvore sme sa aj so šteniatkami rozpŕchli...  Blíži sa čas odchodu Lunkiných 

šteniatok a pre nás nastáva náročná úloha  vybrať sučku. Máme ich 6, rozhodovanie je ťažké. 

Každá z nich má samozrejme plusy aj nejaký ten malý mínus . Nakoniec vyhráva „oranžová 

stužka“ a dostáva meno Samira. Každá nová rodinka chce šteniatko samozrejme čo najskôr, 

tak všetci odchádzajú v prvý možný termín v 8 týždni, okrem jedného psíka, ktorý sa ešte 

týždeň doliečoval po operácii pruhu. Siena ho hneď prijala za svojho. Bol síce trochu väčší 

ako jej tri medvieďatká, ale nikomu to nevadilo... 

 

Dá sa povedať, že v tomto období každý deň riešim minimálne 4-5 telefonátov alebo mailov 

ohľadom záujmu o šteniatko. Deti sú doma a majú veľa voľného času... Zo začiatku som to 

brala „pedantne“ a každému 

vysvetľovala, čo všetko obnáša 

starostlivosť o samojeda, jeho 

povaha a podobne.... no postupne 

som 90 % žiadostí odfiltrovala 

nakoľko správa znela asi takto : 

„máte ešte voľné šteniatko ? aká je 

cena?“.... ďalej ani bú ani múúú.... 

Tak som bola naozaj rada, že väčšina 

našich nových rodiniek mala 

šteniatko rezervované ešte pred 

týmto šialenstvom a mali sme sa 

možnosť aj osobne stretnúť.  
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Medzitým ako výbor klubu riešime veľkú 

dilemu, či Skalica koncom apríla  bude, alebo 

nie... čakáme do poslednej možnej chvíle 

a musíme akciu zrušiť. Rušia sa aj české 

klubovky, rušíme aj našu Samoyed tour. Čo sa 

dá robiť. Veríme, že na jeseň bude situácia 

s covid lepšia a rýchlo hľadáme a rezervujeme 

nové termíny. Kalendár sa opäť plní. 

Ďalšie tri týždne si ešte užívame Sienkine 

šteniatka a mne už začína byť úzko z ich 

blížiaceho sa odchodu koncom mája... Veľmi 

mi prirástli k srdcu. Viem však, že budú mať 

skvelé rodinky. Psíci odišli a sučka Bailey 

ostáva ešte pár dní dlhšie. Je úžasná. Riadne 

som si ju oplakala už dopredu. A v tom čase na 

mňa blikol na FB príbeh našich kamarátov – 

majú šteniatka. Juuuj.... plánovali sme tento 

rok importovať sučku, no bohužiaľ to nevyšlo. 

Tak sme začali trošku špekulovať, čo keby... 

A tak sme išli po uvoľnení hraníc zaviesť 

Bailey do Čiech  a odskočili  mrknúť 

spomínané šteniatka. O tri týždne bola doma 

Minnie .  

Ani sme si poriadne nevydýchli po našich šteniatkach a už tu bola táto malá opica. Narobila 

ako sa povie „vítr“. Hlavne naši traja veteráni z toho neboli príliš nadšení. Nikdy som 

nechápala, keď mi niekto referoval, že im samojed zožral fasádu (zateplenie), alebo na 

počkanie zlikvidoval drevené plotky.... Minnie toho stihla v krátkom čase oveľa viac. Hlavne 

je z nej záhradná architektka, ktorá presádza trsy trávy, robí rôzne výkopy, upravuje tuje.... 

dokonca prenáša okrasné kamene.... nové plotky aj záhradný nábytok si upravila podľa seba.  

A teda rýchlo sa naučila od ostatných psov to, čo by práve nemusela.... no to je vždy tak, 

najrýchlejšie sa naučia tie  zlé veci . Ale vnútri v dome je zlatíčko, ak si práve nezmyslí, že 

si z pelecha urobí wcko. Och joj.  

Leto je super. Nie je ani príliš horúco, ale ani chladno, tak akurát. Veľa času trávime v práci, 

šetríme si dovolenku na jeseň. Tešíme sa z fotiek šteniatok, mailov a telefonátov ich 

majiteľov, ktorí nám referujú ako šteniatka rastú a kto čo povymýšľal. Som rada, že sa s nami 

delia o svoje radosti, zážitky, aj starosti.  Máme aj zopár šteniatkovských návštev, na niektoré 

sa vyberieme zasa my... Leto plynie. Dokonca sme absolvovali so Sienkou aj jednu výstavu 

v Bratislave. V obmedzených podmienkach, ale stálo to za to, dokončila Šampionát 

Slovenska a ako bonus 

si vybojovala titul 

BOB. Posledných pár 

„prázdninových dní“ 

sme strávili u našich 

kamarátov Katky 

a Kuba v Prahe 

a postretali sme sa 

s ďalšími kamošmi 

a samojedíkmi .  
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Jeseň je tu...... hurááá....tešíme sa na tábor, klubové výstavy a Tatry.... čas sa kráti a prípravy 

na Skalicu finišujú. Po relatívne kľudnom lete prichádza druhá vlna Covid.... U nás to zatiaľ 

tak necítiť, no v Čechách sa to poriadne rozbehlo... týždeň do výstavy a tábora v Čechách a na 

Slovensku sa začína hovoriť o veľkých obmedzeniach voči Českej republike. Rozmýšľame, 

čo bude, ako bude.... alternatívy. Prihlásené všetko, čo máme doma na dve výstavy... 

ubytovanie zariadené. Dovolenka nahlásená. Tri dni pred odchodom sa dozvieme, že 

Slovensko dáva Čechy do tzv. červenej zóny a my keď pôjdeme z Čiech domov, by sme 

museli ísť do karantény... To snáď ani nie je možné. Aj mi slzy vyhŕkli.... Napadla nás aj 

možnosť ísť cez Rakúsko, no to by ma asi v práci ukameňovali.... čo sa tam trepem kvôli 

„nejakej výstave“..... „Tá nejaká výstava a tábor“ je ale pekne v prírode, vonku, ďaleko od 

ohnísk nákazy covidom... a hlavne 

ide o stretnutie s ľuďmi a psíkmi, 

na ktorých sa už dlhú dobu 

tešíme... čo budem komu 

vysvetľovať porovnanie 

s možnosťou nákazy 

v obchodnom dome, autobuse 

alebo u nás v práci na úrade.... 

Priebežne dostávame správy 

z výstav od severanov aj zo 

Samojed klubu ČR od kamarátov 

a veľkou náplasťou  sú pre nás 

úspechy našich odchovov  na 

klubovej výstave českého samojed 

klubu  – Bailey sa stala BIS šteňa, 

IRIS BIS dorast a najlepšou 

fenkou a celkový víťaz výstavy BOB-BIS sa stala dcéra nášho Bastíka - Amy od Trokavecké 

skály.  

 

O týždeň na to je Skalica. Už v utorok navážame veci.... tešíme sa, ale niečo tomu chýba. 

Takmer všetci priatelia zo zahraničia svoju účasť museli zrušiť, lebo by sa k nám na 

Slovensko nedostali... nakoniec pochopiteľne aj Česi. Z okolitých krajín mohli prísť len 

Slovinci a Poliaci. Môj sen o stretnutí zástupcov z každého nášho vrhu a zakladateľky našej 

chovky  Zarinky sa rozplynul... Musíme sa teda tešiť z toho, čo nám je umožnené. Že vôbec 

„tradičnú Skalicu“ môžeme mať... a zišla sa celkom pekná skupina, veľa nových ľudí, veľa 

šteniatok. Akurát to počasie máme opäť „výstavné“. Prší... priam leje. V piatok je to teda 

celkom masaker... leje a leje celý deň. Ľudia, psy, ceny, stany.... všetko je mokré. No výstava 

prebehla tak ako sa patrí. A ja musím povedať, že pre našu chovateľskú stanicu tento upršaný 

deň priniesol skvelé výsledky. Každý náš psík aj odchov ma potešil, no najviac samozrejme 

náš Basty – Bastion of Joy Carpathian white smile, ktorý sa pekne predvádzal a  vo veku 9 

rokov a 4 mesiace vybojoval titul BIS Veteran a celkový víťaz výstavy BOB-BIS. Od 

dlhoročného skúseného rozhodcu MVDr. Vladimíra Piskaya si toto ocenenie  veľmi vážim. 

Bastíkova dcéra Lunka – Everything Changes Carpathian white smile získala titul najlepšia 

sučka – Víťaz špeciálnej výstavy. Druhý deň už bolo počasie takmer bez dažďa, no bolo veľmi 

chladno. Posudzovala pani Mgr. Janka Janeková a naši psíci dosiahli tiež veľmi pekné 

výsledky. Snáď len, že 90 % psíkov malo posudok ako cez kopirák . 

V Skalici nechýbali ani tradičné sprievodné akcie.... ako varenie špecialít, schôdza, opekačka, 

vyhodnotenie súťaží Samojed roka, Klubový šampión, tombola.... s tým rozdielom, že všetko 
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sa konalo vonku... Aj tak ako každý rok, odchádzame s peknými dojmami a zážitkami a sme 

radi, že po Skalici nikto neochorel . 

 

Poslednou akciou, ktorú sme mohli tento rok absolvovať, bola Samoyed tour Tatry.... 

V prvom rade musím napísať, že som veľmi šťastná, že sa vôbec naša minidovolenka so 

samojedmi v Tatrách uskutočnila. Plány boli veľkolepé, účastníkov sme mali tento rok na dva 

penzióny... Len ako do všetkého, aj do týchto plánov nám zasiahol covid a rôzne nariadené 

obmedzenia. Zišli sme sa v počte 16 ľudí a ďalší prišli na túru alebo návštevu aspoň na jeden 

deň... Katka a Kubo dokonca vynaložili náklady navyše a podstúpili test, aby mohli 

pricestovať z Čiech. Veľmi si to vážime. A samozrejme nesklamala naša kamarátka Ewa 

a dorazila z Poľska.  Užili sme si opäť skvelý čas, aj počasie nám  krásne vyšlo... Keďže sme 

mali aj viaceré šteniatka a aj starších psíkov, túry sme zvolili menej náročnejšie. Kubo si však 

splnil sen a spolu s fenkou Elou a Ewou s Lukierom vyrazili na Téryho chatu... podľa fotiek 

sme im mohli naozaj závidieť. Tento rok sme mali zážitky aj s neželanými návštevníkmi 

blízko penziónu.. a nebola to len líška, ktorá chodí kontrolovať odpadkový kôš každú noc po 

grilovačke  V noci sme stretli hneď vedľa penziónu vysokú zver a Ewa dokonca medveďa... 

ostatní sme videli už len rozbitý a vyrabovaný kontajner... 

 

Jesenné víkendy trávime zväčša doma, alebo na prechádzkach so psíkmi v prírode. Iná 

možnosť nie je. Tento rok je iný....musíme sa prispôsobiť situácii a tak si viac užívame aj 

našich starších psíkov, ktorí už zväčša s nami nechodia po výletoch, táboroch, výstavách.... 

Porobíme niečo doma, v záhrade... kým to zasa Minnie nevylepší podľa svojich predstáv.    

Otázka bola, čo nám tento rok s pandémiou dal a čo vzal ? Asi každý z nás by mohol napísať 

na túto tému slohovú prácu... Zistili sme, že keď je treba, vieme sa zomknúť, podporiť sa, 

zastúpiť sa....možno sme sa na chvíľu zastavili, zamysleli. Užili sme si viac času s blízkymi 

doma a venovali sa viac šteniatkam a psíkom. Tešili sa, keď sa ľudia ozvali s otázkou „Ako 

sa máš, ste v poriadku ?“... nielen keď niekto niečo potrebuje. Áno, niečo nám tento rok aj 

vzal.... možnosť cestovať, navštevovať sa ako by sme chceli, chovateľom možnosť krytia 

alebo exportu šteniatok... no aspoň sme zistili ako hľadať možné alternatívy...Najviac ma však 

mrzí, že opatrenia súvisiace s pandémiou začali veľmi rozdeľovať ľudí..  

Blíži sa koniec roka a nám ostáva len veriť, že budúci rok bude situácia podstatne lepšia, 

nebude tu žiadna pandémia a budeme sa môcť tešiť na to, čo máme radi.... spoločne s našimi 

samojedmi  Držte sa všetci v zdraví ! 

Petra Henčelová 

Carpathian white smile 
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Rok 2020 bol zvláštny, ako 
som písala už v príhovore, v niečom 
pozitívny, a tiež negatívny. U nás 
doma sme troška upgradovali pre 
psíky miestnosti, bol čas na 
šteniatka, aj naše psy. Avšak pre 
mňa osobne bol prvý krát aj 
športový. 

Už minulý rok sme avizovali, 
že bude možné na Slovensku 
absolvovať skúšky pre zaradenie do 
triedy pracovnej. Žiaľ, nepodarilo sa, 
keďže veľa pretekov bolo zrušených. 
Napriek tomu, „tlakom“ na mňa od 
rodinky Lehockých a podpory 
Pašmíkových a Trubanových sme 

mali tú možnosť a zúčastnili sme sa Fitmin cup – pretekov. Ale už ako pretekári aj 
„športového klubu“ Samojed klub Slovensko zastrešeného v Slovenskom zväze psích 
záprahov. Ako mi povedala Andrea Dér (chovateľka a organizátorka pretekov psích záprahov 
z Maďarska), tento rok okukáte, pobavkáte sa a budúci rok vyrazíte naplno ako team.  

Na začiatku roka som teda rozbehla akciu „hurá športovať – potrebujeme pretekárov“ 
a, celkom ľahko, máme registrovaných pod klubom povinných 5 pretekárov – ako sa hovorí 
prvé „vlaštovky“, Marcela Lehocká, Marek Lehocký, Leonard Lehocký, Emília Múdra 
a Anselm Fuernkranz. Veľmi ma potešil ďalší záujem a prihlásili sa Zita Babicová, Tomáš 
Babic a Martinka Šmajdová. Waw už je nás 8. A potom pribudli Veronika, Paulínka 

a Martinka = 11 pretekárov  juj ale sa teším. 
Začali sa však rušiť preteky a teda vyšiel čas na tréningy. Brala som Zivku a Kolyu ako duo 
a teda miestami som mávala smrť v očiach. Musím však spomenúť, že naše prvé štarty boli 
na rovine...niekedy ťažký terén ale len rovina. Marek ma tlačil, že pôjdeme v Pastuchove 
skúsiť. Ajajaaaj chyba a tu sa prejavila hlavne moja športová kondícia. Prevýšenie maličké, 

ŠPORT 
Milí členovia, od roku 2021 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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ale Emily mala pľúca v krku. A Marek stále kričal (išiel na bicykli s Laitikom), ešte kúsok 

a ešte aspoň po ten stožiar. A bolo z toho 6,5 km  . No takže už sme si potrénovali pár 
krát a v septembri bude FITMIN CUP, tak teda na kolobežke som bola 5 x a môžem na 
preteky, nie? Veď mám skoro 40 rokov, kondička žiadna, tak skúsime... Ale hádam tam 
nepôjdem sama...tak som začala „tlačiť“ spôsobom mne vlastným na Veroniku Petrušovú, 
Paulínku Benkovičovú a Martinku Jánošíkovú. Všetky majú doma kolobežky a sem tam 
chodia potrénovať, tak IDEME všetky. Nebudem o tom ja diskutovať s nikým. 
Heh dali sa nahovoriť a myslím, že Veronika, Martinka, a ani ja neľutujeme. Je to 
pre nás „výstavákov“ iný svet. Paulínka sa pre pôrod šteniatok nemohla nakoniec zúčastniť, 
aj keď bola prihlásená.  
 

Fitmin cup pozostával z 3 kôl, každé bolo vyhodnotené samostatne a potom spolu 
celkovo za všetky kolá vo svojich kategóriách. Takže za náš klub štartovali v Canicrosse 
Marek Lehocký, Marcelka Lehocká a Leonard Lehocký a na scooter (kolobežka), sme 
štartovali Veronika Petrušová, Martinka Jánošíková a ja. Všetky 3 kolá však absolvovala len 
rodinka Lehocká, Veronika len 2-dňový pretek v Plaveckom štvrtku aj s Laurikou Petrušovou 
a Martinka a ja preteky v Doľanoch a 2-dňový pretek v Plaveckom štvrtku.  

Doľany – prišiel deň D. 
Pršalo a lialo, a mňa išla podporiť 
Ninka. Zobrali sme do auta 
kolobežku, Marek bral psy na 
aute. Ninka bola viac v strese ako 
ja... respektíve hovorila, že mi 
nejde šoférovanie a nejaká som 
zmätená za tým volantom... Asi 
už som bola nervózna, viac ako 
som si uvedomovala. Preteky sa 
konali vlastne vo vinárstve a teda 
bolo tam dosť mokro, blatka 
a keď som uvidela ten „kopček“, 
skoro som skolabovala. Bože, len 
prežiť a nezabiť psa ani seba... 
Ešte spomeniem, že štartovať na 
kolobežke sme mohli len s 1 
psíkom, tak som išla s Kolyom. 
Ako jediný havko celého Fitmin 
cupu, štartoval 3x zo 4 dní v 2 
kategóriách, čiže scooter so 
mnou a potom s Marekom 
Lehockým canicross. Netušili sme 
však, že najprv idú kolobežky a až potom bežci. Dosť ma to zamrzelo, pretože som nechcela, 

aby sa chudák Kolya vyšťavil hneď pri mne a pri Marekovi už by sa mu nechcelo. Heh  
omyl...mňa nechal makať a s Marekom prášil vždy. Blížil sa štart a ja som sa začala triasť... 
bože ako to dám. Strašne pršalo, blato...šmýkalo sa. Začalo odpočítavanie a štart... Kolya 
sa za pár sekúnd chytil a prišla ostrá zákruta, havko zmätený, voditko 2x omotané okolo 
predného kolesa...2 minúty strata. A prišiel kopček v blatku, tak sme sa prešli. Potom 
rovinka v blate asi 10 cm. Odrážať sa nedalo, lebo noha po členky do blata...Kolyno asi 
vedel a robil čo mohol a prišiel kopček dole, kde sme dobehli Martinku a vlastne posledných 
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400m sme bežali vedľa seba až do cieľa. Potom 
štartovali bežci, ktorí vlastne obsadili aj všetky 
stupienky víťazov. Ja som bola 3. miesto a Martinka 

4. miesto. Prežili sme  
Nasledovalo „kúpanie“ kolobežiek a nás hadicou 
vonku... Prišlo vyhodnotenie a tombola. Pre mňa asi 
najťahžšie získaná medaila za 3. miesto Scooter FCI, 
keďže som musela prekonať hlavne samu seba. Jááá 
športový antitalent.  

Plavecký štvrtok – dvojdňový pretek 
(sobota+nedeľa), tentokrát počasie vyšlo na 
jednotku, trať s minimálnym prevýšením, čiže to 
dáme. Heh, lenže Kolya nechcel so mnou ale 
s Marekom... čiže ma nechal si to odmakať doslova 
a do písmena. Doslova „baletka“ na vychádzke 
v prírode. Chytil sa až keď nás niekto obehol. 
Veronika s Rivalom ho volali...Rivkovi sa asi 
uľútostilo kolegu...a nechcel bežkať sám. A v nedeľu 
sme sa zamotali hneď na štarte. Čistá katastrofa, 
jediné čo ma tešilo, že potom s Marekom išiel ako 
hodinky v canicrosse. My sme skončili toto kolo na 
kolobežke ako posledný, ale zas nevadí. Najkrajšie 
bolo asi pre mňa, keď sme sa obiehali na striedačku 
v rámci tréningu s Veronikou, „vlastne sme si trénovali uhýbanie pre rýchlejšieho 
pretekára“... a dojazd naraz všetkých 3 kolobežiek so samojedmi do cieľa. Samozrejme 
rodinka Lehockých ako inak zasa obsadila stupne víťazov.  

 
 
 
Aby som nezabudla, spomína to aj 

Veronika v príspevku. Na trati boli 2 
profesionálni fotografovia v kríkoch. 
Každému pretekárovi spravili peknú fotku.  

A môj havko sa rozhodol na 2,5 km 
trati, že sa dá zvečniť na pamiatku pre mňa. 
Ako inak - v super pozícii. Veď treba mať do 
rodinného albumu veľa fotiek   
 

 
 
 

Bol to úžasný zážitok, noví ľudia, skúsenosti a teda atmosféra... = INÝ SVET. Určite 
odporúčam všetkým vyskúšať. Neviem, či sa ja ešte niekedy postavím na štart, možno len 
zo zábavy. Braňo a Ninka doteraz nechápu, že som sa na to dala a dokonca som prišla do 

cieľa bez ujmy na zdraví psa aj seba... 
Som si istá však, že moja misia „motivovať ďalších“ bola splnená.   

Skutočne sa potvrdilo: „Keď som mohla ja = môže a dá to každý...“ 
 

Emília Múdra 
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Milí členovia, 

S radosťou Vás informujeme, že Samojed klub Slovensko nadviazal 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.  

Jedná sa  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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Canicross so samojedom (Sammym) 

Canicrossu sa s menšími prestávkami snažím venovať už tretí rok. Predtým ako sme 
začali, prečítala som kopu článkov 
o canicrosse a tiež knihu Behaj so 
psom. Veľmi rýchlo som však prišla na 
to, že teória je jedna vec  a prax druhá.  
Predstavovala som si to veľmi 
jednoducho. Natiahneme postroj, 
vezmeme odmenky do vrecka,  dáme 
rozcvičku a plynulo bežíme. Nie je to 
také jednoduché.  Ideálne je, ak bežíme 
v skupinke viacerí  a máme aj nejakého 
iného psa.  Vtedy to ide hladko a 
plynule, bez nejakých väčších 
prestávok. Ak zaostaneme veľmi rýchlo 
skupinku dobehneme, nemôžeme byť 
predsa poslední. Oveľa ťažšie to je, ak 
ideme sami dvaja. Náš tréning sa dá 
rozdeliť na 3 fázy.  Prvá fáza je fáza 
značkovacia. Trvá minimálne 1, 5 km. 
Rozbehneme sa a Sammy každú chvíľu 
zastaví, dôkladne oňuchá a označkuje 
každú paličku, lístoček alebo strom, 
ktorý mu príde do cesty. Chvíľu beží 
dopredu,  zrazu mu niečo zavonia, 
prudko zastane, a  vráti sa meter alebo 
rovno dva dozadu.  
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Ak sa ho snažím  potiahnuť 
a pripomenúť mu, že  bežíme zaprie 
sa všetkými štyrmi labkami 
a odmieta sa pohnúť, kým to 
miesto dôkladne neoňuchá 
a neoznačkuje. Je úplne jedno či je 
pred tým vyvenčený alebo nie. 
Nepomáhajú ani pamlsky aj keď 
mu ich pchám rovno pod ňufák. 
Úplne ma odignoruje.  Po takmer 
dvadsiatich minútach sa 
presúvame do druhej fázy – beh 
s bremenom. V tejto fáze si 
vymieňame úlohy. Ja som tá, ktorá 
ťahá. Sammy si cupká za mnou 
z labky na labku.  Sammy, poď 
bežíme! Mám pocit že môj pes 
ohluchol, žiadna reakcia, naďalej 
ťahám ja. Po horko ťažko 
ubehnutých ďalších dvoch 
kilometroch trvajúcich 20 minút 
konečne nasleduje 3 fáza – fáza 
behu. To už sme  väčšinou na ceste 
späť a vtedy mu dôjde čo od neho 
očakávam. Konečne bežíme.  
Samozrejme sa to  nezaobíde bez 
menších prestávok, ale tie už nie sú 
také časté a dlhé ako na začiatku. Občas sa rozhodne, že musí vyhrabať nejakého 
krtka spod zeme a je dosť ťažké mu to vyhovoriť. Niekedy sa rozbehne tak rýchlo, že 
za ním nestíham. Poteším sa ako mu to ide a o chvíľu prídem na to, že pravý dôvod 
jeho rýchleho rozbehu je  nejaký  pes, ktorý je pred nami. Veľmi rád beží aj za 
bežcami. Naposledy uháňal skupinku, ktorú sme nakoniec dobehli v mieste, kde som 
sa chcela otočiť, ale oni pokračovali ďalej. Sammy chcel ísť silou mocou za nimi a ja 
opačným smerom. Na protest si sadol si a odmietal sa pohnúť. Volám ho, lákam na 
mlsky a on nič, ľahol si  a protestoval ďalej. Trvalo mi asi 10 minút, kým som ho 
presvedčila, že my si ideme po svojom.  Jednoducho potrebuje motiváciu.   Po týchto 
našich samostatných tréningoch som si kládla otázku ako to asi bude vyzerať na 
pretekoch, či vôbec pobeží a ako dlho nám to bude trvať (bežne nám trvá zabehnúť 5 
km asi hodinu). Aj napriek mojej neistote  som nás prihlásila na Bosorkin canicross. 
Na moje veľké prekvapenie sa Sammy po štarte hneď rozbehol, na chvíľu som si 
pomyslela, že asi mám iného psa, to sa na môjho nepodobá. Žiadne značkovanie, 
žiadne oňuchávanie. Asi po kilometri som chvíľu ťahala ja jeho a presviedčala ho, že 
ešte bežíme ďalej, ale po tomto krátkom úseku  behal  celý čas bez prestávky až do 
cieľa. Mala som čo robiť, aby som mu stačila. Dokonca aj popri inom psovi prebehol 
bez problémov. Bola som na neho veľmi hrdá a spokojná ako super mu to šlo.  Teraz 
viem, že na našich behačkách po lese nemusíme trhať rekordy, lebo keď ide do tuhého 
presne vie čo má robiť a dá do toho všetko.  

Martina Šmajdová 
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Scooter v LA TORRE ROJA a FITMIN CUP 2020 
( ako sa to vlastne začalo  ) 

Tento môj príspevok by som rada rozdelila do dvoch častí... V prvom Scooter v LA TORRE 

ROJA by som chcela porozprávať ako to celé začalo... Samozrejme už ako sme mali našu 

prvú samojedku Miušku sme všetci dobre vedeli, že Samojed je záprahový pes, no naše 

znalosti a skúsenosti boli na bode mrazu ....Vedela som akurát nasadiť pracovný postroj zo 

športovej kynológie, zobrať bicykel a s ťahajúcim psom v ruke jazdiť po hájoch. Ďalší level 

bolo pripnúť Miu za sánky s deťmi a bežať pred ňou. Miuška je veľmi múdra a vedela o čo 

ide, no stále to nepripomínalo záprah ako poznáme z filmu Snežné psy. V roku 2018 sme 

s Ami a Rivom boli v ČR na klubovke severských psov, kde sme natrafili na kolobežky 

Kostka. Počas dňa bolo možné si kolobežky zapožičať a vyskúšať, okamžite sme sa 

zamilovali. Veľmi ochotní ľudia nám všetko vysvetlili a ukázali, no Ami a Riv boli veľmi 

mladučkí na ťahanie kolobežky a tak sme tomu dali čas. Viac som sa začala zaujímať 

o záprahové športy o potrebnú výstroj, veľmi veľa som sa dozvedela na našej klubovke 

v Skalici (2019) od manželov Jankových, za čo veľmi pekne ďakujem. A tak po konzultácii 

sme začali doma ťahať pneumatiku s našimi psíkmi a deti začali rekreačne behať canicross. 

No stále to nie je ono, Riv a Ami majú už cez 2 roky a mohlo by sa s nimi viac pracovať. 

Okrem toho nám do tímu pribudla hyperaktívna srbská princezná Katya, ktorá miluje behať. 
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A je to tu tento rok na konci marca náš Samojed klub Slovensko začal spolupracovať 

s výrobcom kolobežky Kostka a dostali sme 2 kolobežky pre členov klubu. Jednu sme si 

hneď zapožičali a tak sa nám to všetkým zapáčilo, že zostala u nás už natrvalo a do klubu 

sme objednali novú.  Pravdou je, že viac jazdí náš tato, nakoľko s mojimi nohami je to 

trochu komplikovanejšie, ale rekreačne na krátke trasy si rada odkolobežkujem aj ja. Pri 

Rivovi a Kačke je to úplná paráda, pretože oni sú skutočne zohratá dvojka a jazda s nimi je 

skôr adrenalín ako námaha. A naša druhá dvojica Ami a Mia majú skôr rekreačný beh, tam 

už zvažujem ako ďaleko sa vydať... Veľmi nás to baví a psom sa tiež o dosť zlepšila 

kondička. 

A teraz prichádza časť druhá, ako sme sa dostali z pohodového jazdenia na Fitmin Cup 

2020.....To máte tak, keď si večer ťukáte do mobilu a zrazu píše Emily Múdra, ktorá sa 

rozhodla, že ideme závodiť za náš SKS. A keďže športovať nemôžem, no mám tímového 

ducha, tak som po malinkom prehováraní súhlasila. Tak trochu som si myslela, že Robko 

príde z Rakúska a pôjde to odbehať on... pozerám dátum 12.-13.9 posledné dvojdňové kolo 

v Plaveckom štvrtku a hneď som vedela, že z tohto sa už nevykrútim. Tak zisťujem ako dlhá 

je trasa = juchú len 3km, to so zaťatými zubami dám. Doma keď idem s Rivom a Kačenkou, 

tak prejdeme v pohode 4km. A bum, prvý problém, beží sa len s jedným psom, Rivo sám 

behať nechce, absolútne ho to nebaví, keď nemá parťáčku. No už sme prihlásení, štartovné 

zaplatené, nejako sa do cieľa doplazíme, veď ide Paula s Coralínou a Emily s Kolyom to 

bude fajn. Dievčatá to nazvali „scooter 3 grácii“. Termín závodu sa nám blíži, zostávajú 

necelé 2 týždne a bum problém, Rivka - bodol sršeň do nosa. Vyzerá to hrozne dostal lieky 

a masť no nelepší sa to... Už som myslela, že to odpískame, no po konzultáciách s Emily 

rozhodnutie, že ideme do toho aj s opuchnutým noštekom. Deň pred závodom dolaďujeme 

posledné informácie, čas štartu, čas registrácie – moja smrť musíme vstávať o 5 ráno, aby 

sme všetko v pohode stíhali. Auto naložené ráno nezabudnúť Riva a Lauriku, ktorá pobeží 

v detskej kategórii Canicross 700 metrov a všetko nejako zvládneme. A je tu náš deň D, 
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ráno sme zvládli, dokonca sme nič nezabudli. Po hodinke a pol prichádzame do cieľa. 

Krásny areál pri Bio bazéne Borovica, vybalíme auto a šup sa zaregistrovať, všade cudzí 

ľudia, začínam byť nervózna. Zrazu aha známa tvár pri registráciách je Janka Pašmíková. 

Po chvíli prišiel aj Milan s Monikou a cupkajú si prejsť trasu, samozrejme sa pripájam ako 

absolútny laik mi to padlo vhod. Laurika zatiaľ strážila Riva a sledovala čo sa kde deje... A 

ja hneď takto z rána mám v nohách necelé 3km, parádny rozbeh. No aspoň som videla kade 

pôjdeme a nič ma hádam neprekvapí, inak klobúk dolu pred organizátormi perfektne 

nachystaná trať. V diaľke vidím Emily, Mareka a Marcelu, paráda prišli a už tu nie som sama. 

Začínajú vyhlasovať organizačné pokyny a závody sa môžu začať. Prvé idú bicykle a potom 

kolobežky. My máme 

nastúpiť na štart 09.45.00. 

Psy štartujú v minútových 

intervaloch, čo je fakt 

brutalita. Keď vidím 

všetkých tých pretekárov, 

tak mi pomaly dochádza, 

že to nebude také ľahké. 

Vyzerajú neskutočne 

profesionálne 101 

štartujúcich a ja s Rivom 

sme jediný, kto nikdy na 

žiadnych pretekoch nebol, 

ach čo ma to napadlo. No 

nič idem za svojim cieľom, 

nezabiť sa, nezabiť Riva, 

kľudne byť posledná, ale 

prejsť cieľovú čiaru... Ufff je 

09.40.00 Emily velí odchod 

ku štartu, Laurika mi už pri 

všetkom asistuje berie 

kolobežku a ja Riva. 

Kráčame a ja cítim, ako mi 

oťaželi nohy a ťažko sa mi 

dýcha (samozrejme mám 

na puse rúško) Emily 

s Kolyom ide prvá my 

ideme minútu po nich a už 

bežia wow,  my sa zabijeme  presúvame sa na štartovnú čiaru Marek drží Riva na štarte 

a čakáme ...5.,4.,3.,2.,1.,..GO...GO...GO......a sme na trati Riv ma brutálne prekvapil mal 

super štart akoby presne vedel, že toto nie je naša rekreačná jazda po poliach. Po chvíľke 

vidíme Emily a Kolyu  prečo by sa chlapec vyvenčil pred závodom, keď sním na striedačku 

behajú 3 ľudia samozrejme si to nechal až na pretek a čo teraz? Ty brďo my ich máme 

obehnúť. No nič ideme na to kričím pravá (teda, že ideme po pravej strane). Rivo by sa 

samozrejme radšej pridal ku Kolyovi, no snažíme sa ísť ďalej... Riv by stále najradšej počkal 

Kolyu a tak sa motá miesto ťahania. Už nevládzem dýchať zisťujem, že som si zabudla dať 
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dolu rúško (aháááá cink ) Ako ho dať dolu počas jazdy na kolobežke??- veľmi ťažko. 

Samozrejme podarilo sa, no taktiež sa nám podarilo zamotať vodítko do predného kolesa - 

vôbec to nejde odmotať, obieha nás Emily a hurá vodítko je z kolesa von a Riv natešene 

beží za Kolyom. Sme takmer v polovici trasy a bum pošmykla sa mi noha a opäť máme 

vodítko v kolese....tentokrát len na 1 krát takže rýchlo odtočím a šup  ideme ďalej. S Emily 

sme sa niekoľko krát obiehali a striedali. Chlapci akoby sa čakali a hecovali k behu zrazu 

počujem Emily v pravóóó ide... samozrejme obzriem sa a obieha nás Florián  práve v 

najprudšej zákrute našťastie sme sa zvládli vyhnúť a Florián prebehol okolo nás ako blesk... 

Rivka to nakoplo a nahodil opäť svižné tempo, neviem kde sa to v ňom zobralo ja už som 

mlela z posledného a on zabral, je to môj hrdina. Ako by to cítil, že moje nohy už nevládzu, 

že dych som stratila už v prvej štvrtine, tak to vzal do vlastných paciek v rýchlosti sa 

vydýcham a makáme ďalej predsa mu to nepokazím. Už vidím kukuricu paráda to je znak 

že sa blížime ku koncu .....v diaľke počuť kričať ľudí ...GO...GO...GO....posledná zákruta 

a už vidím moje decko so slzami v očiach ako na nás natešene kričí, akoby sme vyhrali 

majstrovstvá sveta, tak sme ešte zabrali a vo všetkej paráde prebiehame cieľovou čiarou, 

okamžite som vystískala Riva, som na neho neskutočne pyšná. Bolo to neuveriteľné, 

brutálne doslova boj o život, aj keď v podstate o nič nešlo, chceli sme sa len zúčastniť. Tak 

celá tá atmosféra nás nabudila k veľkému sebazapreniu a k výkonu, na ktorý som bola 

doteraz schopná hľadieť iba z gauča na TV. 

Po dobehnutí posledných pretekárov prišiel rad na Detskú kategóriu canicross...kde bežal 

Leonard Lehocký s Tasom a naša Laurika s Rivkom. Rivo bol skutočne veľmi unavený 

a chvíľami som myslela, že ani nepôjdu. Laurika mu pripomenula rodinné heslo „kousni se, 

to dáš“....a už kráčali na štart. Opäť to bolo skvelé organizátori nás informovali kto štartuje 

a všetci sme detičky podporovali, kričali a tlieskali...Laurika úspešne dobehla nemôžem byť 

viac pyšná, síce to bolo len nejakých 700 metrov a Lala vyzerala ako po 7 km no bolo to 

krásne. Ak to čo i len trochu pôjde budúci rok sa zapojíme znova a možno aj trochu 

natrénujeme i keď ani teraz sme posledný neboli... A samozrejme sa musím poďakovať 

Emily za tento adrenalínový zážitok, na ktorý nás ukecala (jej vlastným spôsobom = 

nevyhováraj sa, to dáme...) bolo to fakt perfektné.     

Veronika Petrušová 
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Bosorkin canicross – Košice 27.9.2020 

Martina Šmajdová a Everlasting Love Carpathian White Smile 

Canicross FCI – 2. miesto 
 

 

FITMIN CUP 2020 
Bodovanie počas 3. kôl pretekov organizovaných v septembri. 

 Plavecký štvrtok 12.-13.9.2020 

 Doľany 6.9.2020 

 Kuchyňa 5.9.2020 

 

Canicross muži FCI 

Marek Lehocký & Mishka na Severe Dikiy Miod – 3. miesto 

 

Canicross ženy FCI 

Marcela Lehocká & The Seventh Heaven Yoshi and us – 2. miesto 

Michaela Trubanová & Feebee Flower Sněhový zázrak – 3. miesto 

 

Scooter FCI 1 PES 

Martina Jánošíková & Momo Mathias Aiaskima – 2. miesto 

Emília Múdra & Mishka na Severe Dikiy Miod – 3. miesto 

Veronika Petrušová & The Unique Twiglight Orleansnow – 4. miesto 

 

 

 

3. kolo – dvojdňový pretek Plavecký štvrtok 12.-13.9. 
Canicross muži FCI 

Marek Lehocký & Mishka na Severe Dikiy Miod – 3. miesto 

 

Canicross ženy FCI 

Marcela Lehocká & The Seventh Heaven Yoshi and us – 2. miesto 

Michaela Trubanová & Feebee Flower Sněhový zázrak – 3. miesto 

 

Scooter FCI 1 PES 

Martina Jánošíková & Momo Mathias Aiaskima – 2. miesto 

Veronika Petrušová & The Unique Twiglight Orleansnow – 3. miesto 

Emília Múdra & Mishka na Severe Dikiy Miod – 4. miesto 

 

Detská kategória 

Leonard Lehocký & Whitespirit Absalon – 2. miesto 

Laura Petrušová & The Unique Twiglight Orleansnow – 6. miesto 



47 
 

2. kolo – pretek Doľany 6.9. 
Canicross muži FCI 

Marek Lehocký & Mishka na Severe Dikiy Miod – 3. miesto 

 

Canicross ženy FCI 

Michaela Trubanová & Feebee Flower Sněhový zázrak – 2. miesto 

Marcela Lehocká & The Seventh Heaven Yoshi and us – 3. miesto 

 

Scooter FCI 1 PES 

Emília Múdra & Mishka na Severe Dikiy Miod – 3. miesto 

Martina Jánošíková & Momo Mathias Aiaskima – 4. miesto 

 

Detská kategória 

Leonard Lehocký & Whitespirit Absalon – 4. miesto 

 

1. kolo – pretek Kuchyňa 5.9. 
Canicross muži FCI 

Marek Lehocký & Mishka na Severe Dikiy Miod – 3. miesto 

 

Canicross ženy FCI 

Marcela Lehocká & The Seventh Heaven Yoshi and us – 2. miesto 

Michaela Trubanová & Feebee Flower Sněhový zázrak – 3. miesto 

 

Detská kategória 

Leonard Lehocký & Whitespirit Absalon – 2. miesto 
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Yoshi a my – spolu už krásnych 25 rokov – 1.časť 

Ing. Jana Fuernkranz Fulierová 

Ako to celé začalo 

S plemenom samojed som sa po prvý krát stretla v 

roku 1995, kedy som si vybavovala pracovný 

pobyt v Kanade. Kanada bola vždy mojím snom, 

ale dostať sa tam v tej dobe bolo veľmi ťažké, 

jedna z mála možností bolo ísť tam pracovať ako 

„babysitterka“. Dodnes si spomínam na 

telefonický rozhovor s mojou budúcou 

potenciálnou domácou a zamestnávateľkou, kedy 

sa ma spýtala či mám skúsenosti so staraním sa o psov a to konkrétne s plemenom 

samojed. Keďže som tú prácu naozaj veľmi chcela, tak som bez váhania odpovedala, 

že áno, samozrejme! a hneď po telefonáte som utekala do knižnice po encyklopédiu 

psov, že ako vlastne taký samojed vyzerá. A tam aj bol, krásny, majestátny, úžasný, 

biely obláčik...hmmm vyzerá neškodne, to dám, veď napokon babka vždy mala na 

dvore nejakého psíka. Málo som ja tušila, že TENTO psík je dosť veľký, býva v dome 

a bude aj tvrdohlavý, svojhlavý, rozmaznaný a „neposlušný“, a že ma čaká skoro 

nemožná misia: ja ako absolútny amatér s nulovou skúsenosťou s chovom psov som sa 
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mala postarať o dospievajúceho ročného psa – samojeda - menom „Yoshi“ v 

kanadskom Vancouveri. No čo vám poviem, bol to boj o prežitie 😊 Ten rok strávený 

s ním ma o plemene samojed, o jeho povahe, výcviku a výchove naučil skutočne veľa 

a takisto som sa veľa naučila o sebe a bolo mi úplne jasné, že: 1. chcem tiež mať psa 

a za 2. iného psa nechcem – iba samojeda, preto som si po návrate na Slovensko 

jedného hneď rezervovala u pána Attilu Tászliho v ch.st Kartuš. A medzitým som sa 

vrhla na získavanie čo najväčšieho počtu informácií, čo bolo veľmi ťažké, pretože 

internet ako ho poznáme dnes bol iba v plienkach a tak som chodila „googliť“ do 

knižnice a jedinej internetovej kaviarne v Hlohovci. 

A tak do môjho života v r.1998 pribudol Kevin 

Kartuš – „Yoshi“, ktorý dal aj názov mojej 

chovateľskej stanici. S Yoshim sme bývali 

v byte a boli to krásne časy, kedy som trávila 

čas vonku naháňaním ho po celom meste (lebo 

sa nechcel dať chytiť akonáhle som ho pustila 

z vodítka), obľúbenou aktivitou bolo 

upratovanie kusov tapety, ktorú postupne oberal 

zo stien môjho bytu a nosenie ho dole schodmi, 

pretože ak išiel sám vždy sa na poslednom 

odpočívadle pocikal. Ale aj tak mám na život 

s ním tie najkrajšie spomienky a naše skoré 

ranné prechádzky, keď ešte celé mesto spalo 

boli neopakovateľné. 

Spočiatku ma výstavy veľmi nelákali, ale v r. 

1999 som sa stala som členkou Slovenského 

Klubu Chovateľov psov severských plemien 

a tam ma takmer okamžite zlanárili do Výboru 

Klubu a tak sa patrilo nejakú tú výstavu navštíviť. V Ružomberku na úplne prvej 

Klubovej výstave v živote a vlastne pre mňa tiež na úplne prvej výstave vôbec, vyhral 

Yoshi V1, CAC, BOB a BIS od pána rozhodcu Bedricha Meszárosa, no a bolo to! 

Pobláznenie výstavami a chovom sa mohlo začať. Yoshi sa neskôr stal šampiónom SR 

a bol aj uchovnený. Treba však spomenúť, že na mnohých výstavách bol ocenený aj 

VDčkami pretože v kruhu mi vždy išiel ruky odtrhnúť od ramien, čo tak ťahal. 

Jednoducho samojed ako sa patrí. Samojedov som milovala, každý bol krásny a v 

okolitých dedinách ma už poznali, pretože som sa pristavila pri každom dome, kde bolo 

na dvore „čosi biele chlpaté“. Mojim cieľom a doslova posadnutím sa stala 

propagácia plemena na Slovensku, pretože v tom čase bol chov doslova na nule. 

Koncom 80-tych rokov nastal síce boom severských plemien, ale neznalosť pováh 

severských psov a starostlivosti o ne, ako aj prehnané očakávania a ich tvrdohlavosť, 

neskôr spôsobili rapídny úbytok záujmu. Popularita plemena samojed klesala omnoho 

rýchlejšie ako ostatných severských psov, pretože nebol psom strážnym „do dvora“ 

a jeho srsť vyžadovala starostlivosť. Od roku 1998 bol počet vrhov veľmi malý 

a neustále klesal  až do roku 2000, kedy skončil na nule. Boli zrušené takmer všetky 
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chovateľské stanice. Plemeno samojed sa zaradilo medzi málopočetné plemená. 

Aktivitu ukončili aj posledné aktívne chovateľské stanice Biely úsmev, Spod Závoja 

Nádeje a Kartuš. 

Aj toto všetko prispelo k môjmu neskoršiemu rozhodnutiu samojedov chovať. 

Propagácia prinášala výsledky a ľudia začínali mať záujem, preto som v prvých 

rokoch sprostredkovala veľa 

importov prevažne z ČR. K 

Yoshimu teda v r.2000 pribudla 

sučka z Fínska Humoresque Snowy 

Xamba ktorá sa stala zakladateľkou 

našeho chovu a z ČR sučka Anny 

z Prúseku pod Skalkou, ktorej sa 

však nikdy nepostavili uši, a tak 

bola iba naším rodinným miláčikom. 

Annie bola tak trochu netypickým 

samojedom v mnohých oblastiach, 

napríklad milovala ležať na slnku a 

„opaľovať sa“, no a keďže veľa 

rozumu nepobrala, bola veľmi 

jednoduchá, lenivá, pohodlná... a 

užívala si život naplno. 

 

V roku 2002 boli na Slovensku už 

iba dve aktívne chovateľské stanice: 

Od Chvojnice (pán Mertel, choval na 

sučke Larissa Divoký Západ) a naša Yoshi and us, neskôr sa pridáva Jožko Ondruška 

(Snowy Katanga a sučka Asca od Chvojnice). Preto sa mojim cieľom stala 

propagácia plemena medzi širšou verejnosťou: propagovala som plemeno 

v kynologických časopisoch, na internete a počas kynologických akcií a aktivít – 

väčšinou výstav, napr. keďže som bola Poradca chovu vo výbore SKChPSP, bolo mi 

umožnené organizovať v Mošovciach každoročne Deň samojedov. Vydávala som „na 

kolene“ brožúrky o plemene, letáčiky, propagačné predmety. Jednou z posledných 

možností čo ma napadla bolo aj napísať knihu o samojedoch, pretože žiadna takáto 

publikácia dovtedy nebola v SR ani ČR k dispozícii – a tým sa začal niekoľkoročný 

zber informácií na knižku a asi ročný boj o vydavateľstvo, ktoré by ju vôbec bolo 

ochotné vydať. Po cca 3 rokoch, v roku 2003, napokon vychádza kniha „Yoshi a my – 

život so samojedom“, prvá kniha venovaná plemenu samojed v SR a ČR. 

 

Napriek tomu, že sa mi v mojej stanici narodilo niekoľko vrhov, situácia v chove 

samojedov na Slovensku bola stále zlá a počet členov Slovenského Klubu psov 

severských plemien, ktorí vlastnili samojedov stagnoval na max. čísle 13. Moja snaha 

o propagáciu samojedov narážala na to, že v Klube bolo zastúpených viacero plemien 

a nie každý bol schopný a ochotný akceptovať špecifická samojedov, čo do aktivít 

klubu. A preto som sa v r.2005 rozhodla, že idem bojovať o vytvorenie samostatného 
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samojed Klubu, ktorý by sa sústredil iba na naše plemeno a mal by tým väčšiu šancu 

plemeno a aktivity spojené s jeho chovom spropagovať. Nebol to ľahký proces a získal 

mi veľa nepriateľov, lebo moja snaha o osamostatnenie samojedov bola videná 

a ľuďom prezentovaná ako akýsi prejav sebeckej snahy byť „predseda“ (čo som nikdy 

nechcela byť a ani som nebola). Napriek tomu som získala viac ako 70 písomných 

predbežných prihlášok do Samojed Klubu a v roku 2006 vzniká samostatný Samojed 

Klub Slovensko. Vtedy som si konečne vydýchla, lebo môj veľký sen sa stával 

skutočnosťou. Propagácia plemena a aktivity pre majiteľov a priaznivcov samojedov 

sa stali prioritou klubu, spolu s udržaním si vysokého štandardu chovu čo do exteriéru, 

povahy, využitia a zdravia. Okrem  riadenia chovu a organizácii výstav začína SKS 

organizovať aj množstvo ďalších aktivít zameraných na aktivity so samojedmi, 

napríklad prvé preteky v agility, canicrosse  či „záprahoch“  - úprimné poďakovanie 

patrí prvým členom výboru SKS a ich rodinám, ktorí odviedli obrovský, 

nepredstaviteľne náročný kus práce.  

 

Chov / Import / Export / Spolupráca 
 
Za 25 rokov venovania sa samojedom som do našej chovateľskej stanice 

importovala 14 samojedov z Anglicka, ČR, Fínska, Estónska, Bulharska, USA, 

Litvy a Talianska, z toho 8 už pochádza z chovu po našich samojedoch už predtým 

exportovaných do Anglicka, Fínska, Holandska a Talianska, pretože v mojom chove 

preferujem líniový chov na mojich vlastných líniách, ktoré si chcem udržať pre 

správny "typ" a zdravie. Som hrdá, že v každom mojom vrhu sa vyskytovali 

línie mojej zakladajúcej sučky Xamby. 

Importy 

Fínsko 
Humoresque Snowy Xamba, 2000 

Snowmist Charming Clown, 2002 

ČR Annie z Pruseku pod Skalkou, 2000 

Taliansko Skyper Prince di Casa Kaly, 2005 

Anglicko Smiliesam Shakira, 2006 

Anglicko Smiliesam Strike Home, 2010 

Fínsko Ramzai Rhyme of Oz, 2011 

Estónsko Lumeingel Printsess Kullerkupp, 2012 

Bulharsko Grand Smile Charming Christina, 2013 

Estónsko Lumeingel Keeper of My Heart, 2013 

USA Moonlighter´s Runnin´and Laffin, 2014 

Anglicko Whitespirit Absalon, 2015 

Fínsko Winterdays I ´m piece of Yoshi, 2016 

Litva Klajokliu Šuo Secret of Simona, 2018 
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Od r.2003 doteraz som odchovala 31 vrhov 

samojedov = 190 šteniatok (priemerne 6 

šteniatok vo vrhu) a naše šteniatka som 

exportovala do 27 krajín celého sveta, 

prevažne do Európy, ale aj do USA, Ruska a 

Austrálie. Celkovo som exportovala 135 

šteniatok predovšetkým na chov a výstavy, čo 

je takmer ¾ z celkového počtu odchovaných 

šteniatok. Som hrdá na chov na našich líniách 

po celom svete, a na vynikajúcu spoluprácu, 

ktorú máme s mnohými významnými 

chovateľmi v celosvetovom meradle. Mnohí 

z nich začínali svoj chov na mojich líniách, na 

čo som patrične pyšná, ďalší ocenili kvalitu 

mojich krycích psov a prišli na krytia množstvo 

kilometrov.  

Ako chovateľka som ale hrdá na všetky naše 

šteniatka, ktoré žijú svoj šťastný život u 

dobrých ľudí či už na Slovensku alebo vo svete 

– pretože väčšinu z nich poznám osobne a sú to 

moji priatelia, s ktorými sa viac či menej pravidelne stretávame a pomáhame si – 

vytvorili sme si s nimi tzv.“Yoshi family“, alebo rodinku Yoshiovcov. Stretávame sa 

či už v Skalici na našom Klubovom víkende, alebo na výstavách v zahraničí alebo keď 

ideme „okolo“. Na Slovensku už roky spolupracujeme, lustrujeme rodokmene, 

klebetíme, vymýšľame čo ešte pre samojedov urobiť/vytvoriť/zorganizovať (a  vadíme 

sa a udobrujeme) s Jožkom a Štefkou Ondruškom a Emily Múdrou - ďakujem. Chcem 

sa poďakovať aj členom mojej medzinárodnej „Yoshi“ rodiny, predovšetkým pani 

Tuula Pratt, Hazel Fizgibbon, Penny Roberts a Helen Hill za poskytnutie cenných rád 

do začiatkov, môjmu „Fínskemu gangu paparazzi“ sestrám Jenni a Katja Korpisalo za 

vytvorenie „pobočky Yoshiovcov vo Fínsku“ (importovali 5 mojich šteniatok 

a neváhajú cestovať do Skalice takmer každý rok), Jacqueline a Jean-Claude Peltriaux, 

Stanke Beemer, Manuele Holm-Melby, John a Kathy Ronald a Henkovi a Lily Ocket, 

za úžasné priateľstvo a dôveru. 

Za všetky úspechy „Yoshi and us“ vďačím predovšetkým spolupráci s majiteľmi 

našich šteniatok, ktorým ĎAKUJEM za starostlivosť a lásku venovanú našim 

odchovom, za dlhé roky priateľstva a podpory a to nielen v časoch úspechov, ale 

predovšetkým v ťažkých časoch osobných a chovateľských strát. 

V tabuľke nižšie nájdete chovateľské stanice, ktoré mali/majú „Yoshi“ šteniatka, 

alebo k nám prišli kryť, prípadne oboje: aj u mňa kryli aj mali/majú moje odchovy a 

týmto všetkým vlastne pokračujú v mojich líniách. Až keď som sa „hrabala“ v 

starých papieroch a lustrovala svoju starú www stránku som si uvedomila, aké 

množstvo ich vlastne je! A to mnohí z nich majú odo mňa viac šteniatok a mnohí 
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prišli na krytie viac-krát... Wow, sama som doslova prekvapená a dojatá a hrdá...( a 

dúfam, že som na nikoho nezabudla, ak áno ospravedlňujem sa). 

1.Naše odchovy v 

chovateľských 

staniciach 

 

2. Naše odchovy v  

chovateľských 

staniciach + krytie 

s našimi psami 

 

3. Krytia s našimi 

psami 

 

 

Fínsko Ramzai, Sno´proof, Winterdays 

Slovensko 

Snowy Katanga, Xsara´s Hope 

Carpathian White Smile, Zmysel života, Semiho úsmev, 

Ketty Kelly, Biela Radosť, Od Chvojnice, Snežná labka, 

Snow Beauty, La Torre Roja 

Anglicko Smiliesam, Archaeus, Chemukh, Santaviga, Whitespirit 

Francúzsko Angoon´s, de´l Ille Blanche, Apenimon 

Maďarsko White Siberian 

Estónsko Smiling Snowball, Pilgrimage, Lumeingel 

Bulharsko Grand Smile, Albis Treasure 

Austrália Mezen, Alaskamal, Snerzok 

USA Seadog´s 

Rusko Snezhnoe Tango, Radost Zhizni 

Švédsko Whipped Cream 

Litva Klajokliu Šuo  

 Poľsko 

Arctic Challenge, The Glow of the Snowy Star, 

Z Tagmowego Gniazda, Chatanga, Sonata Arctica, 

Guapass, Virta Valo, Crazy Star, KingSize 

 Lotyšsko Kenventaki 

 ČR 

Aiaskima, Orleansnow - Strážce Severu, Od Račí 

Studánky, Devět Mostú, Sněhový Zázrak, Zátoka Snú, Bílý 

Křemínek,  Vidnavská Záře (spoluvlastníctvo importu) + 4 

x krytie 

 Belgicko 
From Smiling Lotus, Van den stampeshoek, of Chadhilla´s 

Home 

 Slovinsko Blanja Polar, Iceberg Queen 

 Holandsko Dutch Miracle 

 Rakúsko 
Kaliko´a Samoyas, of Unique Snowdogs, vom 

Seebergsattel, Thaya Park Laa 

 Chorvátsko Anima Candida 

 Macedónsko Belluchi Royal Snow, Polarus MK 

 Ukraina Z Hutora Dykanki 

 Taliansko Di Casa Kaly 

 Nórsko Serako Maybtso 

 Nemecko Anna Lena's Schneeblumen 

 Dánsko Chesamo´s 

V druhej časti spomienok na 25-ročnicu si pospomínam na obdobie od r.2006 po 

súčasnosť, ako aj na výstavy, šport, canisterapiu, rozhodcovstvo a úspechy a 

neúspechy a ľudí a psov, ktorí ma na mojej chovateľskej ceste postretli a inšpirovali, 

či už pozitívne alebo negatívne. 
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Samojed klub Slovensko 
22.4.-25.4. Skalica 

23.4. – Špeciálna výstava CAC, CC 
24.4. – Klubová výstava CAC, CC 

  

 

Samojed klub Česká republika 
22.1.-24.1. – Zimný tábor 
20.3. –  Klubová výstava  
14.-16.5. – ČESKO-SLOVENSKÝ TÁBOR 
16.10. – Klubová CAC  

  

 

 
Klub Severskych psu Česká republika 

1.5. – Klubová výstava s KV  Nová Živohošť 
2.5. – Klubová výstava bez KV Nová Živohošť 

  

 

Klub pre severské a záprahové psy Maďarsko 
22.5. – Európska výstava Budapešť 5. FCI skupina 
23.5. – Špeciálna výstava Budepešť 
18.9. –  Klubová výstava  

KALENDÁR  VÝSTAV  

2021 
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"Únia Vojnových 
Veteránov SR“ 
Dobrý deň 
Rada by som sa ešte raz 
poďakovala v mene nášho 
synčeka Marianka za 
peniažky, ktoré ste pre 
nás vyzbierali. Žiaľ kvôli 
novému vírusu Covid-19 
sa nám nepodarilo s 
Majkom absolvovať 
delfínoterapiu, avšak po 
dlhom bádaní na 
internete sme sa s manželom dočítali, že rovnakú pomoc ako delfín dokáže dať 
aj psík. V našom meste som našla centrum Havino, kde som Majka prihlásila 
na canisterapiu. Priznám sa, že som nečakala taký veľký prínos. Majko začal 
rozprávať a začal nám rozumieť, čo mu hovoríme. Pre mňa, ako mamu to bol 
doslova zázrak. Po 4 rokoch som sa vedela s mojim Majkom dohodnúť na tom, 
čo obaja chceme/potrebujeme. Na základe tejto skúsenosti sme sa s manželom 
rozhodli kúpiť Majkovi psíka aj domov. A tak z mojej strany začalo opäť 
googlenie, že ktorá rasa je pre Majka najvhodnejšia. Pôvodne sme chceli 
malého bytového psíka, no potom nám Majkova terapeutka odporučila radšej 
väčšie plemeno a tak som našla Samojeda. Plemeno ideálne pre nás ako rodinu 
s dvoma malými deťmi. Oslovila som viacerých chovateľov v Slovenskej 
republike, keďže zahraničie kvôli korone nepripadalo do úvahy. Dopátrala som 
sa k pani Janke Fuernkranz Fulierovej a k pani Emily Múdrej. Vďaka pani 
Janke sme mohli vidieť Samojeda prvý krát na živo, ale čo bolo pre nás 
dôležitejšie, vidieť Majkovu reakciu na tohto psíka rovnako ako aj na šteniatko. 
Pani Janke sa chcem aj touto cestou poďakovať za umožnenie návštevy u nej 
doma a za všetky rady a informácie ktoré mi poskytla. Po tejto návšteve u nás 
doma padlo rozhodnutie pre Samojeda a tak sme si zarezervovali šteniatko u 
pani Emily Múdrej, ktorej sa chcem tiež poďakovať za úžasný prístup a pomoc 
pri výbere toho správneho Samojeda pre nášho Majka. Na šteniatko sme čakali 
asi 4 mesiace a teraz, keď našu Molly máme už doma (síce len 2 týždne) u Majka 
vidím stále pokroky. Reč a aj porozumenie ide každým dňom dopredu. Rád sa 
s ňou hrá, čím si cvičí pozornosť a učí sa byt aj v pokoji. Peniaze z vašej zbierky 
padli na úrodnú pôdu. Z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú nášmu 
Majkovi napredovať, aby v dospelosti viedol plnohodnotný život bez prekážok. 
 

S úctou Marianko a Monika Peniakovci 
Majko 4,5 roka s diagnózou detský autizmus a s tým súvisiaca aj porucha 
pozornosti a narušená komunikačná schopnosť/ oneskorený vývin reči. 
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Dnes som dostala túto 
správu a toto je ten 
moment, kedy si ako 
chovateľ poviem, stojí 
to za to. Skutočne ma 
správa dojala k slzám. 

Emília Múdra 
 
 

Ahoj Emily 
Chcem ti ešte 1000x 
poďakovať za Mollynku. 
Toľko úprimnej lásky, 
ako nám dáva vždy, keď prideme domov, alebo keď nám je ťažko, som 
už dlho necítila. Začiatky boli ťažké, kým sme si našli režim, ale teraz 
je to už dobre. Síce sa ešte občas pocika vo vnútri, ale to len vtedy, 
keď sa pozabudnem. Je naozaj úžasná. Rýchlo sa učí a je šikovná. Keď 
som smutná alebo unavená, tak pekne ku mne príde dá mi labku a 
čaká či sa s ňou budem hrať, alebo ju hladkať a keď nemám čas 
pochopí a ide skúsiť za chlapcami. Majko sa s ňou minule hral, že mu 

má tľapnúť o ruku tak mu dávala 
na striedačku predné labky a 
potom si dali ešte tukes (olízavala 
mu zovretú ruku) boli úžasný. Na 
Majka už vôbec ani nešteká a ani 
ho už nehryzie. len keď v rýchlosti 
nechytí hračku. ktorú má Majko v 
ruke. Na Ľubka ešte občas 
zastekne, ale len v rámci hry (on jej 
robí napriek, lebo chce aby po ňom 
skákala). Neviem nájsť slová, ako ti 
za ňu poďakovať. A čo je pre mna 
najdôležitejšie Majko sa púšťa 
každým dnom viac a viac rozprávať 
a chce sa už aj s nami hrať a 
dokonca minule nakreslil hlavu a v 
nej oči, ústa a nos. Skoro som 

odpadla. ❤❤❤❤❤ 
Monika Peniaková 
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Priezvisko Meno Priezvisko Meno

Absolónová Štepánka Henčelová Petra

Andrezejczak Sebastian Holíková Marta

Andronikidis Janis Hromádková-Janovcová Mirka

Augustinovič Patrik Hrušková-Beemer Stanka

Babic Tomáš Hurná Gabriela

Babicová Zita Húšťavová Monika

Babincová Andrea Izakovičová Jarmila

Balážová Petra Jakuba Pavel

Baluchová Miriam Jančovič Miroslav

Bandík Ľubomír Janíková Dagmar

Bartáková Novotová Zdena Janková Jarka

Bausiene Nomeda Jánošíková Martina

Benkovičová Pavlína Jantová Natália

Bírová Simona Jaskiewicz Anna

Boliešiková Lívia Jašurek Nikolas

Borovská Viktória Jovanović Jelica

Brezanská-Lancíková Janka Kálnássy de Kálnás Oliver František

Bugošová Lenka Kišková Hana

Celarc-Percic Mateja Klačanská Erika

Cyprichová Sandra Klačanský Mireno

Červenková Tatiana Kolníková Eva

Čuláková Andrea Kopšová Ivana

Daňsová Pavlína Korpisalo-Kohvaka Jeni

Daňsová Bachratá Zuzana Kovačovič Katarína

Dömeová Beatrica Kožušníková Iveta

Drozdova – Statkevičiene Margarita Krútková Jana

Fančovičová Mirka Kupkovičová Michaela

Filipová Zuzana Labaj Andrej

Fleischman Ronald Ladiha Milan

Foltány Radoslav Lehocká Marcela

Franková - Piatková Šárka Lehocký Marek

Frey Adrián Lehotský Matúš

Fritsch Miroslav Lorinčíková Lívia

Fulierová Jana Lugar Róbert

Fürnkranz Anselm Lukáč Erik

Gallyová Laura Luxová-Knápková Marcela

Gašparovičová Pargáčová Petra Mačák Vladimír

Gibová Anna Majdová Terézia

Gorčová Magdaléna Markovičová Jarmila

Henčel Martin Matejková Tatiana
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Priezvisko Meno Priezvisko Meno

Matúš Marek Radková Jana

Mazancová Monika Rumsaite Dalia

Mečiar Branislav Rykun Irina

Mickiene Dalia Sabol Michal

Mickis Evaldas Sarvaš Štefan

Mihoková Daniela Sedláček Miroslav

Michal Tomáš Schejbal Jakub

Miková Radka Sičák Vladimír

Mokcsay Róbert Siebertová Zuzana

Molnárová Nora Solár René

Moravec Stanislav Staníková Lucia

Mráziková Iveta Stehlík Jozef

Múdra Emília Styková Monika

Múdra Nina Sulír Matovičová Ivana

Múdry Branislav Szabo Juhasova Edina

Necić Sladjana Šifalda Svatopluk

Nichtová Júlia Šimkovičová Katarína

Nováčiková Radka Šinková Michaela

Ocket Henk Šmajdová Martina

Okániková Erika Šomodiová Magdaléna

Ondruška Jozef Šterbová Michaela

Ondrušková Štefánia Štyriaková Miriam

Ovčačík Ján Švarcová Jana

Pacera Rastislav Talianová Judita

Paľková Mariana Töröková Ivona

Pangrác Pavol Turkovič Peter

Pappová Michaela Turkovičová Simona

Parijenko Marina Vasilová Zuzana

Pašmík Milan Vavrová Sára

Pavešicová-Moricová Erika Virbová Emília

Pešková Alena Vizgirdiené Jurga

Petrušová Veronika Vlčková Alena

Pilař Luděk Voříšek Boris

Poliaková Mária Vylupková Eva

Prezbruch Miroslav Zázvorková Jana

Pročka Pavel Zdařilová Jitka

Pšenka Stanislav Zelenaiová Helena

Putnok Peter Zemková Monika

Racułt Paulina
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NILEK  -  Best Of Xamba Yoshi and us   
30.08.2004 – 11.09.2020 
M: Humoresque Snowy Xamba 
F: Cabaka´s Show Time of Barco 

 
...Čas všetko vylieči...Zocelí zlomenú 

ruku či nohu, zahojí každú ranu...neznamená 
to ale, že zabudneme... Že zabudneme na 
niečo, čo do nášho života prišlo možno tak 
nenápadne, s ľahkosťou...  

Mať psíka je neuveriteľný dar. Takým 
darom (a to doslova) bola Nilek. Mala u nás 
zostať len jedny Vianoce. No nakoniec 
zostala viac ako desať rokov. Zažili sme 
množstvo spoločných krásnych chvíľok. Sme 
vďační za to, že obohatila naše životy svojou 
prítomnosťou a láskou a dala im nový 
rozmer.  Za nádherné prechádzky s ňou. Ako 
hrdo sme kráčali mestom a ľudia sa 
zastavovali a obdivovali ju. Svojim šarmom 
udivovala všetky detičky, ktoré sa chodievali 
s rodičmi prechádzať okolo našej záhrady. 
Bola kamoška nielen s ľuďmi, ale i so 
škorcami, ktoré jej zhadzovali čerešne a ona 
ich pod stromom chrumotala. Riadne ožila, 

keď v r.2015 prišiel na dvor Jasper. Spolu sa naháňali, hrali, hrabali jamy... Milovala (asi 
ako každý psík) sneh. V ňom sa riadne vedela vyváľať, nabrať na labky guličky snehu. 
Maminou nebola len pre šteniatka, ale ochraňovala aj mačiatka u starkej. Apropo... nášho 
starkého ako malého chlapca 
pohrýzol pes. Odvtedy ich nemal 
rád. Nilečka bola jediná, ktorá 
mohla byť pri ňom. Dokonca aj 
v kuchyni a „kradnúť“ chlieb 
sušiaci sa pre zajace.  

Veľmi rada sa vozila 
v aute. Pokiaľ vládala, do auta 
naskočila ihneď a nechcela ísť 
von. Ako pravá dáma, nerada 
chodila po vonku, keď pršalo. 
Všetky čo i len malinké mláčky 
zďaleka obchádzala. Na jednej 
spoločnej prechádzke všetky 
ostatné psy sa najskôr vyšantili 
v potoku a potom prešli na druhú 
stranu. Nilečku sme museli vziať 

Smútime 
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na ruky a preniesť ju na druhý breh  Bola to ale aj herečka. Každý rok hrala „ovečku“ 
v Živom Betleheme. A veru si to užívala. Trpezlivosť a pohoda boli jej pomocníčkami, keď 
sa narodili netere a synovcovia. Našťastie mala zvládnuté kanisterapeutické skúšky 
a poznatky zrejme využívala, lebo sa tešíla z detí a nevadilo jej, keď ju naháňali a ťahali. 
Bolo prekrásne ju rozmaznávať piškótami. 

Čas ale veľmi rýchlo plynul a starli sme nie len my, ale i Nilečka. Neľutujeme ani 
jednu chvíľu strávenú s ňou. Zostane v našich srdiečkach hlboko vrytá a spomienky na ňu 
budú stále živé. 

Erika, Mireno, Jakub a Lilianka Klačanskí 
 
  

 
 
Zbohom Nilečka 
 
Dostala som príležitosť 
vyjadriť sa k odchodu 
Nilečky, ktorá bola 
mimochodom dosiaľ 
najstarším samojedom v 
SR, o ktorom vieme, 
dožila sa cez 16 rokov, 
čo je absolútne úžasný 
vek. Jednak som bola jej 
chovateľkou a jednak 
rodinku Klačanských 
poznám už takmer 15 
rokov a sú to moji blízki 
priatelia, ktorých mám 
veľmi rada a vážim si ich. 
Málokto vie, že Mireno 
bol tvorcom a adminom našej prvej www stránky Klubu a bol teda s nami už od začiatku 
existencie Klubu, aj keď samojeda nevlastnil. Nilečka sa ku Klačanským dostala z nášho 
systému Samoyed Rescue, kedy sa jej pôvodný majiteľ odsťahoval zo Slovenska a mne sa 
podarilo dostať ju a jej sestru Hiku naspäť k nám. Hikušku som si nechala a pre Nilečku 
som hľadala nový domov. Rodinka Klačanských sa jej ujala a Nilečke bolo u nich nesmierne 
dobre, keď si uvedomíme, že sa dožila 16 + rokov! Nie je jednoduché zobrať si domov 
staršieho samojeda, so starším vekom prichádzajú starosti, zdravotné problémy a ku koncu 
aj každodenná nutná starostlivosť o veteránika, ktorý vám odchádza pred očami aj keď sa 
veľmi snaží zostať s vami dlhšie, lebo vás nekonečne ľúbi celou svojou psou dušou, a toto 
vám láme srdce na milión kúskov, napriek tomu sa až do konca snažíte usmievať, aby sa 
váš pes cítil dobre ešte jeden deň, aspoň jeden deň navyše... Za  toto všetko čo pre Nilečku 
urobili a obetovali, za lásku, ktorú jej dali, im patrí moje obrovské nekonečné poďakovanie.  
Nilečka sa teda ako posledná pripojila k bratom a sestrám z úžasného vrhu B, k ich mamine 
a tatinovi. Na fotografii celý vrh B. Jedinečný a neopakovateľný. Najúspešnejší vrh Yoshi 
and us chovateľskej stanice či do počtu výstavných a športových titulov, tak aj do zásahu 
týchto psov do chovu samojedov v celosvetovom meradle. S Nilečkou odišla legenda 
Slovenského chovu samojedov. Je mi to nesmierne ľúto. Budeš nám chýbať, dievčatko naše. 

 
Ing. Jana Fuernkranz Fulierová 
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Doktor sa pýta pacienta: "Odkedy si myslite, že ste pes? " 
"Ale, to bolo dávno, to som bol ešte.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použité slová: 
baset, beagle, boerboel, boxer, bulldog, bullmastif, carnterrier, chrt, durič, 
farbiar, hokaido, husky, ibizskýpodenko, jazvečík, kai, kishu, komondor, 
labradoodle, labrador, laika, mudi, pudel, pumi, ridgeback, rotvajler, sluga, 
tornjak, tosa, zlatýretriever, čaučau, šiperka, špic 
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Cviklovo-králičí maces 
 
(Mlsky z konzervy - Bagheerova pekárnička) 
Suroviny: 
- 500g cvikla (tip: použite už predvarenú a ušetríte čas) 
- penová konzerva 300g (tip: použitá králik od značky Bodreek) 
- 3x žĺtko 
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- 4 PL maková múka  
 
Postup:  
Cviklu si rozmixujeme úplne na jemno, 
pridáme ostatné suroviny a poriadne 
rozmiešame. Cesto vylejeme na plech 
vystlaný papierom na pečenie (tip: 
použite väčší papier, aby vytŕčal z 
plechu). Pečieme cca 2 hodiny, 100-
150°C. Rozkrájame na požadovanú 
veľkosť a dáme sušiť do sušičky (10h, 
70°C). Nepotrebujú špeciálne 
uskladnenie, úplne stačí uzatvorená 
nádobka a mať ich v suchu.  
Tip: Cesto si vyklopte hore nohami a tak z neho dajte dole papier na pečenie.  
Tip: ak nemáte sušičku, pečte na menej stupňov v rúre dlhší čas. Skladujte v 
chladničke. Ak máte väčšie množstvo, rozdeľte si ich a uskladnite v mrazáku. 
Následne si vyberte vždy koľko budete potrebovať na tréning. 

 
 
 
 
 

Zakladateľka kliker tréningu Karen Pryorová napísala knihu 

Svojho psa nestrieľajte!, Ktorá Prináša úplne nový prístup k 

učeniu a trénovaniu psa, ale nielen jeho. 

Táto úžasná, jasne zrozumiteľná a nesmierne užitočná kniha 

je určená každému, kto by rád porozumel alebo zmenil 

správanie nejakého živého organizmu - či už ide o štekajúceho 

psa, hlučného suseda, nepriateľskú mačku alebo vaše vlastné 

zlozvyky. 

Ako priekopníčka na poli výskumu chovania je Karen Pryorová 

významným zástancom princípov a praktického využitia 

pozitívneho upevňovania pri učení nového správania. Toto sú 

tajomstvá zmeny chovania vašich domácich maznáčikov, detí 

a dokonca aj vás samotných: 

 Princípy revolučnej metódy kliker tréningu, ktorá za svoj 

fenomenálny úspech vďačí okamžitému účinku. 

 Osem metód, ako sa zbaviť už existujúceho 

nežiaduceho správania - od mačiek, ktoré škriabu nábytok, po 

neporiadneho spolubývajúceho. 

 Desať pravidiel tvarovania správania - k výsledkom sa 

dostanete bez násilia a bez bolesti. 

 Tipy na tréning vášho psa, ale tiež napríklad ako sa vysporiadať s potomkom, s ktorým 

valcuje puberta. 
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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 SLOVAKIA 2019 
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SAMOJED ROKA OPEN 2019 
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www.facebook.com/WSMSlovakia2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVE THE DATES 

WORLD SAMOYED MEETING  

SLOVAKIA 

MAY   20-22  2022 


