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Vážení členovia klubu chovateľov hrubosrstých stavačov! 

Ubehol nám ďalší kynologický rok a  prináleží nám na tomto mieste 

zhodnotiť, čo všetko sa počas roku 2021 udialo. V tomto roku nám život 

strpčovala pandemická situácia, ktorá stále zasahovala do fungovania 

nášho klubu. Táto situácia ovplyvnila niektoré klubové akcie, ktoré sa 

z uvedeného dôvodu museli zrušiť, alebo presunúť na iný termín. 

Príchodom leta sa však začali uvoľňovať opatrenia proti Covidu 19. Tieto 

uvoľnené  opatrenia sme všetci prijali s veľkou radosťou. Konečne sme sa 

mohli stretnúť,  porozprávať sa a zorganizovať skúšky a výstavu. Prvou 

kynologickou akciou v tomto roku bola klubová výstava hrubosrstých 

stavačov v Trnave v Kamennom Mlyne. Táto výstava sa konala dňa 

25.7.2021 za spolupráci Klubu chovateľov műnsterlandských a dlhosrstých 

stavačov. Tu sa ukázalo že aj členovia klubu hrubosrstých stavačov dokážu 

veľmi dobre  spolupracovať a vychádzať  s iný klubom.  Ďalej sa nám 

v tomto roku podarilo zorganizovať skúšky stavačov a to JSS vo Veľkom 

Blahove, skúšky pole – voda zo zadávaním titulu CACIT, CACT  v Bábe, a JSS 

v Hájskom. Našou snahou pri organizovaní akcií je striedať miesta konania 

tak aby sme ukázali kvalitu nášho plemena čo najširšiemu okruhu 

poľovníkov. Preto chcem touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie 

všetkým našim členom z týchto PZ a PS ale aj ostatným členom, ktorí na 

seba tieto povinnosti preberajú a pomáhajú nám v rozvoji našej činnosti. 

Na začiatku septembra sa nám podarilo uskutočniť výročnú členskú 

schôdzu, ktorá sa konala v Nitre. 

Vítam nových členom v našom klube a tým, ktorí sa stali členmi 

kúpou šteniatka nemeckého drôtosrstého stavača, alebo pudelpointra 

prajem, aby sa im darilo pri výcviku, aby ich naši skúsenejší vodiči 

motivovali, aby sa mohli tiež  vnoriť do atmosféry skúšok. Veľmi rád ich 

privítame na našich klubových akciách. 

Tento rok si volíme nový výbor, je to udalosť pri ktorej je potrebné 

pripomenúť a zhodnotiť všetky úlohy, ktoré sme si uložili na jednotlivých 

výročných schôdzach. Terajší výbor sa počas svojho volebného obdobia 

stretal s rôznymi ťažkosťami a neduhmi. Niektorí členovia výboru sa po 

rôznych nedorozumeniach rozhodli odstúpiť zo svojej funkcie, niektorí 

prestali so svojou činnosťou vo výbore bez uvedenia dôvodu a bez 



 
 

nejakého písomného oznámenia členom výboru. Žiaľ bol aj taký člen, ktorý 

ukončil svoju činnosť po prehratom boji so zákernou chorobou. Chcel by 

som pripomenúť všetkým, ktorí majú záujem byť zvolený a pracovať vo 

výbore alebo aj iných komisiách, že to je prvom rade práca a veľa voľného 

času na úkor seba a vlastnej rodiny. Preto treba k takémuto rozhodnutiu 

pristupovať zodpovedne.  Dúfam, že nový výbor klubu a jeho členovia budú 

pracovať tak ako sa má a je od nich požadované. Iba takto môžeme ďalej 

náš klub  budovať a rozvíjať v ďalších aktivitách.  

V spravodaji si postupne nájdete podrobné správy jednotlivých 

členov výboru,  čím vám priblížime činnosť v klube. 

Dovoľte mi teda aby som vám všetkým úprimne poďakoval za váš 

aktívny prístup ku klubovému životu a poprial vám i všetkým ostatným 

členom klubu úspešný rok 2022 plný krásnych zážitkov s našimi 

štvornohými priateľmi. 

 Mgr. Martin Barantal
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Matrika KCHHS za rok 2021 

Za rok 2021 máme v klube 63 aktívnych členov, v členskej základni 

registrujeme v rokoch 2018 – 2022 131 členov. Bohužiaľ do členskej 

základne „zasiahol“ aj Covid a to takou formou, že v roku 2020 sa nekonala 

VČS, takže členovia, ktorí preferujú platbu v hotovosti nemali možnosť 

zaplatiť.  

Preto chceme poprosiť všetkých našich členov, aby zaplatili členský 

poplatok ešte pred VČS, prevodom na Bankový účet KCHHS. 

 Členovia ktorí nezaplatili členské od roku 2020 ho môžu ešte 

uhradiť najneskôr do 31.05.2022. V prípade neuhradenia platby do daného 

dňa ich členstvo zanikne. 

  Noví členovia, ktorí sa chcú prihlásiť do klub musia vypísať 

prihlášku, podpísať súhlas o spracovaní osobných údajov a zaplatiť členský 

a zápisný poplatok na účet KCHHS. Tlačivá, sumy poplatkov a číslo účtu 

nájdete na webovej stránke klubu www.KCHHS.sk 

Od začiatku roka 2022 máme 4 nových členov a dúfame, že do 

konca roka ich pribudne ešte viac. Stálych členov vyzývame k podpore 

klubu formou predĺženia členstva aj na nadchádzajúce obdobie. 

Jubilanti v roku 2022: 

Kliský Tibor (80) 

Maczala Ladislav (60) 

Nagy Ludovít (60) 

Inger Jozef  JUDr. (60) 

Bilakon Frantisek (50)  

Micek Slavomír (50) 

Bogi Mario (40) 

Janco Andrej (40) 

Jurkácer Frantisek Ing. (40) 

Königová Petra Bc. (40)
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Správa ekonóma KCHHS za rok 2021  

Milí kolegovia, vážené priateľky, priatelia, dovoľte mi, aby som v 

krátkosti zhodnotil činnosť nášho klubu chovateľov hrubosrstých stavačov z 

môjho pohľadu, pohľadu ekonóma za predchádzajúce obdobie, za r. 2021 a 

predstavil Vám aj plán finančného hospodárenia na r.2022. 

V roku 2021 nás tiež, tak ako predchádzajúci rok v značnej miere 

ovplyvnila pandémia koronavírusu, nastali rôzne obmedzenia, zákazy, 

príkazy. Zrušené boli niektoré kynologické akcie, niektoré sa presunuli na 

iný termín. 

Napriek tejto nepriaznivej situácii, keď sme museli väčšinu 

naplánovaných kynologických akcií zrušiť a aj mnohí z vás akosi pozabudli 

uhradiť svoje záväzky voči klubu, sa nám podarilo zachovať trend 

uplynulých rokov a ukončiť z finančného hľadiska s kladným výsledkom. 

Ako môžete vidieť z priloženej Správy o finančnom hospodárení 

KCHHS za rok 2021, náš klub sa ekonomicky posilnil aj v roku 2021 a 

výsledkom nášho hospodárenia je čistý výsledok hospodárenia vo výške 

+ 962,77 Eur. Kladný hospodársky výsledok sme dosiahli už minimálne 

piaty rok po sebe, vďaka rozumnému hospodáreniu s financiami, dobre 

naplánovanými kynologickými akciami a „strážením“ zverených financií 

nášho klubu. 

Takýto výsledok, si myslím nám môžu závidieť mnohé, aj 

početnejšie kluby. Aj napriek tomu, že momentálna finančná situácia v 

našom klube je zastabilizovaná, nedovoľme prosím nezodpovedným 

prístupom zruinovať naše hospodárenie. Plánujme a robme všetko preto, 

aby náš klub aj naďalej z dlhodobého hľadiska bol schopný aj z finančnej 

stránky podporovať všetkých našich členov, chovateľov a sympatizantov. 

Toto nech je prvoradou úlohou aj novozvoleného výboru a predsedu nášho 

klubu! 

A práve preto Vás v mene svojom, ako aj v mene výboru klubu 

žiadam o schválenie priloženého Plánu finančného hospodárenia KCHHS na 

r. 2022, resp. aj horeuvedeného plánu plnenia záväzkov. 
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Za Vašu prejavenú dôveru Vám v mene výboru ďakujem a prajem 

úspešný rok 2022 nielen v kynologickom, ale aj osobnom živote. 

 

 Mgr. Gabriel Skladan  

V Rovinke  

10.2.2022 finančný hospodár KCHHS 
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                                                                                 SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ KCHHS  ZA ROK 2O21

Pokladňa Bežný účet SPOLU

Stav finančných prostriedkov k 1.1.2021

Pokladňa 681,78 € 0,00 € 681,78 €

Bežný účet 0,00 € 20 244,72 € 20 244,72 €

SPOLU 681,78 € 20 244,72 € 20 926,50 €

PRÍJMY v roku 2021: Členské príspevky 290,00 € 300,00 € 590,00 €

Zápisné 7,00 € 21,00 € 28,00 €

Poplatok za uchovnenie 5,00 € 10,00 € 15,00 €

Poplatok za chovné jedince 75,00 € 15,00 € 90,00 €

Poplatok za šteňatá 105,00 € 0,00 € 105,00 €

Doporučenie na párenie 12,00 € 12,00 € 24,00 €

Skúšky psov 1 610,00 € 1 610,00 €

Príspevok z výstavy 0,00 € 0,00 €

Sponzorské 0,00 €

Dotácie na činnosť klubu 620,50 € 620,50 €

Dotácia pokladne / pôžička 524,92 € 524,92 €

Ostatné príjmy 0,00 €

SPOLU 1 018,92 € 2 588,50 € 3 607,42 €

VÝDAJE v roku 2021: Vyhotovenie spravodaja 0,00 €

Poštovné + kancelárske potreby -63,70 € -2,40 € -66,10 €

Klubová výstava 0,00 €

Skúšky psov -1 095,50 € -100,00 € -1 195,50 €

Bankové poplatky -103,80 € -103,80 €

Daň z úroku 0,00 €

Prevádzková réžia -207,80 € -188,55 € -396,35 €

Členské známky -10,00 € -10,00 €

Zabezpečenie výročnej členskej schôdze -236,70 € -236,70 €

Webová stránka -14,28 € -14,28 €

Spotrebný materiál -97,00 € -97,00 €

Ostatné výdavky 0,00 €

SPOLU -1 700,70 € -419,03 € -2 119,73 €

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021

Pokladňa 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bežný účet 0,00 € 22 414,19 € 22 414,19 €

Termínovaný vklad      0,00 € 0,00 € 0,00 €

SPOLU 0,00 € 22 414,19 € 22 414,19 €

PRÍJMY a VÝDAJE za rok 2021 -681,78 € 2 169,47 € 1 487,69 €

Dotácia pokladne / pôžička -524,92 €

ČISTÝ VÝSLEDOK FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA bez dotácie pokladne 962,77 €
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                                                                                  PLÁN FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA KCHHS  ZA ROK 2022

Pokladňa Bežný účet SPOLU

Stav finančných prostriedkov k 1.1.2022

Pokladňa 0,00 € 0,00 €

Bežný účet 22 414,19 € 22 414,19 €

SPOLU 0,00 € 22 414,19 € 22 414,19 €

PRÍJMY v roku 2022: Členské príspevky 600,00 €

Zápisné 100,00 €

Poplatok za uchovnenie 20,00 €

Poplatok za chovné jedince 200,00 €

Poplatok za šteňatá 400,00 €

Doporučenie na párenie 20,00 €

Skúšky psov 2 500,00 €

Príspevok z výstavy 300,00 €

Sponzorské 100,00 €

Dotácie na činnosť klubu 600,00 €

Kreditný úrok 0,00 €

Ostatné príjmy 50,00 €

SPOLU 0,00 € 0,00 € 4 890,00 €

VÝDAJE v roku 2022: Vyhotovenie spravodaja -150,00 €

Poštovné + kancelárske potreby -100,00 €

Klubová výstava -150,00 €

Skúšky psov -3 000,00 €

Bankové poplatky -150,00 €

Daň z úroku 0,00 €

Prevádzková réžia -200,00 €

Členské známky -10,00 €

Zabezpečenie výročnej členskej schôdze -350,00 €

Webová stránka -50,00 €

SPOLU 0,00 € 0,00 € -4 160,00 €

Vyrovnanie dotácie pokladne -524,92

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2022 22 619,27 €

VÝSLEDOK FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022 205,08 €
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SPRÁVA VÝCVIKÁRA KLUBU 

Vážení priatelia hrubosrstých stavačov,  

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov v roku 2021 zorganizoval tri 

kynologické akcie podľa navrhnutého kynologického plánu na rok 2021. 

Jednalo sa o skúšky stavačov, ktoré boli  prístupné aj plemenám iných 

stavačov. Postupne vám zhrniem uvedené kynologické akcie nášho klubu. 

Dňa 21.8.2021 sa konali JSS, ktoré boli naplánované vo Veľkom Blahove. Tu 

bol prostredníctvom domácich a členov výboru zabezpečený  revír na 

konanie týchto skúšok. Na posudzovanie uvedených skúšok boli 

vydelegovaní rozhodcovia (hl. r.)  Miroslav Rigo a Mgr. Gabriel Skladan. Na 

uvedené skúšky sa prihlásilo šesť stavačov. Z toho boli 2 - NDS, 1 - PP, 2 - 

WKS, 1 – MKS. Ráno bolo príjemné a slnečné počasie, ale na skúšky 

nastúpilo iba päť psov. Sučka PP na skúšky nenastúpila zo zdravotných 

dôvodov majiteľa. Skúšky úspešne ukončili všetky psy.V prvej cene skončili 

tri psy, a v tretej cene dva psy. Najlepšie sa darilo nášmu členovi klubu 

Danielovi Hudecovi so sukou NDS,  ELLA od Hudeca získala 236 bodov I. c., 

CACT. Gratulujem im a držím palce aj na iných  kynologických akciách. 

Ďalšou kynologickou akciou nášho klubu boli Skúšky stavačov pole – 

voda so zadávaním titulu CACIT, CACT. Uvedené skúšky sa uskutočnili dňa 

4.-5.9.2021 v obci Báb, okres Nitra. V poľovnom revíri Báb boli nachystané 

pekné porasty ďateliny a miestny rybník, ktorý je priestranný s dostatkom 

trstiny  a vodnej plochy. Táto akcia začala ráno za pekného slnečného 

počasia  na brehu uvedeného rybníka. Na tomto mieste sa  nachádza aj  

poľovnícka chata  poľovníckeho združenia, ktorá počas skúšok tvorila 

hlavné stanovisko pre všetkých účastníkov skúšok. Ráno nás privítali 

domáci členovia, ktorí sa o nás veľmi dobre starali počas celých skúšok. Na 

túto akciu  mali všetko výborne nachystané a zabezpečené. Na uvedené 

skúšky bolo prihlásených pätnásť psov. Ráno na otvorenie skúšok nastúpilo 

12 psov. Čo sa týka počtu prihlásených plemien stavačov na uvedené 

skúšky,  boli nasledovné: NDS – 1, PP – 1, NKS – 1, SHS – 1,  WKS – 2,  MKS 

– 6. Rozhodcovský zbor bol vydelegovaný nasledovne:(hl. r.) Mgr. Martin 

Barantal, Ján Kolenič, Martin Adámek, Miroslav Rigo, František Mešťánek a 

Karoly Konyecsni z Maďarska.Uvedené skúšky úspešne ukončilo osem 
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psov. Na prvom mieste sa umiestnil NDS, ARES s vodičom Róbertom 

Múčkom v I. c. , 261 b.  CACIT, CACT, najlepšie pole. Darilo sa aj nášmu 

ďalšiemu klubovému plemenu PP, Miny zo Štálu s vodičom Beňadikom 

Hegedúsom v III. c. 222 b. Som rád , že na uvedených skúškach sa našim 

členom klubu podarilo predviesť úspešne obe naše klubové plemená, 

srdečne gratulujem a úprimne sa teším z ich výsledkov. 

KCHHS v spolupráci s členmi  PZ Járč Hájske zorganizoval v tunajšom 

poľovnom revíri dňa 23.10.2021 JSS. Tieto skúšky boli prístupné aj pre iné 

plemená stavačov. Pre naše klubové plemená boli tieto skúšky stanovené 

ako jedna z podmienok na zaradenie do chovu. Na uvedené skúšky sa 

prihlásilo sedem psov. Zastúpenie plemien bolo nasledovné: NDS – 5, MKS 

– 1, SHS – 1. Na tieto skúšky boli vydelegovaní rozhodcovia (hl. r.) Ján 

Lovecký a Jozef Popelka. Tieto skúšky úspešne ukončili dva psy. Na prvom 

mieste skončil NDS, CORA z Petrikoviec s vodičom Milanom Maskaľom v I. 

c. 235 b. CACT. Na druhom mieste skončil MKS, Buggyr King Trenchtovons 

vodičkou Petrou Radulayovou v I. c. 217 b. Mal som možnosť na týchto 

skúškach byť a vidieť prácu jednotlivých psov a ich vodičov. Musím 

povedať, že  dvojica ktorá tieto skúšky vyhrala bola perfektne pripravená 

na všetky disciplíny. Myslím si, že takto by mali byť pripravené psy, ktoré 

chcú absolvovať chovné skúšky. Gratulujem im k úspechu, a prajem veľa 

úspechov na ďalších skúškach.  

Nakoľko klub v roku 2020 z dôvodu opatrení ohľadne Covid -19 

zorganizovať chovné skúšky, tento rok som očakával väčší záujem o tieto 

skúšky, ale nestalo sa. Celkovo bolo na dvoch klubových JSS predvedených 

sedem NDS. Z toho skončili dva v I. c. a jeden III. c., štyria neobstáli. Dúfam, 

že v tomto trende ako klub nebudeme pokračovať a podarí sa našim 

členom lepšie pripraviť svojich psíkov na uvedené skúšky. 

Na záver mojej správy chcem poďakovať všetkýmVám, ktorí ste sa 

aktívne pričinili o zabezpečovanie a prípravu klubových akcií, všetkým 

poľovníckym spoločnostiam a združeniam, že nám umožnili vo svojich 

revíroch zorganizovať skúšky a samozrejme v neposlednom rade všetkým 

vodičom za vynikajúcu prezentáciu Klubu chovateľov hrubosrstých 

stavačov.  
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V novom roku 2022 želám všetkým veľa zdravia, úspechov, rodinnej 

pohody a nekonečné množstvo nádherných zážitkov s Vašimi štvornohými 

priateľmi.  

 Mgr. Martin Barantal 

 výcvikár KCHHS 

 

Skúšky vlôh stavačov 

meno psa Vodič plemeno cena počet bodov poznámka 

CERO Jasovské Lesy MUDr. Eduard Laczko NDS I.c. 175  

CORA z Petrikoviec Milan Maskaľ NDS I.c. 167  

CONNIE z Petrikoviec Róbert Širochman NDS I.c. 163  

SÁRA z Fančali Július Zilizi NDS I.c. 160  

Farbiarske skúšky stavačov 

meno psa Vodič plemeno cena počet bodov poznámka 

BADDY z Petrikoviec Róbert  Dilik NDS I.c. 68 oznamovač 

ELLA od Hudeca Daniel Hudec NDS I. c. 68 vodič 

CONNIE z Petrikoviec Róbert Širochman  NDS I.c. 68 vodič 

CORA z Petrikoviec Milan Maskaľ NDS I. c. 58 Vodič 

Špeciálne skúšky z vodnej práce 

meno psa Vodič plemeno cena počet bodov Poznámka 

ŠIP z Fančali Ján Kolenič NDS I. c. 108  

ARES Róbert Múčka NDS I. c. 100  

CORA z Petrikoviec Miľan Maskaľ NDS I. c. 96  

CERO Jasovské Lesy MUDr. Eduard Laczko NDS I. c. 94  

Jesenné skúšky stavačov 

meno psa Vodič plemeno cena Počet bodov poznámka 

IZA Zálužské lesy Mgr. Martin Barantal NDS I.c. 240  

ELLA od Hudeca Daniel Hudec NDS I.c. 236 CACT 

CORA z Petrikoviec Milan Maskaľ NDS I.c. 235 CACT 

AMOR z Úľanských 
revírov 

Ladislav Manczal NDS I.c 234  

IVOR z Jazernej ulice Ladislav Manczal NDS I.c. 231  

Vadástházi Csilig 
CÉZAR 

Tibor Keszi NDS I.c. 228  

Ingo z Jazernej ulice Milan Glenba NDS I.c. 227  

CERO Josovské lesy MUDr. Eduard Laczko NDS I.c. 223  

Vadástházi Csilig CILO Ján Milošovič NDS I.c. 222  

Brok Branko Šišolák NDS I.c. 217  

IMAR z Jazernej ulice Ladislav Molnár NDS I.c. 212  

Aida z Chytalského Kristián Nyári PP I.c. 204  
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meno psa Vodič plemeno cena Počet bodov poznámka 

údolí 

RON z Dropieho 
dvora 

Adrián Cibulka NDS I.c. 203  

BEN JägerBunder Miroslav Gažo NDS I.c.  201  

BENI zo Splavu z 
Hoste 

Štefan Habán NDS II.c. 194  

BRUNO Jäger Bunder Miroslav  Krajčík NDS II.c. 184  

AISHA Von Trés Villae 
Oboni 

Juraj Vizváry PP III.c. 201 Vystavovanie -  

RAFF z Dropieho 
dvora 

Štefan Bogár NDS III.c. 187 Vystavovanie - 

RUBBY Ela z Hájového 
potoka 

Miroslav Novotný NDS III.c. 186 Vystavovanie - 

BEGGI z Petrikoviec Štefan Reňo NDS III.c. 185 Vystavovanie - 

EMANULA zo Splavu 
Hoste 

Branislav Repka NDS III. c. 182 Vystavovanie - 

BESINA zo Splavu 
Hoste 

Vojtech Nagy NDS III.c. 180 Vystavovanie - 

YESSY zo Splavu 
Hoste 

Ladislav Šimko NDS III.c. 168 Vystavovanie - 

CARLA z Timonských 
lesov 

Dávid Rechtoris NDS III.c. 166 Vystavovanie - 

CEASAR Jasovské lesy István Balog NDS III.c. 154 Vystavovanie - 

Ilko z Jazernej ulice  Juraj Lihosit NDS III.c. 155 Vystavovanie - 

ASSAN od Zúgova Ján Paluška NDS III.c. 136 Vystavovanie - 

 

Skúšky stavačov pole – voda 

meno psa Vodič plemeno cena počet 
bodov 

Poznámka 

ARES Róbert Múčka NDS I.c. 261 CACT, CACIT, naj 
Pole 

ELEMASTER RUNA 
KENAZ 

Štefan Holenyi NDS III.c. 228  

MINY zo Štálu  Beňadik Hegedüs PP III.c. 222  

 

Tieto výsledky sa spracovávajú na základe výsledkov zaslaných z ústredia 

SPZ a pokiaľ chýba niektorý Váš výsledok, tak sa ospravedlňujeme, ale nie 

je to spôsobené našou vinou! 

 

Spracoval: Mgr. Martin Barantal - výcvikár KCHHS 
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Správa poradcu chovu NDS za chovateľský rok 

2021 

Vážené dámy a páni, 

chovateľský rok 2021 možno hodnotiť pozitívne, najmä čo sa týka 

produkcie šteniat. Spolu evidujeme 54 narodených šteniatok z 10 vrhov, na 

ktoré plemenná kniha SPZ vystavila preukazy pôvodu. Je to o 3 vrhy a o 13 

šteniat viac ako v predchádzajúcom roku. Chovatelia chovných súk sa vo 

väčšej miere rozhodli pre využitie chovných psov na Slovensku. Avšak boli 

aj chovatelia, ktorí sa rozhodli páriť svoje suky v zahraničí aj napriek 

komplikáciám s pandemickými opatreniami. Touto cestou chcem 

vyzdvihnúť ich úsilie.  

V roku 2021 boli v chove využité chovné psi: 

 Šarm od Stanovského 3x 

 Bajnok - Menti Karlo 3x 

 Cyr Ronava 1x 

 Erik z Barbajky 1x - ČR 

 Kuno v. Neudeck 1x - DE 

 Chef vom Fuchsengrund  1x - AT 

Z týchto párení ako aj v predchádzajúcom roku máme dostatok 

mladých jedincov, s ktorými sa podľa mojich informácií pracuje a sú 

nádejnými chovnými jedincami. Mnohí nesú novú krv z rôznych pracovných 

línií. Dúfam, že sa podarí ich majiteľom úspešne splniť podmienky na 

uchovnenie  týchto jedincov. Myslím si, že tieto mladé jedince budú 

prínosom pre náš klub a chov.  

Pokiaľ ide o predaj šteniat podľa informácií od chovateľov môžem 

konštatovať, že sa podarilo umiestniť všetky šteňatá. Je pravda, že naše 

plemená často kupujú ľudia ktorí aktívne poľujú a potrebujú psa na prácu. 

Z toho dôvodu sa stáva, najmä keď je viac vrhov v rovnakom období, že sa 

šteňatá umiestňujú trochu ťažšie. 
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V roku 2021 bolo vyvezených do zahraničia spolu 6 jedincov a 

privezené zo zahraničia boli spolu 4 jedince.  

U chovných jedincov evidujeme spolu 8 chovných psov a 18 

chovných súk. V roku 2021 pribudli 1 chovná súka Asta z Jusztekovho dvora 

(2015), 1 chovný pes EDDY vom Holstef (2018). Z chovu boli vyradené pre 

vek 4 suky, taktiež bol s chovu vyradený 1 pes EGI od Hudeca z dôvodu 

neplodnosti. Bolo by veľmi dobré keby sa do chovu podarilo dostať viac 

nových chovných jedincov, nakoľko nám tohto roku bude končiť v chove 

pre vek viacero psov a súk. 

Chcem poprosiť všetkých majiteľov chovných sučiek, aby pri 

plánovaní vrhu, respektíve párenia, včas požiadali o odporúčanie na 

párenie a neriešili sitáciu spôsobom: ,, suka sa hára už štvrtý deň, rýchlo 

potrebujem odporúčanie na párenie“. Informovali ma o narodení šteniat  a 

poslali prefotenú prihlášku na zápis šteniat, aby som vedel aké pohlavia a 

koľko šteniat sa narodilo, prípadne ostalo.  

Mám informácie o plánoch chovateľov na rok 2022 a za piaznivých 

okolností by sa v tomto roku mohlo narodiť veľa šteniat z veľmi 

zaujímavých spojení. Prajem všetkým chovateľom, nech sa ich plány 

vydaria, nech sa im všetkým darí na skúškach a výstavách, ale aj v rodine a 

súkromí, nech nám naši štvornohí priatelia robia hlavne radosť. 
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Naďalej nám v chove zostáva: 

Suky: 

 Ina Zitňan, (2014) 

 Ilka Žitňan, (2014) 

 Cia, (2014) 

 Flora Cibukama, (2015) 

 Asta z Jusztekovho dvora  

(2015) 

 Viki zo Splavu Hoste, (2016) 

 Hira Bulmops, (2016) 

 Dara z Hájového potoka, 

(2015) 

 Egermaster Runa Kenaz 

(2015) 

 JASNA Žitňan (2015) 

 Grace od Kliského (2016) 

 Bajnok –Menti Kitty (2016) 

 ERA z Hájového potoka (2016) 

 Pety z Dropieho Dvora (2017) 

 Dunaegyházi Vadász Gerda 

(2017) 

 Enny od Hudeca (2018) 

 Yaga zo Splavu z Hoste (2018) 

 Armin z Úľanských revírov 

(2018)                                               

 

 

 

 

 

 

Psy: 

 Alfons vom Holstef (2013) 

 CYR Ronova (2013) 

 Car od Hudeca (2013) 

 Falco vom Kárpáthegyi Vadász 

(2013) 

 Ben Kušniarka (2014) 

 Šarm od Stanovského (2016) 

 Bajnok – Menti Karlo (2016) 

 EDDY vom Holstef (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Barantal 
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Správa poradcu chovu PP za chovateľský rok 

2021 

V chovateľskom roku 2021 plemenná kniha neeviduje žiadny vrh 

Pudelpointrov. Boli vystavené dve odporúčania na párenie, z toho sa 

podarilo na konci roka jedno párenie, po ktorom bola u suky potvrdená 

gravidita. V roku 2021 nám do chovu nepribudol žiadny chovný jedinec, 

naďalej máme v chove len 3 chovné suky. Na Slovensku nemáme žiadneho 

chovného psa Pudelpointra preto nás teší postupné uvoľňovanie opatrení v 

súvislosti s pandémiou Covid-19 a cestovaním za hranice nášho štátu. 

Majitelia chovných súk musia vycestovať za chovnými psami do Rakúska 

alebo Nemecka. Aj tento rok  bolo už vystavené jedno odporúčanie na 

párenie. Dúfam, že sa to podarí a budeme mať ďalší vrh Pudelpointra na 

Slovensku. Týmto by som chcel oceniť snahu majiteľov chovných súk o 

rozšírenie tohto plemena. Verím, že v roku 2022 bude situácia priaznivejšia 

a podarí sa nám dostať do chovu nové jedince a tak rozšíriť a podporiť toto 

plemeno na Slovensku a v našom klube.  

Chovné jedince PP v našom klube: 

Suky: 

ANKA vom Haslimger Haus (2015) 

Miny zo Štálu (2015) 

Nora II zo Štálu (2018) 

 Mgr. Martin Barantal 
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Správa predsedu DR KCHHS za rok 2021 

Vážení členovia KCHHS, dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti 

informoval o činnosti DR KCHHS v roku 2021. 

DR KCHHS pri svojej činnosti postupovala podľa Metodických 

pokynov pre činnosť DR organizačných jednotiek SPZ. 

Výbor klubu počas roka zasadal štyrikrát za účasti predsedu DR. Z 

každého zasadnutia výboru je spísaná zápisnica. 

VČS KCHHS sa vzhľadom na protipandemické opatrenia konala až v 

septembri. 

Pre pandemickú situáciu klub zorganizoval len tri skúšky a to: JSS vo 

Veľkom Blahove, skúšky stavačov pole-voda v Bábe a chovné JSS v obci 

Hájske. 

Z agendy poradcov chovu vyplýva, že u NDS máme spolu 8 chovných 

psov, uchovnený bol 1 pes. Chovných súk je 18, z čoho v roku 2021 

pribudla len 1 suka. Narodených je 54 ks šteniat z 10 vrhov. U PP máme 3 

ks chovných súk. Fotodokumentácia chovných jedincov je nedostatočná. 

Neustále sa trápime s agendou matrikára, ktorá stále nie je 

kompletná a priebežne sa dopĺňa. 

Problémom sú tiež platby za jedince využívané v chove. V chove sa v 

roku 2021 využilo 13 jedincov, ale bolo zaplatené len za 6 jedincov. 

Jedincom, za ktoré nebolo zaplatené, nebude bez zaplatenia umožnené 

využitie v chove v roku 2022. 

Dňa 18.3.2022 bola vykonaná kontrola účtovnej evidencie KCHHS. 

Prítomní boli: B. Abelovský, Ing. M. Urban, M. Rigo a Mgr. G. Skladan. Pri 

kontrole sa nezistili žiadne nezrovnalosti, agenda je vedená presne, 

prehľadne a chronologicky v súlade so Zákonom o účtovníctve. Z tejto 

kontroly je spísaná zápisnica. Odporúčam VČS schváliť účtovnú uzávierku 

za rok 2021. 
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Finančné hospodárenie: 

Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2021 

Pokladňa  ..........................................................................................681,78 € 

Bežný účet.................................................................................... 20 244,72 € 

Spolu ............................................................................................ 20 926,50 € 

Príjmy za rok 2021 ......................................................................... 3 607,42 € 

Výdaje za rok 2021  ........................................................................ 2 119,73 € 

Stav k 31.12.2021  Pokladňa  0,00 € 

 Bežný účet  22 414,19 € 

 Spolu  22 414,19 € 

 

Výsledok finančného hospodárenia za rok 2021 je: + 1 487,69 €, po 

odpočítaní pôžičky 524,92 € je výsledok +962,77 €. 

V inventarizačnom zozname je čítačka čipov a jeden malý prenosný 

trezor. 

Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom klubu, ktorí sa 

pričinili o zdarný priebeh podujatí klubu v roku 2021 a zároveň by som Vám 

chcel popriať v roku 2022 veľa zdravia, šťastia a veľa kynologických 

úspechov. 

 

 Miroslav Rigo  

 predseda DR 
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Klubová výstava stavačov 2021 

Dňa 25. Júla 2021, sa podarilo zorganizovať v Trnave časť Kamenný 

Mlyn klubovú výstavu hrubosrstých stavačov so zadávaním titulov CAC a 

Klubový víťaz. Túto výstavu sme zorganizovali spoločne s klubom 

chovateľov műnsterlandských a dlhosrstých stavačov. Posudzovanie 

vystavovaných jedincov  hodnotila, a posudzovala rozhodkyňa pani Jana 

Janek zo Slovenska. Túto výstavu bolo dosť náročné zorganizovať, nakoľko 

aj v roku 2021 nás stále obmedzovali opatrenia a zákazy súvisiace s 

covidom 19. Napriek ťažkostiam a hygienickým opatrenia sa podarilo 

zorganizovať veľmi peknú kynologickú akciu v príjemnom prostredí. Na 

klubovú výstavu sa prihlásilo 13 Nemeckých drôtosrstých stavačov, 

a 4 Pudelpointre. Čo sa týka našich klubových plemien nebolo ich na tejto 

výstave toľko, ako sme boli zvyknutí po iné roky. Napriek tomu, ten kto bol 

na uvedenej výstave odchádzaj s dobrým pocitom a peknými zážitkom. Po 

uvedenej výstave sa uskutočnil aj chovný zvod. Dúfam, že tento rok sa nám 

podarí zorganizovať klubovú výstavu spoločne so všetkými klubmi stavačov 

ako to bolo pred príchodom covidovej pandémie . Touto cestou sa chcem 

poďakovať všetkým čo sa pričinili o úspešný priebeh klubovej výstavy , a 

ďakujem za spoluprácu klubu chovateľov műnsterlandských a dlhosrstých 

stavačov. 

Mgr. Martin Barantal  
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DEUTSCHER DRAHTHAAR. VORSTEHHUND - NEMECKÝ 

DRÔTOSRSTÝ STAVAČ 

Rozhodca/Judge JANA JANEK, SK - Kruh/Ring 1 

PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS 

6 GRAF VOM HOLSTEF, SPKP 5315, 01.11.2020 

 O: LORD II VOM LIETHER-MOOR M: EGERMASTER RUNA KENAZ 

 MAJ: HOLÉNYI ŠTEFAN 

 VN1 ...... 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS 

7 ILKO Z JAZERNEJ ULICE, SPKP 5297, 15.05.2020 

 O: VADÁSZHÁZI CSILLAG ARIK M: ARMIN Z ÚĽANSKÝCH REVÍROV 

 MAJ: ČEMAN JOZEF 

V1,CAJC,BOJ ...... 

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS 

8 FIN VOM HOLSTEF, SPKP 5226, 24.03.2019 

 O: OPAL FANTASTIC OF MIKI M: CYLKA BONCOV MAJER 

 MAJ: HOLÉNYI ŠTEFAN + MILAN HRNCÁR 

V1,CAC,BOB,KV,BIS ...... 

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS 

9 EDDY VOM HOLSTEF, SPKP 5186, 18.07.2018 

 O: ALFONS VOM HOLSTEF M: EGERMASTER RUNA KENAZ 

 MAJ: HOLÉNYI ŠTEFAN + CSEMI  AUREL 

V1, CAC, Víťaz pracovnej triedy ...... 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS 

10 CSERENCI KARINA, MET.DSZNV.790/20, 27.05.2020 

 O: FRITZ VOM KÁRPÁTHEGYI VADÁSZ M: CIETA VOM 

COPRAYERHOF 

 MAJ: SKLADAN GABRIEL 

V1,CAJC,KVml. ...... 
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SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS 

11 IZA ZÁLUŽSKÉ LESY, SPKP 5277, 04.08.2019 

 O: KENDY Z PLZÍNŮ M: HIRA BULMOPS 

 MAJ: BARANTALOVÁ JANA 

Nedostavil sa ...... 

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS 

12 CONNIE Z PETRIKOVIEC, SPKP 5289, 28.03.2020 

 O: KENDY Z PLZÍNU M: FLORA CIBUKAMA 

 MAJ: MACIK MIROSLAV + ŠIROCHMAN  RÓBERT 

V, ...... 

13 CORA Z PETRIKOVIEC, SPKP 5287, 28.03.2020 

 O: KENDY Z PLZÍNŮ M: FLORA CIBUKAMA 

 MAJ: MASKAĽ MILAN 

V3, ...... 

14 ELLA OD HUDECA, SPKP 5146, 29.04.2018 

 O: MICKA VOM JURA-GRUND M: ALKA OD HUDECA 

 MAJ: HUDEC DANIEL 

V2,R.CAC ...... 

15 FEBBIE Z HÁJOVÉHO POTOKA, SPKP 5070, 04.02.2017 

 O: CÁR Z HODSKÉHO HÁJA M: CINDY Z HÁJOVÉHO POTPKA 

 MAJ: HOLÉNYI ŠTEFAN + CZAFIK ERNEST 

V1,CAC, KV, BOS, ...... 

16 IDA ZÁLUŽSKÉ LESY, SPKP 5278, 04.08.2019 

 O: KENDY Z PLZÍNŮ M: HIRA BULMOPS 

 MAJ: CSUKOVÁ MIRIAM 

 V, ...... 

17 IRA ZÁLUŽSKÉ LESY, SPKP 5275, 04.08.2019 

 O: KENDY Z PLZÍNŮ M: HIRA BULMOPS 

 MAJ: LÍŠKA MILAN 

V4, ...... 
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SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS 

18 CINNIE Z TIMONSKÝCH LESOV, SPKP 5158, 04.05.2018 

 O: FARO BULMOPS M: ISSA VON WOLLSBERG 

 MAJ: MIŠUTA ĽUBOMÍR 

V1, bez titulu, 

 ...... 

 

PUDELPOINTER 
Rozhodca/Judge  JANA JANEK, SK   -    Kruh/Ring 1 

 

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS 

30 MUCK VOM UNSTRUT HAINICH, SPKP 793, 08.12.2018 

 O: ZANDO VOM ORSOYER LAND M: BONNY VON DER EULENBIRKE 

 MAJ: HEGEDŰS BEŇADIK 

V1, CAC, KV, BOS, ...... 

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS 

31 AIDA Z CHYTALSKÉHO ÚDOLÍ, SPKP 803, 23.08.2019 

 O: LAKY ZO ŠTÁLU M: SÁVA ZE STRÁŽIŠŤSKÝCH LESÚ 

 MAJ: URBAN MICHAL 

V, ...... 

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS 

32 AISHA VON TRÉS VILLAE OBONI, SPKP 801, 22.03.2019 

 O: BIRKO VOM WINTERTHAL M: MINY ZO ŠTÁLU 

 MAJ: VIZVÁRY JURAJ + HEGEDÜS BEŇADIK 

V1, CAC, KV, BOB, ...... 

33 GAMMA VON DER BORG, VDH/VPP 15740, 10.04.2019 

 O: CAI VON DER SALZBODE M: AMANDA VON DER BORG 

 MAJ: URBAN MICHAL 

V, ...... 
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Pole - voda - Báb 4.-5. 9. 2021 

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov dňa 4.-5.9.2021 zorganizoval 

skúšky stavačov Pole – voda zo zadávaním titulu CACIT, R.CACIT , CACT, 

R.CACT. Skúšky sa organizovali v poľovnom revíri PZ Báb. Mali sme tu zo 

strany domáceho PZ ponúknuté a zabezpečené porasty i vodné plochy 

vhodné na uskutočnenie takýchto skúšok. Začiatok skúšok a stretnutie 

účastníkov sa konalo na chate PZ Báb. Táto chata sa nachádza priamo na 

brehu miestneho rybníka . Na skúšky bolo prihlásených spolu pätnásť psov, 

no nakoniec nastúpilo dvanásť psov. Boli vydelegovaný rozhodcovia 

nasledovne Mgr. Martin Barantal – hlavný rozhodca, Martin Adámek, Ján 

Kolenič, Miroslav Rigo, František Mešťánek,a Konyecsni Karoly z Maďarska. 

Po vylosovaní štartovacích čísiel a zahájení skúšok sa vodiči ako aj 

rozhodcovia rozdelili na svoje pracoviská v poli aj na vode. Na uvedenom 

rybníku a v jeho okolí sa  podarilo veľmi dobre odskúšať všetkých psov a 

taktiež preveriť ich pripravenosť na tieto skúšky. Poľné práce sa konali v 

poraste ďateliny. Porast bol dostatočne veľký a vhodný pre všetky 

disciplíny, ktoré musia  psy absolvovať na týchto skúškach. Na záver skúšok 

sme mohli skonštatovať, kto bol ako úspešný a ako sa mu v disciplínach 

darilo. Tieto skúšky úspešne ukončilo osem psov.  

Na prvom mieste v I. cene s počtom bodov 261 sa umiestnil pes NDS 

Ares s vodičom Róbertom Múčkom, tento pes získal titul CACIT, CACT a 

najlepšie pole. Na druhom mieste v I. cene s počtom bodov 256 sa 

umiestnila suka NKS AEMY z Adamovských jazier s vodičom Ladislavom 

Gállom, táto suka získala titul R. CACIT, CACT a najlepšia voda. Na treťom 

mieste v I. cene s počtom bodov 248 sa umiestnil pes WKS  Everlasting 

Orcan of Grenyie a taktiež mu bol udelený titul CACT. V II. cene s počtom 

262 bodov skončil pes MKS Lebeny Hansagi Kazmer s vodičkou Janou 

Dovičovičovou, v II. cene s počtom bodov 241 skončila suka MKS Bessin zo 

Sobulské horky s vodičom Samuelom Dávidom, v II. cene s počtom bodov 

235 skončil pes MKS Arko Felicitas de Geurud s vodičkou Mgr. Zuzanou 

Dudášovou, v III. cene s počtom bodov 222 skončila suka PP Miny zo Štálu s 

vodičom Beňadikom Hegedusom, v III. cene s počtom bodov 188 skončil 

pes WKS Cis from Schwarzenberk park s vodičom Rastislavom Balážom. 
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Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o 

zorganizovanie a zdarný priebeh tejto akcie. 

 Mgr. Martin Barantal 
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PWDS 2022 a EDS 2021 

V minulom roku prebehli v našom okolí 2 veľké výstavy. Začiatkom 

októbra sa v Čechách, v Brne uskutočnila Svetová výstava psov - WDS. Na 

tejto výstave nechýbali ani naši chovatelia, ktorí tu predviedli svojich 

miláčikov a dokonca sa umiestnili na veľmi pekných miestach. Svetovým 

víťazom mladých sa stal Graf vom Holstef, ktorý získal titul CAJC a JWW. 

Svetovou víťazkou mladých súk sa stala Gawra vom Holstef a získala titul 

CAJC JWW a BOJ. Spomedzi veteránov sa stala svetovou víťazkou takmer 

12 ročná Cylka z Boncovho majera, ktorá a získala titul VWW a BOV. 

 

Gru vom Holstef CAC, EJW 

Koncom decembra sa v Maďarsku, v Budapešti uskutočnila 

Európska výstava psov - EDS, kde naši chovatelia opäť predviedli svojich 

štvornohých zverencov a opäť sa výborne umiestnili. 
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Gru vom Holstef získala titul CAJC a EJW a stala sa svetovým víťazom 

juniorov. 

Majiteľom a chovateľom odchovancov chovateľskej stanice vom 

Holstef, ktorej majiteľom je Štefan Holényi blahoželáme. Chceme 

povzbudiť našich členov, majiteľov a chovateľov hrubosrstých stavačov, 

aby reprezentovali svojich miláčikov aj na národných, medzinárodných 

výstavách, ale najmä na klubových výstavách. 

KCHHS 

 

Graf vom Holstef CACJ JWW 
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Klubové akcie na rok 2022 KCHHS 

 19.06.2022 Klubová výstava hrubosrstých stavačov, CAC, BOB, 

KV, (KCHHS) miesto Nitra 

 30.4.2022 SVS Hájske, OPK Šaľa 

 21.5.2022 FSS Majcichov, OPK Trnava  

 27.-28. 8.2022 Žitnoostrovský pohár, Pole – voda, CACIT, R. 

CACIT – Okoč,  

 OPK Dunajská Streda 

 10.09.2022 JSS CACT - Hájske OPK Šaľa 

 1.10.2022 JSS CACT - Veľké Úľany , OPK Galanta 

 08.-09.10.2022 Medzinárodná súťaž hrubosrstých stavačov, 

Memoriál Bohuslava Zemku (MBZ), CACIT, R.CACIT, CACT, 

R.CACT, Klubový víťaz, - miesto neurčené 
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História, súčasnosť a rozšírenie plemena 

PUDELPOINTER 

V tomto článku by som vás chcel bližšie oboznámiť so situáciou, v 

akej sa plemeno pudelpointer nachádzalo, aká je súčasnosť a aké má toto 

plemeno vyhliadky do budúcnosti. 

Ako iste všetci dobre vieme, a ako už aj samotný názov plemena 

napovedá, toto plemeno vzniklo zámerným a cieľavedomým krížením 

anglického pointra a veľkého pudla. Udialo sa tak na území Nemecka, 

predovšetkým na základe myšlienky významného kynológa tých čias 

Sigismunda Freiherr von Zedlitz und Neukirch, čiže Slobodného pána zo 

Zedlitzu a Neukirchu, známeho pod pseudonymom Hegewald. Jeho 

predstava o upotrebiteľnom poľovnom psovi, ktorú popísal vo svojom 

článku z roku 1981, doslova znela: „pes upotrebiteľný pre lov, musí byť 

spoľahlivý stavač, bezpodmienečne spoľahlivý aportér a dohľadávač, 

výnimočne ostrý na škodnú zver, poslušný durič a hlasitý farbiar. Takýto 

pes musí mať vynikajúci nos, musí milovať vodu, byť rýchly a vytrvalý, 

hrubosrstý zemito sfarbený, ale predovšetkým ľahko cvičiteľný, voditeľný s 

výborným charakterom.“ Ďalej v článku ešte dopĺňa: „Musíme sa snažiť z 

krvi pointra a pudla vyšľachtiť vyrovnané a ustálené upotrebiteľné psy. Ak 

to budeme robiť dobre, dostaneme z toho vysokonohého, elegantného a 

hrubosrstého pointra ťažkého typu, z ktorého šľachtením odstránime výzor 

a figúru pudla, ale zároveň zachováme jeho múdru a ušľachtilú dušu.“  

Prvými takýmito náhodne vzniknutými krížencami boli čierny pes 

Nimrod a hnedá sučka Juno, o ktorých sa ako o špičkových všestranných 

poľovných psoch zmieňuje Hegewald vo svojich zápiskoch. Prvým cieleným 

a plánovaným krížením bolo v roku 1881 párenie Molly- čiernej suky pudla 

a Tella- bielohnedého psa pointra. Obidve tieto zvieratá zabezpečil 

Hegewald, pointer pochádzal z psinca Waleského princa a do nemecka sa 

dostal ako dar nemeckému cisárovi. Toto sa udialo u lesníka Waltera vo 

Wolsdorfe pri Goldbergu (chovateľská stanica „vom Wolfsdorf“). Potom 

nasledovali nielen párenia medzi jedincami F1 generácií, ale najmä párenia 

F1 krížencov opäť s hnedobielymi pointrami, nakoľko sa to viac osvedčilo. 
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Išlo o to, že pri párení jedincov F1 (teda pointer/pudel) opäť s jedincami F1 

(pointer/pudel) dochádzalo v ďalšej generácii k väčšiemu rozštiepeniu 

fenotypu, teda vo vrhoch F2, ktoré vznikli krížením F1 x F1 sa objavovali 

buď krátkosrtsé jedince podobné na pointra, alebo naopak jedince s 

pudlovou srsťou podobné viac na pudla. V druhom prípade, kedy sa jedince 

F1 opäť priparovali k anglickým pointrom, sa heterózny efekt získaný 

krížením pointra a pudla ešte viac umocňoval a ich potomkovia už 

zodpovedali vo výkone aj v exteriéri viacmenej ideálu plemena. Neskôr sa 

už samozrejme priparovali pudelpointre k pudelpoitrom a umožnili tak 

vznik samostatného plemena, ktoré síce vzniklo na území Nemecka, ale s 

nemeckými plemenami stavačov nemá prakticky nič spoločné, nakoľko v 

jeho žilách koluje iba francúzska krv pudla a anglická krv pointra. Je 

dokázané, že práve pudelpointer významnou mierou prispel pri vzniku 

plemena nemecký drôtosrstý stavač. 

Môžme smelo povedať, že Hegewaldov zámer sa podaril. Zo strany 

anglického pointra je sú jeho použitie a prínos samozrejme jasné a 

jednoznačné. Plnokrvník medzi stavačmi priniesol najmä „feldleistung“. To 

znamená výkon v poli. Chuť loviť, kvalita nosa, vystavovanie a práca so 

zverou, to sú domény tohto nádherného plemena. A tie aj spoľahlivo v 

ďalšom šľachtení odovzdal novovznikajúcemu plemenu. Zo strany pudla si 

zas pudelpointer zobral ľahkú učenlivosť, silnú vlohu pre aport a prácu vo 

vode. A zo svojich osobných skúseností si dovolím tvrdiť, že aj trochu 

takého cirkusového klauna. 

Chov plemena prechádzal rôznymi fázami. Popularita stúpala a 

klesala, tak ako to chodí u väčšiny plemien. Plemeno bolo veľmi obľúbené 

predovšetkých u aktívnych lovcov a lesníkov, ktorí oceňovali jeho 

vynikajúce všestranné vlastnosti a ľahkú cvičiteľnosť a voditeľnosť. Počas 

dvoch svetových vojen samozrejme aj toto plemeno utrpelo veľké straty. 

Našťastie sa však dostatok materiálu podarilo pre ďalšie generácie 

uchovať. Zrejme najmä vďaka tomu, že bolo chované na samotách a 

lesných hájenkách, kde sa mu podarilo prečkať hrôzy vojny. Veľkú úlohu v 

procese obnovy zohral Edgar Heyne, ktorý vo funkcii predsedu nemeckého 

klubu zotrval s prestávkami celkovo 50 rokov a vykonal veľa záslužnej práce 

pre udržanie a rozsírenie plemena. Hovorí sa, že bez jeho vytrvalosti by tu 
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už plemeno pudelpointer nebolo. Na jeho počesť sa každoročne v 

Nemecku usporadúvajú chovné skúšky nesúce jeho meno- Edgar Heyne 

Prüfung. 

Treba poznamenať, že v časoch pred prvou svetovou vojnou sa 

plemeno nachádzalo prakticky iba v Nemecku, kde malo plemeno a jeho 

majitelia vytvorený samostatný klub. Verein Pudelpointer (VPP e.v.), teda 

nemecký klub podelpointrov, bol založený 17.7.1897. Rakúsky klub- 

Österreichische Pudelpointer Klub (ÖPK) bol založený až v roku 1949, ale už 

v predvojnovom období sa pudelpointer v Rakúsku úspešne choval. 

Po druhej svetovej vojne sa plemeno začalo postupne rozširovať aj 

do niektorých ďalších štátov, avšak raketový nástup nastal až v USA a v 

Kanade, kde boli prvé jedince importované už v roku 1956. Pudelpoiner 

svojimi vynikajúcimi vlastnosťami ohúril severoamerických lovcov a rozšíril 

sa až do takej miery, že v dnešnej dobe je spolu s nemeckým krátkosrstým 

a drôtosrstým stavačom v prvej trojke medzi stavačmi v Amerike. 

Početnosť severoamerickej populácie pudelpointra sa odhaduje na 7000 (!) 

kusov, takže jednoznačne je násobne väčšia, ako zvyšná populácia na 

celom svete. 

V krajine pôvodu je momentálne približne 50 chovných psov a 60 

chovných súk, ale ročne sa v Nemecku zapisuje len okolo 150 – 200 šteniat. 

Pri takomto nízkom počte každoročne zapísaných šteniat je populácia v 

Nemecku odhadovaná na cca 1500 jedincov. 

V Rakúsku je v poslednej dobe veľmi aktívny klub tohto plemena a 

populácia je tu cca 200 kusov. V chove je tu momentálne zaradených 8 

chovných psov a 5 chovnch súk. 

Situácia u našich českých susedov mala v posledných rokoch mierne 

klesajúcu tendenciu, posledné dva tri roky sa však znova začína meniť k 

lepšiemu. Aktuálne tam však nie je ani jeden chovný pes, chovných súk je 

zapísaných 10. 

Na Slovensku je situácia nie príliš ružová, ale dúfam, že sa nám 

pudelpointra podarí v blízkej dobe rozbehnúť. Momentálne nemáme ani 
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jedného chovného psa. Chovné suky sú štyri, ale zopár mladých súk, by sa 

malo v tomto roku pokúsiť o získanie chovnosti. 

Zaujímavosťou je úspešné rozšírenie tohto plemena na Islande, kde 

sa pred dvomi rokmi dokonca narodil aj vrh a jedinci z neho robia veľmi 

dobrú reklamu medzi tamojšími lovcami. Niekoľko jedincov sa nachádza aj 

v Škandinávii, Maďarsku a Chorvátsku. V Anglicku je momentálne 

evidentný záujem o import tohto plemena medzi poľovníkmi. Zopár 

jedincov slúži u pohraničnej stráže ako psy na vyhľadávanie výbušnín a 

narkotík. 

Plemeno sa v dnešnej dobe potýka najmä s nedostatkom 

nepríbuznej krvi. Z toho pramenia niekedy aj problémy s dyspláziou 

bedrových kĺbov, s nedostatkom výkonnosti, ale žiaľ aj s epilepsiou a 

problémy s nervami a bojazlivosťou. Aktuálne v krajine pôvodu badať 

roztrieštenosť v názore na ďalšie smerovanie chovu. Súčaný výbor 

tamojšieho klubu je zásadne proti akýmkoľvek snahám o priliatie cudzej 

krvi. Avšak časť členskej základne si uvedomuje, že bez prílevu cudzej krvi 

je len ťažko možné udržať takúto malú populáciu zdravú a výkonnú. 

Osvieženie krvi prebehlo vo väčšom meradle naposledy v 90-tych 

rokoch, kedy v chovateľskej stanici „von Holstein“ u pána Klausa Hermanna 

Asmusa v Holštýnskom Kolmare začal program osvieženia krvi pod názvom 

„Pudelpointer Zuchtversuch.“ Klaus postupoval presne v zmysle 

Hegewaldovej myšlienky a krížil vybraných jedincov anglického pointra s 

kráľovským pudlom. Všetko potomstvo bolo podrobne sledované a 

otestované a určite boli pre plemeno veľkým prínosom. Niekoľko 

samostatných krížení bolo urobených aj v Rakúsku, kde boli použité psy 

anglického pointra na párenie so sukami pudelpointra. Jedným z nich bol 

náš slovenský pes Mex z Fančali vynikajúceho kynológa, cvičiteľa a 

chovateľa pána Mariána Koriča, ktorý tohto psa po skúškovej kariére 

predal do Rakúska. Bol to všestranný a memoriálovo uspešný pes, 

vynikajúci poliar a silný lovec, ktorého vlastnosti a krv žije ďalej v rakúskom 

chove pudelpointra. Druhým psom, ktorého použili v Rakúsku, bol v 

Nemecku narodený hnedý pointer Mex von Ebershöhe. Aj tento pes nesie 
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pečať slovenského chovu pointra, keďže jeho mamou je Alka Somola od 

Ing. Mariána Konečného. 

Na záver mi dovoľte popriať Vám všetko dobré, hlavne pevné 

zdravie a radosť zo života so psami. V prípade záujmu o plemeno 

pudelpointra ma kľudne kontaktujte. Rád sprostredkujem kontakty aj v 

zahraničí, pomôžem a poradím s prípadným dovozom šteniat a tak 

spoločne rozhýbeme toto plemeno aj na Slovensku. 

 Pudelpointrom zdar! 

                                                                Ing. Michal Urban 
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Kontakt: 
Klub združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov nemeckých 

drôtosrstých  stavačov a pudelpointrov, ako aj ostatných priaznivcov a 

záujemcov o chov, výcvik a propagáciu týchto plemien. Účelom klubu 

je starostlivosť o chov, zušľachťovanie plemien, rozširovanie plemien 

a zvyšovanie ich použiteľnosti pre potreby poľovníctva, ako aj 

skvalitňovanie vlastností týchto plemien. 

 

Štefánikova 10 

81105 Bratislava 
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