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Slovenské hovawarty
 na svetovej výstave psov 

v  S a l z b u r g u

Ubytovanie
Začalo to zháňaním ubytovania. Salzburg je 
síce od Bratislavy len na 4 hodinky jazdy autom 
po diaľnici, ale neoplatí sa riskovať nepred-
vídanú dopravnú situáciu a neskorý príchod.  
V Salzburgu boli všetky hotely buď obsadené, 
alebo dosť drahé. Aj keď sa hovorí, že všetko 
je na internete, nebýva to vždy pravda. Preto 
som sa obrátila s prosbou o pomoc na majiteľku 
ďalšieho hovawarta z mojej chovateľskej sta-
nice - Cardiffa, ktorá žije v Rakúsku, a to len 
60 km od Salzburgu. Oplatilo sa. Rezervovala 
nám ubytovanie v malom rodinnom  penzióne 
neďaleko jazera Mondsee a to len za 25 € na 
osobu a noc vrátane raňajok. Ani za psa sa 
nemuselo platiť. Vynikajúce podmienky pre 
našinca. 

Parkovanie
Ďalšia rezervácia sa týkala parkovania. Or-
ganizátor výstavy poslal mailom každému 
prihlásenému výzvu na rezerváciu parkovacieho 
miesta. V ponuke boli miesta priamo v areáli 
výstaviska za 20 € za auto na celý deň, alebo 
za 5 € mimo výstavisko vo vzdialenosti cca 2,5 

km. Všetko sa dalo vybaviť za pár minút cez 
internet. Z čírej lenivosti som sa rozhodla na 
parkovaní nešetriť a zaplatiť si miesto priamo  
v areáli. Toto sa ukázalo ako nanajvýš rozumné. 
Zo vzdialených parkovísk bola síce zabezpeče-
ná kyvadlová autobusová doprava, bola však 
dosť preťažená, vraj bolo treba dlho čakať  
a v autobusoch bol nátresk a horúco. Pre psov 
teda nič dobré. Nakoniec ani pre ľudí nie. 

Nedeľa
Plemeno, ktoré je môjmu srdcu najbližšie – 
hovawart – malo svoj výstavný deň v nedeľu. 
V sobotu sme sa teda vydali na cestu a veľmi 
sme boli zvedavé, aké ubytovanie nás čaká. 
Navigácia nás bez problémov doviedla až na 
miesto, ktoré bolo skutočne nádherné. Nič 
lepšie sme si nemohli priať. Penzión uprostred 
prírody. Všade naokolo lúky, výhľad z izby 
priamo na jazero. Po dlhej ceste v aute sa Everest 
mohol dosýta na voľno vybehať. Vzduch voňal 
pokosenou trávou. 
Popoludnie sme využili na výlet k jazeru 
Mondsee a do centra Salzburgu, kde sme na 
každom kroku stretávali krásne upravených 

psov zo všetkých kútov sveta. Domáci sa ne-
museli ani unúvať na výstavisko. Stačilo si 
sadnúť na námestie a človek mal pred očami 
prehliadku psov mnohých rás, farieb a veľkostí. 

V nedeľu ráno sme vyrazili na výstavisko. 
Všetko išlo hladko, cesty prázdne, parkovanie 
bez problémov. Až keď sme sa usadili pri kruhu 
hovawartov, dozvedali sme sa, aké štrapácie 
museli prekonať naši priatelia a kamaráti. Uká-
zalo sa, že cesty boli prázdne len z toho smeru, 
odkiaľ sme na výstavisko prichádzali my. Tí, 
ktorí išli z centra Salzburgu, stáli v kolónach, 
niektorí radšej išli posledné 2 kilometre pešo, 
aby nezmeškali registráciu v kruhu a v aute 
nechali len šoféra, aby zaparkoval. 
Nakoniec to ale všetci stihli, pri kruhu nebol 
žiadny stres a posudzovanie sa mohlo začať. 

Ja som ho strávila pri kruhu hovawartov. Bolo 
ich 90, a tak pán rozhodca Michael Kunze 
posudzoval len toto jedno plemeno. Vo svete 
hovawartov je pán Kunze pojem, pochádza  
z Nemecka, rovnako ako aj plemeno hovawart. 
O jeho služby je veľký záujem v celej Európe, 

Samojed Klub Slovensko
Samoyed Rescue

Poslanie a ciele Samoyed Rescue:
  hľadanie nových domovov pre samojedov, ktorí sa stratili, sú v útulkoch, alebo ich majitelia už nemajú možnosť ďalej sa o nich starať – a to z rôznych dôvodov,

  hľadanie nových domovov pre samojedov, ktorí sú chorí alebo starí a majitelia sa už o nich nechcú alebo nemôžu starať,

   kontrola podmienok, v ktorých sú samojedi chovaní v jednotlivých chovateľských staniciach,

  organizovanie rôznych prednášok o plemene, spôsobe jeho chovu, jeho špecifikách a pod.,

  byť k dispozícii ako „poradcovia“ na telefóne, pri akýchkoľvek problémoch so samojedmi, ich držaní a chove.

Chceli by sme týmto všetkým poďakovať za pomoc pri hľadaní nových domovov. 
Za posledné 4 roky sa nám podarilo nájsť nový domov pre 6 samojedov.

OBROVSKÉ ĎAKUJEME PATRÍ  VŠETKÝM NOVÝM MAJITEĽOM!
www.samojed-klub.sk
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BIEWER CLUB SLOVAKIA 
bude každoročne usporiadavať na Slovensku dve výstavy. Na jar a na 
jeseň,  v deň pracovného voľna, v sobotu od 12.30 hod.   Miesto konania 
výstavy bude v závislosti od počtu prihlásených psov presne definované 
v  návratke. 

Prihláška a propozície sú zverejnené na 
www.biewer.sk

V roku 2012 sa konalo a bude konať: 
• Klubová výstava dňa 28.apríla 2012, posudzoval Ing. Jaroslav Matyáš
• Špeciálna klubová výstava dňa 15.septembra 2012 posudzovať bude MVDr. Michaela Pavlásková 

Ako novinku umožňujeme vystaviť psíkov pekne upravených, „ostrihaných“ na krátky strih. Ostrihaný psík bude 
posúdený mimo konkurencie, nebude ocenený a nemôže získať  titul. Pre tieto kategórie sú pripravené iné ceny.

Výstava sa bude konať v spolupráci s Klubom DONNA ROSI : www.klubdonnarosi.sk  chránená dielňa, ktorí 
pripravia pre účastníkov prekvapenie v podobe špecifických výrobkov. 

Tešíme sa na účasť všetkých priateľov plemena.
 

           Výbor klubu
        www.biewer.sk

REPORTÁŽAKCIE A OZNAMY

Svetová výstava psov je každoročne jedným z najväčších kynologických sviatkov. Koná sa nielen v Európe, ale aj v zámorí. 
Tento rok sa konala len „toť za humny“ v rakúskom Salzburgu. Nemohla som si nechať ujsť takúto príležitosť a hoci som 
vlastných psov nemala prihlásených, vycestovala som aspoň ako divák. Cestovala som spoločne s priateľkou Zuzanou, ktorá 
išla vystavovať psa z mojej chovateľskej stanice – Everesta Kráľovská stráž. Ako hlavný organizátor našej malej výpravy 
som na vlastnej koži zažila všetko, čo musel absolvovať vystavovateľ na tohtoročnej svetovej výstave. 

Mondsee
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každoročne posudzuje klubové a špeciálne 
výstavy hovawartov vo viacerých štátoch. Je to 
skutočne správny rozhodca pre takúto význam-
nú výstavu. Svojej povesti nezostal nič dlžný 
ani v tento deň. Posudzoval precízne, seriózne 
a odborne. Každé priaznivé hodnotenie bolo 
cenné hneď dvakrát. Raz preto, že bolo získané 
na svetovej výstave psov a druhýkrát preto, že 
bolo od takéhoto renomovaného rozhodcu. Aj 
v prípade menej priaznivého hodnotenia musel 
každý majiteľ psa uznať, že bolo oprávnené. 
Sympatické bolo aj to, že Rakúsky klub ho-
vawartov pripravil pre víťazov jednotlivých 
tried poháre, ktoré sa odovzdávali priamo  
v kruhu. Sviatočnú atmosféru celej akcii do-
dalo aj to, že posudky sa vôbec nevydávali 
počas posudzovania. Až po posúdení všetkých 
psov v kruhu pán rozhodca zhodnotil celkovú 
úroveň predvedených hovawartov, poďakoval 
účastníkom za športové vystupovanie a pria-
teľskú atmosféru, osobne každému odovzdal 
posudok a diplom a podal ruku. Tým šťastnejším  
a úspešnejším aj pohár za víťazstvo v triede. 

Slovensko tu reprezentovali 3 ho-
vawarti, ktorí sa v medzinárodnej 
konkurencii vôbec nestratili a do-
padli takto: 

PSY - Trieda pracovná 
C.I.B. EVEREST Kráľovská stráž -výborný 
2, res. CACA
(majiteľka: Zuzana Obrancová, chovateľka: 
Mgr. Martina Babíková)       

PSY - Trieda šampiónov
Ch. BATANCO Neskrotná vášeň – výborný 
(majiteľka: Magdaléna Krajčovičová Du-
becová, chovateľ: František Salaj)

SUKY - Trieda stredná 
JCh. CHIARA Kráľovská stráž – výborná 4 
(majiteľ: MUDr. Marián Kožík, chovateľka: 
Mgr. Martina Babíková)  

Hovawart je pôvodom nemecké plemeno,  
v Nemecku je mimoriadne obľúbené a rozšírené, 
rovnako tak aj v Rakúsku. Človek by teda 
očakával, že práve hovawarty z týchto krajín 
budú na svetovej výstave najúspešnejšie. Nestalo 
sa tak. Takmer všetky tituly získali hovawarty 
zo slovanských krajín (Českej republiky, Slo-
vinska a my sme patrične hrdí, že jeden titul 
res. CACA patrí práve slovenskému psovi a to 
z rúk nemeckého rozhodcu). 

Z ďalších plemien na svetovej 
výstave v Salzburgu získali titul 
„svetový víťaz“ nasledovní jedinci 
zo Slovenska:

Afganský chrt - Jessica Gandamak Slovakia 
- svetová víťazka veteránov, maj. Dubovicová 
a Vojteková

Novofundlandský pes - Poison or Honey King 
of Helluland - svetový víťaz veteránov, maj. 
Soňa a Vlado Kročkovci

Slovenský čuvač - Azor z Cibíka - svetový 
víťaz, maj. Ingrid Mikulášová

Tosa inu - Eijiro Mazurski Samuraj - svetový 
víťaz mladých, maj. Marianna Skokanová

Skvelé umiestnenie sa podarilo  
aj nasledovným jedincom:

Arabský chrt  - Bassira ag Dalvit - V1, CAC, 
R.CACIB, maj. Ivan Pádej

Hovawart - EVEREST Kráľovská stráž - V2, 
res. CACA, maj. Zuzana Obrancová

Kólia krátkosrstá - Loriseum Abreu - V1, CAC, 
R.CACIB, maj. Júlia Suváková

Maltézsky psík - Suzy Ulath Ina Jimido - V1, 
CAC, maj. Daniela Špániková

Perro De Agua Espanol - Uvane De Valneboeiro 
- V1, CAC, maj. Viktória Kyseľová

Pudel trpasličí  Xixao Earl‘s legend - V2, 
R.CAC, maj. Margita Heinrichová

Stredoázijský ovčiak - ALTYN ADAM Kovarce 
Wild dog – VN, maj. Aleksander Osovtsov

Stredoázijský ovčiak - AJUDYM Kovarce Wild 
dog – VN, maj. Aleksander Osovtsov

West highland white terrier - Easy-Going du 
Moulin de Mac Gregor – V1, CAC, R.CACIB, 
maj. Martina Kanásová

West highland white teriér - JESSY zo Zlatej 
záhrady – CACA, R-CACIB, maj. Varga Štefan

Moje dojmy
Toto bola moja tretia svetová výstava psov. 
Dvoch som sa zúčastnila ako vystavovateľ  
(v Dortmunde a v Bratislave). Celkový dojem 
z tejto svetovej výstavy v Salzburgu bol veľmi 
dobrý. Výstavisko bolo priestranné, atmosféra 
pokojná, množstvo stánkov s kynologickými 
potrebami aj s občerstvením. Nedostatky sa 
však našli aj tu. V podstate tam nebolo žiad-
ne miesto na venčenie psov. Priestory medzi 
halami boli kompletne vybetónované a len na 
jednom kúsku som našla asi 10 m2 položeného 
trávového koberca, ktorý bol evidentne psami 
výdatne použitý. Organizátori mali utkvelú 
predstavu, že haly sú klimatizované, a teda 
ventilácia dostatočná. K dverám haly postavili 
stráž, aby ich nikto neotváral a nerušil tak 
funkciu klimatizácie. Akosi im nedochádzalo, 
že ak sú dvere na jednej strane trvalo otvorené 
(bol tam vchod do haly), tak zavreté dvere na 
druhej strane to už nevyriešia. Bolo tam celé 
dopoludnie veľmi dusno. Až po niekoľkých 
hodinách to strážca vzdal, dvere sa otvorili  

a konečne zavial čerstvý vzduch. Hneď to bolo 
omnoho lepšie, hlavne pre psov. 

Mnohí si možno myslíte, že vystavovať psa 
na svetovej výstave psov je nedosiahnuteľná 
méta. Vôbec to tak nemusí byť. Aj svetová 
výstava je „len“ medzinárodná výstava, akurát 
vo väčšom meradle. Preto sa netreba obávať  
a ak máte skúsenosti s účasťou na medzinárod-
ných výstavách na Slovensku alebo v okolitých 
štátoch, neváhajte a vyskúšajte si atmosféru 
svetovej výstavy možno už o rok v Budapešti. 

VÝSTAVA

Autorka

Mgr. Martina Babíková
Chovateľská stanica Kráľovská stráž
www.hovawart.sk

Bolonský psík - Little White Wonder Emilio 
Aliso - svetový víťaz (BOB), maj. Ladislav 
Kamenický

Bostonský teriér - Ax Dagbej - svetový víťaz 
- maj. Klaudia Olšovská

Írsky červenobiely seter - Beatrice Valiant 
Hunter - svetová víťazka mladých, maj. Jarmila 
Gürtlerová

Jazvečík dlhosrstý trpasličí - Oklahoma 
Anamsunamon - svetová víťazka , maj. Jana 
Strasserová

CHIARA - Kráľovská stráž

EVEREST - Kráľovská stráž

Michael Kunze - rozhodca

majiteľky Everesta a Batanca

Použité pramene:
Zoznam úspešných psov je prevzatý z web 
stránky Slovenskej kynologickej jednoty. 


