
fiesnû deset let po vzniku
samostatné Slovenské repub-
liky (1993) se Slovensko v˘-

raznû zapsalo do kynologick˘ch
dûjin. V roce 2003 hostila Bratis-
lava evropskou v˘stavu FCI, o jejíÏ
desetitisícové úãasti psÛ, organiza-
ci, prÛbûhu, nápaditém programu
finálov˘ch soutûÏí a skvûlé atmo-
sféfie se bude je‰tû mnoho let vzpo-
mínat. Hned o rok pozdûji stálo
Slovensko opût v samém centru
kynologického dûní. Kromû mezi-
národní v˘stavy pro zájemce o titul
Stfiedov˘chodoevropského vítûze
zamífiilo do Bratislavy 280 ‰ampio-
nÛ a inter‰ampionÛ ze 23 zemí svû-
ta, neboÈ se chtûli ucházet o jedi-
neãn˘ titul Svûtov˘ ‰ampion
‰ampionÛ FCI. Úspûch vyjmenova-
n˘ch v˘znamn˘ch akcí i rostoucí
kvalita v‰ech dal‰ích v˘stav jistû
pfiispûly k tomu, Ïe se Bratislava
v roce 2009 stane znovu místem
setkání nejkrásnûj‰ích psÛ, tento-
krát z celého svûta! JiÏ nyní se dá
pfiedpokládat vysoká úãast soutû-
Ïících, protoÏe v roce 2007 ani
2008 není svûtová v˘stava v ro-
zumném dosahu kynologÛ stfiední
a v˘chodní Evropy. Informace
o svûtové v˘stavû v Bratislavû
2009 najdete na www.worlddogs-
how2009.sk 
KaÏd˘m rokem pofiádá Slovenská
kynologická jednota pod vedením
svého prezidenta a ãlena pfiedsed-
nictva FCI ing. ·tefana ·tefíka pût
jiÏ tradiãních mezinárodních v˘-
stav. Lednovou v Trenãínû, ãervno-
vou v Nitfie, dvû bratislavské v srp-
nu a listopadovou opût v Nitfie.
K nim patfií termíny tfií celostátních
v˘stav se zadáváním CAC na rok
2007, z nichÏ se kvûtnová koná
v Banské Bystrici, ãervnová v Senci
a ãervencová v Ko‰icích. Titul
Národní vítûz Slovenska lze získat
pouze jednou do roka a to na
Národní v˘stavû v Nitfie v bfieznu.
Ale na rok 2007 mají sloven‰tí
pofiadatelé pfiipraveno milé pfiekva-
pení. Dal‰í mezinárodní v˘stava
v Bratislavû se bude letos poprvé
konat v kvûtnu a zvedne poãet
moÏností získat CACIB ze Slo-
venska na ‰est. Stejn˘ víkend
nabídne i ãetné klubové v˘stavy.
Ani tak není novinkám konec. JiÏ
o rok pozdûji by se tato v˘stava
mûla pfiesunout na dubnov˘ ter-
mín a pfiibude jí dal‰í mezinárodní
sestfiiãka. Na Slovensku budou
tudíÏ v roce 2008 oslavovat dvû
v˘stavní víkendová dvojãata – dub-
nová a srpnová. Jsem si jistá, Ïe
uvedené inovace nadchnou skalní
vystavovatele a upoutají pozornost
evropsk˘ch kynologÛ. Nesmím ov-
‰em zapomenout na slavnostní
závûr v˘stavní sezony v podobû
prosincové soutûÏe ·ampion ‰am-

pionÛ doprovázené plesem kynolo-
gÛ. Jména vÏdy obmûnûné trojice
vyhlá‰en˘ch zahraniãních posuzo-
vatelÛ pokaÏdé pfiilákají na brati-
slavské v˘stavi‰tû Incheba desítky
‰piãkov˘ch v˘stavních jedincÛ,
jejichÏ majitelé vyuÏijí pfiíleÏitost
a ve veãerní róbû zaÏijí velmi akãní
vyfiazovací soutûÏ ve stylu KO, pes-
tr˘ kulturní program. V této soutû-
Ïi se jiÏ nûkolikrát v˘raznû prosadi-
li i ãe‰tí majitelé.  
Mezinárodní v˘stavy na Slovensku
jsou pro nás v˘bornû dostupné
a nepfiíli‰ vzdálené, pokud vezme-
me v úvahu velikost Evropy, po kte-
ré budeme v dal‰ích dílech seriálu
cestovat. Konají se bez v˘jimky na
znám˘ch v˘stavi‰tích v zateplen˘ch
halách (Incheba Bratislava, Ag-
rokomplex Nitra, TMM Trenãín)
oproti venkovním celostátním v˘-
stavám jako napfiíklad Senec a Ban-
ská Bystrica. Propozice, pfiihlá‰ky,
podmínky ‰ampionátÛ, v˘sledky
soutûÏe ·ampion ‰ampionÛ, kon-
takty na pofiadatele v˘stav a dal‰í
podstatné informace najdete na
oficiálních stránkách SKJ
www.skj.sk V‰echny prestiÏní akce
pofiádané Slovenskou kynologickou
jednotou se vyznaãují velmi dobrou
propagací jiÏ rok i déle pfied jejich
konáním. Také na ti‰tûné propozice

mezinárodních v˘stav a na jejich
reklamu narazíte témûfi na kaÏdém
kroku po celé Evropû. Zatím zde
není bûÏné zvefiejÀování rozpisÛ
kruhÛ pfied v˘stavami, ale myslím,
Ïe se k nûmu pofiadatelé dopracují,
aÏ zjistí, jak moc jim to ‰etfií práci
se zodpovídáním zvûdav˘ch telefo-
nátÛ. Atraktivitu slovensk˘ch
v˘stav nesmírnû zvy‰uje moÏnost
posouzení psÛ zahraniãními posu-
zovateli zvuãn˘ch jmen snad ze
v‰ech zemí FCI. Prim hrají srpnové
v˘stavy v Bratislavû, jejichÏ propo-
zice a listina posuzovatelÛ jsou ãte-
ním pro fajn‰mekry. Dobr˘m dÛvo-
dem pro opakovanou náv‰tûvu
Slovenska je také moÏnost získat
tituly Slovensk˘ ‰ampion krásy
mlad˘ch, Slovensk˘ ‰ampion krásy,
Slovensk˘ grand ‰ampion, Slo-
vensk˘ ‰ampion práce a Slo-
vensk˘ veterán ‰ampion. ·am-
pionáty jsou sice vystavovány za
úplatu, ale i zde jsou ãe‰tí majitelé
mírnû zv˘hodnûni sazbou v ães-
k˘ch korunách oproti platbû
v eurech pro ostatní zahraniãní
majitele. Za zmínku stojí i finálové
soutûÏe, které obvykle neopomíjejí

Ïádnou vûkovou kategorii a jsou
ãasto oddûleny pro psy a feny, coÏ
je opût lákavé pro úãastníky akce.
A je‰tû pár postfiehÛ. Úãastníci led-
nové v˘stavy v Trenãínû dostávají
v posledních letech jako mil˘ dárek
kynologick˘ kalendáfi. Letní brati-
slavské v˘stavy zaãaly b˘t známy
kovov˘mi medailemi pro vítûze
a opravdu nádhern˘mi poháry. Ve
finálové hale Incheby nikdo nezÛ-
stane na pochybách, Ïe se akce
konají pod patronátem FCI a SKJ ve
v˘raznû mezinárodním duchu vãet-
nû dvojjazyãného komentáfie (slo-
vensky, anglicky). Poãínaje rokem
2003 se na slovenské v˘stavy nau-
ãila pravidelnû jezdit celá ‰piãka
nejlep‰ích vystavovatelÛ vãetnû
fiady profesionálních handlerÛ, coÏ
v˘raznû ovlivÀuje úroveÀ soutûÏí
jako celku. Celková úroveÀ, organi-
zace, konkurence i atraktivita
v˘stav stoupá kaÏd˘ rok, a tak jsem
si absolutnû jistá, Ïe v roce 2009
nebude v Bratislavû chybût nikdo,
pro koho kynologie nûco znamená
a kdo nûco znamená pro ni.

Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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Kam na v˘stavy? – 2. díl

Slovensko
Zemû na‰ich v˘chodních sousedÛ je jedním z míst,
kam ãe‰tí majitelé psÛ jezdí na v˘stavy velice rádi
a ãasto. Stále se tam snadno domluvíme, sloven‰tí
pofiadatelé s námi poãítají se zv˘hodnûn˘mi sazbami
v˘stavních poplatkÛ v ãesk˘ch korunách a systém
organizace je nám velmi blízk .̆ V‰ak jsme byli
pûknou fiádku let jedna velká pejskafiská rodina
a mnozí se cítíme b˘t její souãástí i nyní.

P

Ing. ·tefan ·tefík, prezident
SKJ a ãlen pfiedsednictva FCI

Slovensko je velmi
v˘raznou kynologickou
zemí stfiední Evropy
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Svûtov˘ vítûz ·ampiona
‰ampionÛ 2004
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