
Kandidát na funkciu: predseda SHK 

Tibor Suchánek 

Žilina, 45r., živnostník 

V r. 1995-2006 majiteľ aktívneho plemenníka Black spod Krasína 

Od r. 2009- chovateľská stanica Kenachus- odchovaný vrh A a B (Aranea Krumlovské Podzámčí) 

Od r. 1998- aktívny člen SHK 

Od r. 2002- člen výboru SHK- podpredseda 

- Spoluorganizovanie výcvikových týždňových táborov a výcvikových víkendov 

- Technické zabezpečovanie klub. a špec. Výstav 

- Vydávanie klubového Spravodajcu a zabezpečovanie tlačív, diplomov, a i. 

- Propagácia plemena v médiách (tlač, televízia) 

- Spoluorganizovanie autobusového zájazdu a účasť na výstavách v zahraničí- Amstetten a sv. 

výstava Poznaň, výstava Meisdorf 2012, preteky KK Rybníček- Brno 2013. V týchto aktivitách 

chcem pokračovať ďalej. 

Ciele a poslanie 

- Podporovať aktivitu členov smerom ku klubu, podporovať prácu s plemenom v chove, vo 

výcviku a následne ku skúškam z výkonu, dobre reprezentovať klub smerom ku kynologickej 

verejnosti doma a v zahraničí. 

 

Kandidát na funkciu: predseda SHK a výkonný poradca chovu SHK 

Pavel Kuska 

Liptovská Sielnica, 42r., živnostník 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

- od roku 2003 člen SHK, od roku 2010 predseda SHK, od roku 2012 výkonný poradca chovu 
SHK 

- spoluorganizátor jarných a letných výcvikových táborov SHK, chovateľských akcií SHK  
- majiteľ troch hovawartov – Ch. Bleys Folcrum, Ch. Bina Aldeon,  Djamila Aldeon 

 
Chovateľská činnosť: 

- chovateľská stanica Aldeon od r. 2007, v súčasnosti odchováva vrh ´Ch´ 
 
Chovateľské ciele: 

- rozšírenie genofondu hovawartov na Slovensku a udržanie požadovaného typu hovawarta 
v rámci FCI štandardu plemena 

- odchovávať všestranne využiteľné jedince od rodinného spoločníka a ochrancu až po 



jedince s predpokladmi na využitie v športovej kynológii, podľa aktivít a záujmu budúcich 
majiteľov. 

 

Kandidát na funkciu: podpredseda SHK 

Viera Zelenáková, Mgr. 

Trenčín, 44r., učiteľka 

V r. 1998-2010 majiteľ aktívneho plemenníka Argo Rosad 

Od r. 2007 majiteľ sučky Dara Folcrum( CH. SR, skúšky- IPO-2, SVV1,...)  

Od r. 2012- chovateľská stanica Zelgastar- odchovaný vrh A  

Od r. 1999- aktívny člen SHK 

Od r. 2012 člen výboru SHK- tajomník: 

- Komunikácia s SKJ a UKK, s členmi klubu 

- Vedenie databázy členov 

- Distribúcia Spravodajcu 

- Zápisnice z výborových a členských schôdzí 

 

Kandidát na funkciu: tajomník SHK 

Daniela Klimáčková, Mgr. 

Stará Turá- Topolecká, 37r., grafik v reklamnej agentúre a tlačiarni 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

- 1997- 2007 majiteľ írskeho setra Hary z Družby 

- 2010 majiteľ hovawarta Chile Kráľovská stráž(C.I.E.,skúšky ZOP, ZPU-1, BH) 

- 2012 majiteľ nemeckého ovčiaka Hellen z Hané 

- Člen SHK od r. 2012 

- Člen KK Sĺňava- Piešťany 

- Od r. 2012 spolupracujem pri organizovaní medinárodných a národných výstav, ktoré 

usporiadava ZŠK a ÚKK, som zaučená v systéme online prihlasovania www. dogshow.sk a tiež 

som zaučená v zhotovení výstavných katalógov. Mám prax ako vedúca kruhu aj zapisovateľka. 

Chovateľská činnosť: 

Chovateľská stanica Saint Barbarons, momentálne očakávame narodenie nášho prvého vrhu. 

Prioritne sa zaujímam o: 

- Realizáciu databázy psov SHK 

- Zlepšenie komunikácie medzi výborom a členmi SHK 



- Efektívnejšiu propagáciu akcií organizovaných pod záštitou IHF, ako aj akcií organizovaných 

hovawart-klubmi iných krajín 

- Propagáciu úspešných hovawartov SHK na klubovom webe 

- Rozšírenie klubového webu o termíny blížiacich sa uzávierok výstav doma aj v blízkych 

krajinách 

- Zverejnenie výsledkov výstav na klubovom webe so stručným vyhodnotením 

- Kvalitnú propagáciu plemena v kynologických médiách 

 

Kandidát na funkciu: hospodár SHK 

Juraj Adam 

Ivanka pri Dunaji, 44r., servisný technik vyhradených technických zariadení 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

- Od r. 1993 člen klubu KCHPS 

- Od r. 1995 majiteľ chráneného názvu chovateľskej stanice Z Posonia 

- Od r. 2006  aktívny člen SHK 

- S chovnou sukou Dorotka z Julinčina údolí odchovaný vrh C a D 

- Od r. 2012 hospodár SHK 

- Od r. 2006 vedenie butiku SHK 

- Aktívna organizácia výcvikových táborov 

 

 

Kandidát na funkciu: hlavný poradca chovu SHK 

Michaela Červeňová, Ing. 

Vinosady, 29r.,nábytkový dizajnér/obchodný manažér 

Členka SHK od r. 2003, VŠ vzdelanie 2. stupňa(Ing.)- Záhradná a krajinná architektúra- SPU Nitra 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

- Od r. 1993 v kontakte s plemenom hovawart aj SHK 

- Od r. 2000 majiteľka hovawarta 

- V rokoch 2005-2010- dogsitter- Rakúsko 

- V rokoch 2002-2003- Salón pre psov- Dapper Dog grooming saloon-Cannock UK 

- Skúsenosti s plemenami: Hovawart, Americká akita, Čínsky chocholatý pes, Papillon, Yorkshire 

terrier 

Činnosť a funkcie v SHK: 

- 2010- organizácia prezentácie plemena a SHK na WDS Bratislava 

- 2010-2011 vytvorenie nového loga a designu web stránok pre SHK 

- 2011-2012 tajomník SHK 

- Od r. 2012- hlavný poradca chovu SHK a zástupca SHK v IHF 



 

Chovateľská činnosť: 

- spolumajiteľka chovateľskej stanice Mista Jaswin od r. 2003 

- odchovaných 7 vrhov hovawartov- 47 potomkov 

 

 

Kandidát na funkciu: výkonný poradca chovu SHK 

Mgr. Martina Babíková, dipl.kynológ 

Martin, 45r., obchodný a projektový manažér, softvérový konzultant – špecialista, t.č. živnostník – 

finančné poradenstvo 

 

Jazykové schopnosti – angličtina, čiastočne poľština, nemčina, ruština 

 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

- od roku 1998 majiteľ hovawarta (neskôr viacerých)  
- od roku 1998 doteraz - člen SHK (neskôr aj člen HK ČR) 
- od roku 1999 člen MKŠK Martin (Martinský klub športovej kynológie),  

od roku 2003 podpredseda MKŠK Martin, organizátor kynologických skúšok z výkonu, 
v mnohých z nich aj vo funkcii vedúceho skúšok 

- 2003 – 2007 – bakalárske štúdium odboru kynológia na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
ukončené s titulom Bakalár kynológie 

- 2009 – úspešné absolvovanie skúšok čakateľa na funkciu rozhodcu pre exteriér psov,  
- 2009-2012 praxe a hospitácie u renomovaných rozhodcov pre exteriér plemena hovawart 
- od roku 2013 – posudzovateľ exteriéru plemena hovawart na výstavách pod záštitou SKJ 

a FCI.  
 

Činnosť a funkcie v SHK: 

- 2002-2003 – člen výboru - referent pre výstavy 
- 2004  – člen výboru – tajomník 
- 2008 – 2010 organizátor klubových pretekov SHK 
- od roku 2012 – člen chovateľského kolégia SHK - výkonný poradca chovu SHK 
- od roku 2012-  predseda zvodovej komisie pre zvody mladých hovawartov 
- od roku 2012 -  zástupca SHK v Únii kynologických klubov (členská organizácia SKJ) 
- od roku 2013 – člen chovateľskej komisie Únie kynologických klubov 

 

Chovateľská činnosť: 

Od roku 2001 – Chovateľská stanica Kráľovská stráž (výhradne plemeno hovawart) – za 12 rokov 

odchovaných 15 vrhov od 5-ich rôznych sučiek 

 

Výcviková činnosť: 

S hovawartami mám úspešne zložených 19 skúšok z výkonu v týchto kategóriách: BH, ZOP, ZPU1, 

ZM, SVV1, RH-E, Fpr1, Fpr2 

 



V prípade potreby klubu som k dispozícii na výkon ktorejkoľvek funkcie vo výbore SHK, pre 

ktorú bude mať členská základňa vôľu efektívne využiť moje schopnosti, vedomosti 

a skúsenosti v prospech SHK. 

 

 

Kandidát na funkciu: referent pre výcvik 

 

Roman Rakovan 

 

Veľké Orvište, 44r., manažér v obchode 

 

VŠ vzdelanie 1. stupňa(Bc.)- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 

AJ- mierne pokročilý 

 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

 

- od 15-tich rokov výcvik NO 

- od r. 2006 majiteľ hovawarta- sučka CH. Catherine z Kraje kalicha- s ńou zložené skúšky 

z výkonu (AD, ZOP, ZM, SVV1, IPO-V, IPO1, FPR1,FPR2, ZPU1, ZVV1 a canisterapeutická skúška) 

- od r. 2006 – člen SHK, od r. 2010 výcvikový referent 

- od r. 2007- člen KK Sĺňava 

 

Chovateľská činnosť: 

Chovateľská stanica Villa Rivvis, odchovaný A a B vrh, v súčasnosti príprava na vrh C. 

 

 

Kandidát na funkciu: výstavný referent SHK 

 

Ľubica Kucharovičová 

 

Žilina, 46r., podnikateľka v organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových akcií 

 

Člen SHK od r. 2008 

 

Majiteľka hovawarta Emirát Kráľovská stráž. 

 

V roku 2011 poverená výborom SHK na funkciu výstavného referenta. Členkou výboru od 2012, 

odkedy zabezpečuje kompletnú realizáciu klubových výstav. 

 

 

 

Kandidát na funkciu: poradca chovu(člen chovateľského kolégia) 

 

Andrea Krajčíková, Ing. 

 Chorvátsky Grob, 46 r., spolumajiteľka súkromnej firmy 



Vyštudovala Stavebnú fakultu STU BA 

 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

- kynológii sa venujem od detstva 

- členom SHK od 2005 

- chovateľská stanica ASIGUARDA, odchované 2 vrhy 

- majiteľka 2 feniek:- C.I.B. Asia Vidovický kříž- prvá a zatiaľ jediná fenka v SR, ktorá má titul 

Interšampión- C.I.B, ktorá je podmienená aj skúškou z výkonu a má získané mnohé výstavné 

tituly a šampionáty 

                                 -Bria Asiguarda- v príprave na skúšky podľa IPO 

 

Moju predstavu o kvalitnom chove plne vystihuje motto našej bývalej poradkyni chovu: 

„Ak chce človek zachovať zdravie, kvalitu a povahové vlastnosti plemena, nemôže sledovať len 

svoj osobný a momentálny záujem. Ani vlastnú popularitu! Seriózny chovateľ sa zaujíma aj 

o nasledujúce generácie chovaného plemena.“ 

 

 

 


