
Milí členovia klubu a priaznivci plemena hovawarta, 
 
na úvod rekapitulácie výstavných úspechov za rok 2015 mi dovoľte pár 
slov. 
 
Všetkým nám učarovala jedinečná povaha hovawarta. Je to vynikajúci (aj keď 
svojský) pracovný pes, ale aj jedinečný spoločník. Prihliadajúc na exteriér by 
sme sa mali snažiť v našom chove o skĺbenie sily a mohutnosti s eleganciou a 
prirodzenou ušľachtilosťou hovawarta. Krásny hovawart je ako umelecké dielo, 
ktoré môžeme prirovnať napríklad ku krásnej soche. A každé umelecké dielo 
vnímame ako celok - preto aj hovawarta musíme vnímať ako dokonalé dielo 
prírody a mnohých generácií našich predchodcov, ako aj súčasných chovateľov.  
Naším poslaním by malo byť zachovanie povahy a exteriéru a popritom neustále 
sledovať a pokiaľ sa dá, tak aj zlepšovať zdravie - pretože ideálny hovawart je z 
môjho pohľadu úplne zdravý jedinec. Ideálny hovawart musí mať aj výbornú 
povahu pracovného psa a taktiež nenahraditeľného spoločníka do rodiny. 
Niekedy sa môže zdať, že sa preceňujú dosiahnuté výsledky na výstavách. Ale 
na strane druhej, výstavy slúžia na prezentáciu ako takú. Pre rozumných 
chovateľov je úplne jedno kto zvíťazí, prínosom výstav pre nich je, že si sami 
môžu urobiť obraz o kvalite najmä plemenníkov na základe ich potomkov. 
Myslím si, že hlavne klubová výstava je každoročným stretnutím skutočných 
priateľov i znalcov plemena. Ak sem začne človek chodiť, zistí, že postupne 
stretá známych a z tých známych sa stávajú neskôr priatelia. Je príjemné patriť 
do veľkej rodiny skutočných priateľov plemena hovawart. Pretože "Hovimánia“, je 
v prvom rade záľuba, vďaka ktorej vzniká veľa priateľstiev, či už na cvičákoch, 
alebo vo výstavných halách.  

  Nerobme “chybu” ako niektoré plemená a neškatuľkujme sa do 
pracovných a exteriérových skupín. Dobre vieme, že aj šampión krásy 
môže skladať skúšky a naopak, aj ten najpracovitejší hovawart môže byť 
šampiónom krásy ! 
   Verím, že mi dáte za pravdu, že jedno nevylučuje to druhé, je len na nás 
čomu sa viac venujeme, čo nás viac baví - do čoho chceme investovať 
svoj čas, energiu a v nemalom rozsahu financie. V každom prípade by 
však mal byť náš psík “slušne" vychovaný.  
Vo funkcii výstavnej refentky som iba viac ako pol roka, to však 
neznamená, že som sa o výstavy ako také nezaujímala už skôr. Či už ako 
účastník, alebo ako divák, sledujem výstavné dianie nielen doma na 

Slovenku, ale aj v zahraničí. 
 Všetkým  úspešným i menej uspešným (nielen prvenstvo je úspech!) patrí 
môj úprimný obdiv a srdečná gratulácia za to, že nielen doma, ale aj v 
zahraničí reprezentujú Slovensko a prezentujú náš slovenský chov. 
Ďakujeme!!!!  Predsa ten NÁŠ hovawart je najkrajší a najšikovnejší !  

Prajem Vám do ďaľšieho roku mnoho výstavných i pracovných úspechov, 
elánu a nedajte sa odradiť pri prvom nezdare na výstave, alebo na 
cvičáku. 



          Náš hovawart nie je síce módnym plemenom, ale pokiaľ sa chovu, výcviku 
a propagácii plemena venuje toľko vynikajúcich a jedinečných ľudí, tak môže len 
a len rozkvitať  
 
 
Hovawarti, ktorí nás reprezentovali v zahraničí za rok 2015: 
 
Česká republika -  Chile Kráľovská stráž, Bris Asiguarda, Jamaica Kráľovská 
stráž 
 
Taliansko - špec.výstava IHF  a Klubová výstava hovawartov - Charlotte          
Aldeon, Amarok Saint Barbarons 
 
Rakúsko -   Bris Asiguarda, Jamaica Kráľovská stráž, Bria Asiguarda, Brandie 
Asiguarda 
 
Nemecko - Chile Kráľovská stráž 
 
Maďarsko  - Bris Asiguarda, Jamaica Kráľovská stráž, Bria Asiguarda, Amarok 
Saint Barbarons, Lakeland Kráľovská stráž, Jena Kráľovská stráž, Mauretánia 
Kráľovská stráž 
Klubová výstava Maďarského hovawart klubu (Budapešť) - Amarok Saint 
barbarons, Chile Kráľovská stráž, Golfo kráľovská stráž,  
 
 
Poľsko   -  Jena Kráľovská stráž, Bjori Carpathia heart, Aimie 
Sagbariam, Jamaica Kráľovská stráž, Mauretánia Kráľovská stráž 
 
Chorvátsko  - Bris Asiguarda, Mauretánia Kráľovská stráž, Chiara Kráľovská 
stráž 
 
Ocenenie Maďarského hovawart klubu - Najúspešnejší pes r.2014 pre Golfa 
Kráľovská stráž 
 
 
Dosiahnuté šampionáty v roku 2015 
 
Šampión šteniat SR     -  Amarok Saint Barbarons  
Šampión mladých SR  -  Alex ze Žďarske vrchoviny, Angel Johnny Joliesse et           
Charme, Atom Ebritte, Amarok Saint Barbarons 
Junior šampión Poľska – Mauretánia Kráľovská stráž 
 
Získanie šampióna šteniat a mladých je limitované vekom psíka a tak ani tieto 
tituly nie sú opomenuteľné  a psíka na výstavy zvykáte od šteniatka  . 
 
 



 
Slovenský šampión     -  Jantar Kráľovská stráž, Akawa Ebritte, Harley Sun Des 
Leus Altiers 
Nemecký šampión      -  Chile Kráľovská stráž 
Šampión ČMKÚ          -  Chile Kráľovská stráž 
Český šampión           -  Akawa Ebritte 
Chorvátsky šampión   -  Ashley Cicesbeo, Mauretánia Kráľovská stráž 
Šampión Maďarska   -   Jamaica Kráľovská stráž 
Maďarský výstavný šampión     -  Jena Kráľovská stráž 
Poľský šampión         -  Jena Kráľovská stráž 
Grand šampión Chorvátska – Chiara Kráľovská stráž 
Super Grand šampión  Ukrajiny   -  Ashley Cicesbeo 
 
Veterán šamp.Ukrajiny - Ayrin Takavorakan 
 
Victory dog show – Cortina Kráľovská stráž – nastúpila v triede veterán 
šampiónov, získala ocenenie V1 a titul VICTORY VETERAN WINNER, postúpila 
do finále veteránov a v súťaži BIG FCI 2 veteran sa umiestnila na 2.mieste !!! 
 
Majiteľom psov a sučiek vo veku, ktorý ich oprávňuje vystavovať v triede 
veteránov, patrí ešte jedno ďakujeme!!! Je to krásny a hrejivý pocit vidieť Hw- 
rodiča, pra-rodiča, pra-pra-rodiča vo výbornej kondícii vo výstavnom kruhu ! 
Vďaka. 
 
Medzinárodný výstavný šampión C.I.E.  -  Angie Čierna Elegancia, Ashley 
Cicesbeo 
 
Do galérie Klubových šampiónov SHK v roku 2015 pribudli: Lakeland Kráľovská 
stráž, Alvin Skrytý prízrak a Akawa Ebritte. 
 
Prosím majiteľov, aby si pozorne pozreli, či už nesplnili ich psíkovia podmienky 
pre udelenie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN !!!!  Od januára 2016 prichádza do 
platnosti nová bodovacia tabuľka, v ktorej budú upravené /navýšené/ body za 
účasť na klubových a špeciálnych výstavách. 
 
 
A na záver sumára to NAJ!!!    Čerešničkou na torte je náš v poradí už druhý 
šampión IHF na Slovensku, ktorým sa stala Chile Kráľovská stráž!!!!! 
 
 
Pozn. Info čerpané z klubového webu a od majiteľov psov.  
Ak mate záujem, aby sa o účasti a úspechoch Vášho psíka dostali informácie do 
spravodaja, alebo na web, dajte mi prosím vedieť v priebehu roku.  
 
 

Katarína Vargová 


