
Kandidát na funkciu: predseda SHK 

 

Tibor Suchánek  

Žilina, 47 r., živnostník 

 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

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 

Od r. 2014   predseda klubu 

R. 2016   člen dozornej rady ÚKK 

 

- 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: podpredseda SHK 

 

Viera Zelenáková, Mgr. 

Trenčín, 46r., učiteľka, t.č. nezamestnaná 

 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

V rokoch 1998-2010   majiteľka aktívneho plemenníka ARGO Rosad 

Od r. 2007              majiteľka sučky DARA Folcrum (CH.SR, skúšky- IPO 2, SVV 1,           

                                    UPR 3, FPR 3?...) 

Od r. 2012              chovateľská stanica ZELGASTAR- odchovaný vrh A 

Od r. 1999              člen SHK 

Od r. 2012              tajomník SHK 

Od r. 2014              podpredseda SHK: - organizácia výcvikových táborov 

- propagácia plemena, činnosti klubu a úspešných 

hovawartov v kynologických médiách 

- aktívna pomoc predsedovi SHK 

- prepracovanie nových Stanov SHK, zmlúv 

a ostatných tlačív,... 

 

 



Cieľ:   

Ešte jedno volebné obdobie byť aktívnym a užitočným členom výboru SHK  

 

 

 

Kandidát na funkciu : tajomník SHK 

 

Daniela Klimáčková, Mgr. 

Stará Turá, 39 rokov, grafik - Reklamná agentúra a tlačiareň 

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – UKF 

 

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, 

FPR-1) 

2012   majiteľ nemeckého ovčiaka Hellen z Hané (BH, ZM, SVV1) 

Od r.2012 člen SHK  

Od r.2014 člen SUCHNO  

2013 – 2015 člen Kynologického klubu Sĺňava - Piešťany 

od r. 2012  spolupracujem pri organizovaní Medzinárodných a národných výstav, 

ktoré usporadúva Zväz športovej kynológie a Únia kynologických klubov, 

som zaučená v systéme online prihlasovania www.dogshow.sk a tiež som 

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

zapisovateľka 

od r. 2014  tajomník SHK 

 

Chovateľská činnosť: 

- som majiteľkou chovateľskej stanice Saint Barbarons (od r. 2013), odchované 2 vrhy - 17 

   potomkov 

 

Činnosť pre SHK: 

- spoluorganizácia klubových a špeciálnych výstav SHK 

- tvorba výstavných katalógov, Spravodajcov SHK a propagačných materiálov 

- komunikácia s kynologickými organizáciami UKK a SKJ 

- vedenie databázy členov SHK 

- spolu s celým výborom SHK sa podieľam na organizovaní Dní IHF 2016 a Klubových akcií 

  SHK 

 

 

 

Kandidát na funkciu : výcvikový referent SHK 

 

Roman  Rakovan, Bc. 

Veľké Orvište, 45 r., manažér v obchode 

VŠ vzdelanie 1.stupňa , 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 ňou 

zložené skúšky z výkonu (AD, ZOP, ZM, SVV1, IPO-V, IPO1, 

FPR1,FPR2, ZPU1, ZVV1 plus canisterapeutická skúška)  

od r. 2006   člen SHK, od roku 2010 výcvikový referent 

od r. 2007   člen KK Sĺňava 

 

Chovateľská činnosť:  

-  Chovateľská stanica Villa Rivvis, odchovaný A,B,C vrh  

 

Činnosť pre SHK:   

-  pravidelné organizovanie výcviku, výchovy a prednášok na táboroch SHK 

-  organizovanie skúšok a pretekov pre SHK 

-  autor a organizátor Československých pretekov 

-  autor a organizátor Hovifestu 2015 

-  autor a organizátor socializačných Hovitrekov 

 

Plánované aktivity pre SHK:   

-  autor a organizátor - pretek BVK – IRON Hovawart 2016 

-  spoluorganizovať dni IHF a MS Obedience 2016 

- organizátor ČS preteku 2016 

- autor a organizátor preteku SHK v spolupráci so Záhoráckou ligou 2016/2017 - organizátor     

MS IHF v stopách 2017 

 

 

 

Kandidátka na funkciu : výstavný referent SHK 

 

Katarína Vargová 

Dunajská Lužná, 43 r., dentálna hygienička 
 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

 

2000 – 2009  majiteľka Argentínskej dogy  /nechovná/ 

2009    majiteľka sučka hovawarta – Brittany Nova Moravia /Ch.IHF,  skúšky    

                                    z výkonu ZOP, BH/VT, FPR1-3, FH 1,2/, od r.2012 chovná                                                               

od r. 2012  Členka SHK  

Členka KK Most pri Bratislave 

r. 2015   kooptovaná výborom na funkciu výstavnej referentky a odvtedy sa 

zapájam do spolu organizácie klubových a špeciálnych výstav SHK  

 

Chovateľská činnosť: 

Majiteľka CHS Ebritte – v roku 2013 vrh A – 5 potomkov 

 

 

 

Kandidát na funkciu: hospodár SHK 

 

Juraj Adam 

Ivanka pri Dunaji, 46r., 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 

Od r. 2012   hospodár SHK 

Od r. 2006   vedenie butiku SHK 

Aktívna organizácia výcvikových táborov 

 

 

Chovateľská činnosť: 

- 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, 31r., nábytkový dizajnér/obchodný manažér 

Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa – SPU-FZKI, AJ – pokročílý, NJ – začiatočník 

 

Činnosť a funkcie v kynológii: 

Od r. 1993  v kontakte s plemenom hovawart aj SHK 

Od r. 2000  majiteľka hovawarta 

Od r. 2002  členka SHK 

Od. r.2003 aktívna chovateľka od r.2003 

  

Činnosť a funkcie v SHK: 

2010  organizácia prezentácie plemena a SHK na WDS Bratislava 

2010  vytvorenie nového loga a designu web stránok pre SHK 

2011-2012  tajomník SHK 

Od r. 2012 hlavný poradca chovu SHK a reprezentant SHK v IHF 

Od r. 2015  vytvorenie a aktuálne napĺňanie prvej online databázy Hovawartov na 

Slovensku pod hlavičkou SHK 

 

Chovateľská činnosť: 

- spolumajiteľka chovateľskej stanice Mista Jaswin od r. 2003 

- odchovaných 7 vrhov hovawartov- 47 potomkov 

 

Ciele: 

Dokončiť databázu jedincov plemena hovawart na Slovensku.  Naďalej nadväzovať a rozvíjať 

korektné vzťahy s ostatnými chovateľskými klubmi plemena hovawart v záujme výmeny 

chovateľských informácií a jednoduchšieho využívaniu chovných jedincov aj pri 

zahraničných krytiach. Poskytovať chovateľom a majiteľom krycích psov SHK plnohodnotný 

servis a podporu v ich činnosti. 

 

 

 



Kandidát na funkciu: výkonný poradca chovu SHK 

 

Mgr. Martina Babíková, dipl. kynológ 

Martin, 47r., 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 r. 1998  majiteľ hovawarta (neskôr viacerých)  

od r. 1998  doteraz - člen SHK (neskôr aj člen HK ČR) 

od r. 1999  člen MKŠK Martin (Martinský klub športovej kynológie),  

od r. 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 r. 2013   posudzovateľ exteriéru plemena hovawart na výstavách pod záštitou SKJ   

a FCI.  

Prax: 

V r. 2014  rozhodca na Špeciálnej výstave SHK 

V r. 2015  rozhodca na Klubovej výstave Maďarského hovawart klubu 

                        rozhodca na Medzinárodnej výstave psov – Veľká Ida.  

 

Činnosť a funkcie v Slovenskom hovawart klube:   

2002-2003   člen výboru - referent pre výstavy 

2004   člen výboru – tajomník 

2008-2010  organizátor klubových pretekov SHK 

od r. 2012   člen chovateľského kolégia SHK - výkonný poradca chovu SHK 

od r. 2012   predseda zvodovej komisie pre zvody mladých hovawartov 

od r. 2012    zástupca SHK v Únii kynologických klubov (členská organizácia SKJ) 

od r. 2013  člen chovateľskej komisie Únie kynologických klubov 

 

Chovateľská činnosť:  

od r.2001  Chovateľská stanica Kráľovská stráž (výhradne pre plemeno hovawart) –  

                        za 15 rokov odchovaných 19 vrhov od 8 - ich rôznych sučiek.  

 

Výcviková činnosť:  

S hovawartami mám úspešne zložených  26  skúšok z výkonu v týchto kategóriách: BH, BH-

SK, ZOP, ZPU1, ZM, SVV1, RH-E, Fpr1, Fpr2, Fpr3, IPO-VO a viacero účastí na pretekoch 

z výkonu s umiestnením na stupni víťazov.   

 

Kandidatúra:  

Kandidujem na pozíciu výkonný poradca chovu 

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. 

 


