
Udelené podľa návrhu jednotlivých členských organizácii SKJ 



Alica Freyer  

Za mimoriadne aktívny prístup pri organizovaní kynologických podujatí na 
Slovensku a za dlhoročné pôsobenie v Doberman klube Slovenskej republiky. 
Za usporiadanie viacerých svetových výstav a majstrovstiev sveta 
dobermanov. 

 

Wolfgang Freyer 

Za usporiadanie veľmi úspešných majstrovstiev sveta 

a svetových výstav plemena doberman a za rozvoj 

a propagáciu tohto plemena. 

 



Eleonóra Fischerová  

Za aktívny podiel na rozvoji organizovanej kynológie 

a Slovenskej kynologickej jednoty. Za veľké zásluhy o rozvoj Klubu 
chovateľov bradáčov. 

 

Vladimír Klačan 

Za usporiadanie svetovej výstavy svätobernardských psov a za rozvoj a 
propagáciu plemena ako aj za propagáciu slovenskej 

kynológie v zahraničí.  

 

 



Iveta Dudášová 

Za rozvoj plemena čínsky chocholatý pes a za ojedinelý prínos pre rozvoj 
chovateľského klubu. Za pozitívnu propagáciu slovenskej kynológie doma aj 
zahraničí. 

 

Vladimír Javorčík  

Za rozvoj výstavníctva na Slovensku a propagáciu slovenskej kynológie. Za 
zavedenie  informačných technológií pri usporiadaní výstav. 

 



Ildikó Melichová  

Za rozvoj organizovanej kynológie na Slovensku. Za dlhoročnú prácu  

a rozvoj Bulldog a mops klubu na Slovensku. Za propagáciu čistokrvného chovu. 

 

Viera Staviarska 

Za publikačnú činnosť a za propagáciu slovenskej kynológie doma aj v zahraničí. 
Za dlhoročnú prácu pre Shar-pei klub Slovensko a za rozvoj a propagáciu chovu 
plemena shar-pei.  



Milan Biroš  

Za bohatú publikačnú činnosť a za rozvoj chovu plemien združených v 
Slovakia Moloss klube. Za šírenie dobrého mena slovenskej kynológie doma 
aj v zahraničí. 

 

MUDr. Angela Kováčová 

Za rozvoj a propagáciu plemena welsh corgi a za mimoriadny rozvoj 
chovateľského klubu. Za šírenie dobrého mena slovenskej kynológie. 

 

 



Vladimír a Soňa Kročkoví 

Za mimoriadne výsledky v chove newfounladských psov a za propagáciu a 
rozvoj tohto plemena. Za reprezentáciu slovenskej kynológie a za šírenie 
dobrého mena SKJ. 

 

Dušan Kuriš 

Za rozvoj Klubu chovateľov málopočetných plemien a za zásluhy o rozvoj 
plemien združených v chovateľskom klube. 

 



Klaudia Olšovská  

Za mimoriadne výsledky v chove plemena boston teriér, šírenie dobrého 
mena SKJ a za reprezentáciu slovenskej kynológie.  

 

Miloš Butyka 

Za rozvoj a propagáciu plemena rottweiler so zameraním na exteriér a 
pracovné vlastnosti a za šírenie dobrého mena organizovanej kynológie. 

 

 



Renata Chlebanová 

Za aktívnu kynologickú činnosť a šírenie dobrého mena slovenskej kynológie 
doma a v zahraničí. 

 

Robert Markschläger 

Za aktívnu pomoc športovej kynológii na Slovensku. 

 



Ján Holdoš 

Od roku 1950 vykonáva výcvik služobných psov. Dlhoročný rozhodca pre 
posudzovanie výkonu psov služobných plemien. Za mimoriadne zásluhy  

o rozvoj služobnej kynológie. 

 

Oleg Fintora 

Prvý prezident Slovenskej kynologickej jednoty. Dlhoročný zástupca 
Slovenska v komisiách FCI. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej 
kynológie. 

 

 

 



Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc 

Je zakladateľ Medzinárodnej výstavy psov v Nitre a jej dlhoročný riaditeľ. 

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie a za publikačnú 
činnosť na úseku poľovníckej kynológie. 

 

Ing. Branislav Baka 

Člen kynologickej komisie UV ČMS v rokoch 1964 – 1977. Dlhoročný člen 
kynologickej komisie SPZ, dlhoročný  funkcionár Klubu chovateľov farbiarov. 

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie a za publikačnú 
činnosť na úseku poľovníckej kynológie. 



Dr. Vladimír Šiška 

Predseda Kynologickej komisie SPZ v r. 1983 – 1990 

Zakladateľ a dlhoročný predseda Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých 
stavačov. Zaslúžil sa o uznanie tohto nášho národného plemena. Za mimoriadne 
zásluhy pri organizovaní a rozvoji slovenskej kynológie.  

 

Viera Močková  

Dlhoročná pracovníčka a vedúca odboru kynológie na ústredí SPZ. Od roku 1971 
viedla plemennú knihu SPKP pri SPZ. Až do odchodu 

na dôchodok pracovala ako vedúca 

odboru kynológie na ústredí SPZ. 

 



Monika Tušanová 

Dlhoročná chovateľka a predsedníčka Klubu chovateľov plemena rhodézsky 
ridgeback. Je autorkou knihy o chove rhodézskeho ridgebacka, ktorá bola 
preložená a uvedená na trh aj v zahraničí. Za mimoriadne zásluhy v 
propagácii a chove plemena rhodézsky ridgeback. 

 

Oskar Dóra 

Za mimoriadne zásluhy pri uznaní, chove a rozvoji plemena československý 
vlčiak. 

 



Doc. Ing. Mária Kollárová 

Za mimoriadne zásluhy pri chove a rozvoji plemena českoslovesnký vlčiak. 

 

RNDr. Mária Glosová 

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj plemena československý vlčiak. 

 

 



MVDr. Stanislav Bučko 

Je viac ako 30 rokov významným chovateľom, rozhodcom pre exteriér a výkon  
a funkcionár SPZ. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie. 

 

Zoltán Nagy  

Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na MS a ME stavačov. 

V r. 2010 člen družstva – 3. miesto na MSS. 

V r. 2012 – majster sveta vo výkone stavačov . 

Za mimoriadne zásluhy v reprezentácii 

slovenskej poľovníckej kynológie. 

 



MUDr. Milan Vigaš 
Zakladateľ a dlhoročný predseda Briard klubu na Slovensku. 19 rokov aktívnej 
chovateľskej, výcvikárskej činnosti. Spoluzakladateľ a dlhoročný viceprezident 
UEBB (Európska únia chovateľských klubov plemena briard). 

Za zásluhy pri propagácii plemena briard a slovenskej kynológie. 

 


