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Naša krajina sa 
od roku 1983 pýši 

výnimočným 
poľovným psom 

s prívlastkom 
slovenský.

Slovenský 
HRUBOSRSTÝ 
STAVAČ

red 33 rokmi valné zhromaždenie FCI uznalo 
naše národné plemeno – slovenského hru-
bosrstého stavača (SHS) – a schválilo jeho 
štandard. Bola to pre nás výnimočná uda-
losť. Úspešne sa zavŕšila snaha slovenských 

kynológov vyšľachtiť plemeno vhodné pre spoločné polo-
vačky, to znamená stavača poslušného, s kratším hľada-
ním. Zároveň stavača vynikajúceho pri prinášaní, v práci 
na stope, vo vode a ostrosti na zver škodiacu poľovníctvu. 
Stavača, ktorý bude mať veľa z týchto vlastností vrode-
ných a bude vyžadovať čo najmenší výcvik. Ak k tomu 
pridáme ešte krásne hrubé osrstenie, ktoré zvyšuje jeho 
odolnosť, máme pre našich poľovníkov ideálneho psa.

OBRAT K LEPŠIEMU 
Za roky existencie prešiel chov „slováka“, ako slovenského 
hrubosrstého stavača tiež nazývajú, obdobiami rozvoja, 
ale, žiaľ, aj stagnácie. Mnohé jedince vyviezli do zahrani-
čia a chovateľská základňa na Slovensku upadla. Problémy 
vznikli tiež v medziľudských vzťahoch a v klubovom živote, 

P
čo plemenu neprospelo. Vlani však nastal v tomto smere 
obrat k lepšiemu. Klub chovateľov slovenských hrubo-
srstých stavačov (KCHSHS), ktorý bol založený v roku 
1990, prešiel obnovou. Rozbroje sa urovnali, do klubu 
vstúpili noví i skúsení chovatelia a výsledkom bol nao-
zaj úspešný rok. Kým v roku 2014 sme evidovali 7 vrhov 
a do plemennej knihy zapísali 52 šteniat, o rok neskôr 
sme zaznamenali už 13 vrhov a 82 šteniat. KCHSHS 
sa umiestnil na popredných priečkach v počte zapísa-
ných šteniat medzi jednotlivými plemenami stavačov.

SKÚŠKY A PODUJATIA 
V priebehu roka organizoval klub viaceré kynologické 
podujatia a skúšky. Plemeno sa úspešne prezentovalo na vý-
stavách, kde účasť slovákov v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi stúpla. Prvé pracovné skúšky sa začali druhou polo-
vicou roka, keď sa 27. júna 2015 konali pod záštitou klubu 
farbiarske skúšky stavačov a malých plemien. Miestom 
skúšok sa už tradične stala Radošina, kde vďaka dlhodobo 
dobrej spolupráci Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých 
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stavačov a Poľovného združenia Havran 1 Radošina, pano-
vala vynikajúca atmosféra. V tomto poľovnom združení sa 
organizujú skúšky našeho národného plemena pravidelne. 
Spolupráca je možná najmä vďaka Andrejovi Sigetovi a ve-
deniu Poľovného združenia Havran 1 Radošina. Farbiarske 
skúšky boli skvelo pripravené a zúčastnilo sa na nich viacero 
plemien, ale najmä niekoľko slovákov. Víťazom s najväčším 
počtom bodov 68 sa stal pes (slovák) Ceros Kemkov Dvor 
s vodičom Jankom Pekárom. Vydaril sa aj výcvikový ví-
kend KCHSHS, ktorý sme zorganizovali v polovici augusta 
v poľovnom revíri v Čiernom Balogu. Napriek vyššej nad-
morskej výške, na akú sme pri práci so stavačmi zvyknutí, 
bol dvojdňový tréning úspešný. Zamerali sme sa na nácvik 
disciplín na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a najbližšie 
súťaže. Trénovali sme vlečky, dohľadávky, prácu na stope 
a poslušnosť. Po práci, samozrejme, nasledovalo dobré jedlo, 
oddych a zábava. Víkend sme zorganizovali pre členov 
klubu ako podporu chovu slovákov. Našou ambíciou je 
pripravovať takéto výcvikové akcie pravidelne, čím chceme 
podporiť najmä nových a menej skúsených kynológov.
Treba spomenúť, že činnosť nášho klubu vlani podporili aj 
PS Záhorská Bystrica, PS Bažant Kopčany, PZ Svätá Diana 
v Bernolákove a mnohé ďalšie poľovnícke združenia a spo-
ločnosti. Táto podpora je veľmi dôležitá a všetkým, ktorí 
prispievajú k rozvoju kynológie, patrí veľké poďakovanie.

O MEDZINÁRODNÝ POHÁR 
Vyvrcholením sezóny bol Medzinárodný pohár KCHSHS 
spojený s jesennými skúškami, ktorý sa uskutočnil začiat-
kom októbra v Podolí. Táto pravidelne organizovaná súťaž 
so zadávaním titulov CACT a CACIT pozostáva z poľných 
disciplín a z práce na vode, pričom v nej môžu štartovať 
všetky plemená stavačov. V Podolí súťažilo 17 vodičov so 
psami, z toho šiesti so slovenskými hrubosrstými stavač-
mi. Pohár napokon získala suka českého 
fúzača Bona z Lesní, ktorú viedol Miroslav 
Miho. Druhé miesto obsadila suka nemec-
kého krátkosrstého stavača Lola z Fančali 
vodiča Adama Bartoviča. Najúspešnejším 
slovenským hrubosrstým stavačom sa stal 
Cyro Hukov vŕšok s vodičom Ladislavom 
Baloghom, ktorý zároveň obsadil 3. miesto 
v celkovom hodnotení.
Sme vďační predse-
dovi PZ Podolie 
Ing. Jánovi 
Gúčikovi 

kynológia

a členom poľovného združenia za prí-
pravu vynikajúcich podmienok. 
Poďakovanie takisto patrí PS Nová Ves 
nad Váhom, v ktorej revíri sa konali 
práce na vode. Za zmienku stoja aj ceny 
pre najlepších v podobe GPS obojka 
a kvalitnej poľovnej zbrane. Osobitý 
nádych podujatiu dodávala skutoč-
nosť, že v tomto regióne kedysi poľo-
val „otec“ a „zakladateľ“ slovenského 
hrubosrstého stavača Koloman Slimák.

ČO PRIPRAVUJEME? 
V tomto roku sme naplánovali viaceré zaujímavé podujatia. 
V spolupráci s PS Bažant Kopčany chystáme 9. a 10. apríla 
prvýkrát Medzinárodný Field Trail, 21. mája sa uskutočnia 
klubové skúšky vlôh, 11. júna farbiarske skúšky stavačov 
a malých plemien tradične v Radošine. Pracovná sezóna opäť 
vyvrcholí Medzinárodným pohárom KCHSHS a jesennými 
skúškami 17. septembra v Podolí. Uvedené podujatia môže-
me organizovať vďaka spolupráci s poľovnými združeniami 
a spoločnosťami, ktoré si uvedomujú význam poľovnej kyno-
lógie a aktívne podporujú slovenského hrubosrstého stavača. 
Naše poďakovanie patrí aj Slovenskému poľovníckemu zväzu 
a jeho vrcholným predstaviteľom za pomoc a podporu klubu 
i jednotlivcov. 

Autor je predseda KCHSHS

Na každom dvore

Slovenský hrubosrstý stavač je naše národné plemeno vede-
né v Medzinárodnej kynologickej federácii pod štandardom 
č. 320. V uplynulom období prešlo obnovou genetickej základne, 
vylepšením niektorých pracovných vlastností. Myšlienka národného 
plemena, ktorú realizoval Koloman Slimák, je skvelá. S podpo-
rou partnerov sa náš klub snaží plemeno ďalej rozvíjať. Dbáme 
na pravidlá, snažíme sa byť oporou pre všetkých, aj pre budúcich 
chovateľov a majiteľov SHS. Pracujeme v duchu hesla: Každý Slovák 
by mal mať na dvore slovenského hrubosrstého stavača a veríme, že 
aj s vašou podporou a podporou poľovnej obce náš cieľ dosiahneme 
a náš národný pes bude ozdobou a pýchou každého poľovníka.
Raz mi jeden priateľ povedal, že kynológia musí byť predovšetkým 
hobby. Niečo, čo ťa bude napĺňať, čo bude vypĺňať tvoj voľný čas, 
niečo, čo budeš mať rád. Dúfam, že pre budúcich majiteľov slo-
venských hrubosrstých stavačov bude práve to skutočná motivácia 
a že spoločnými silami urobíme zo SHS špičkového psa, na ktorého 
môžeme byť všetci právom hrdí.

Účastníci podujatia v Podolí si 
pochutnali na torte s podobizňou 

K. Slimáka.
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