KLUB CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV
Štefánikova 10, 81105 Bratislava

CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE - ÚČEL A PÔSOBNOSŤ
I.1.

Chovateľský poriadok slúži na riadenie a usmerňovanie chovu slovenského hrubosrstého
stavača v celej Slovenskej republike.

I.2.

Vytvára predpoklady pre rozvoj slovenského hrubosrstého stavača v súlade so štandardom
tohto plemena.

I.3.

Ustanovenia platia pre všetkých chovateľov slovenského hrubosrstého stavača, t.j. jedinca
sivastého, sivého beloša ako aj jedinca neštandardného a sú záväzné pre každého, kto sa
zaoberá chovom týchto psov v súlade s podmienkami FCI.

I.4.

Ustanovenia tohto chovateľského a zápisného poriadku platia pre všetky jedince, ktoré sú
zapísané v SPKP, aj v pomocnom registri vedenom pri SPKP.

I.5.

Produkcia šteniat bez preukazu pôvodu je nezlúčiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto
poriadku a bude považovaná za hrubé porušenie tohto poriadku, bude mať za následok
okamžité vylúčenie z Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov a strešných
kynologických organizácií.

I.6.

Každý majiteľ a chovateľ slovenského hrubosrstého stavača je povinný sa oboznámiť
s Chovateľským a zápisným poriadkom Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých
stavačov. Jeho neznalosť ho neospravedlňuje.

II. PLEMENO - SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ

II.1. Plemeno slovenského hrubosrstého stavača v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky
s platným preukazom pôvodu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI. Medzi plemeno
sa radia aj jedince zaradené do registra plemennej knihy, za účelom skvalitnenia národného
chovu.

III. MAJITEĽ, CHOVATEĽ, DRŽITEĽ

III.1. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho preukaz
pôvodu.
III.2. Chovateľ je majiteľ chovnej suky, ktorý má zaregistrovaný názov chovateľskej stanice a v
dobe pripúšťania a vrhu suky je aj jej majiteľom. Vedie „knihu odchovu“ pre každú svoju
chovnú suku, ktorú je povinný na požiadanie Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých
stavačov predložiť.
III.3. Za držiteľa sa považuje tá osoba, u ktorej pes alebo suka ustajnená.
III.4. Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držania psa (suky) sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, príp. ustanoveniami iných všeobecne platných právnych predpisov.
III.5. Každý majiteľ a chovateľ slovenského hrubosrstého stavača má možnosť byť členom Klubu
chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov, ktorý poskytuje zvýhodnenia oproti
nečlenom.
III.6. Podľa chovateľského poriadku SKJ sú poskytované služby Klubu chovateľov slovenských
hrubosrstých stavačov aj nečlenom klubu. Klub chovateľov slovenských hrubosrstých
stavačov bude poskytovať servis nečlenovi po podpísaní zmluvy o spolupráci.
III.7. Poplatky účtované nečlenom pri chovateľskom servise a veciach s tým spojenými, účtuje
klub a ich výška je súčasťou zmluvy medzi klubom a nečlenom. Pri každom krytí a každej
suke sa uzatvára nová zmluva.
III.8. Každá zmena majiteľa chovných jedincov, prípadne úhyn, sa musia hlásiť e-mailom alebo
listom do jedného mesiaca hlavnému poradcovi chovu klubu. Poradca chovu následne
potvrdí e-mailom alebo listom prijatie tohto oznámenia a táto zmena musí byť zároveň
uvedená aj v príslušnej časti preukazu o pôvode psa.

IV. CHOVATEĽSKÁ STANICA

IV.1. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne
spôsobilá k právnym úkonom.
IV.2. O registráciu chovateľskej stanice žiada chovateľ Slovenskú kynologickú jednotu (SKJ).
IV.3. Prihláška o registráciu chovateľskej stanice musí byť doručená najneskôr s doručením
hlásenia prvého vrhu.
IV.4. Nárok na ochranu názvu chovateľskej stanice vzniká jeho registráciou v Medzinárodnom
registri chovateľských staníc a Registri chovateľských staníc SR. Tento názov nemožno
meniť.
IV.5. Prevod chráneného názvu chovateľskej stanici inému chovateľovi je možný dedením alebo
zmluvným postúpením.
IV.6. Registrácia chovateľskej stanice zaniká písomným prehlásením jeho vlastníka o zrušení
alebo úmrtím majiteľa, pokiaľ neprešla na jeho dediča.
IV.7. Názov chovateľskej stanice sa automaticky viaže na odchovy všetkých chovných súk
jedného majiteľa bez ohľadu na plemeno.
IV.8. Mená v jednom vrhu sa musia začínať na rovnaké písmeno.
IV.9. Všetky postupy týkajúce sa chovateľských staníc určuje chovateľská smernica SKJ.
IV.10.Pri záujme o chov ako aj pri vybavovaní chovateľskej stanice budúceho chovateľa
slovenských hrubosrstých stavačov bude Klub chovateľov slovenských hrubosrstých
stavačov poskytovať informačnú i technickú podporu.

V. CHOV A JEHO RIADENIE

V.1. Chovom rozumieme cieľavedomú plemenitbu psov rešpektujúc zásady genetického zdravia
jedinca a populácie (chov nesmie byť na úkor zdravia). Čistokrvný pes je dedične zdravý
vtedy, ak zdedil štandardné znaky, plemenný typ a povahu, ktoré sú pre dané plemeno
typické.
V.2. K plemenitbe je možné použiť len chovné jedince prípadne jedince v registri s preukázaným
pôvodom, spĺňajúce podmienky pre chov dané týmto poriadkom.

V.3. K páreniu môže byť využitý len jeden zo psov uvedených v pripúšťacom povolení.
V.4. Kontrolovaný chov – v tomto chove sa využívajú všetky zvieratá spĺňajúce chovné
podmienky. Chovateľ si navrhuje krycích psov sám alebo požiada poradcu chovu. Poradca
chovu môže zamietnuť návrh chovateľa len za predpokladu, že takéto spojenie ohrozuje
základný cieľ klubu. V prípade neschválenia návrhu chovateľa doručí poradca chovu pokiaľ
je to možné troch krycích psov. Chovateľ má právo odvolania proti rozhodnutiu poradcu
chovu na výbor klubu. V takomto prípade koná resp. zasadá výbor klubu operatívne a
poskytne stanovisko do 5 pracovných dní.
V.5. Za riadenie chovu v rámci klubu je zodpovedný výbor klubu, ktorý zaručuje dodržiavanie
všetkých ustanovení tohto chovateľského poriadku. Riadenie chovu robí prostredníctvom
hlavného poradcu a pridružených poradcov chovu, ktorí sú za túto činnosť priamo
zodpovední výboru klubu.
V.6. Chovateľský klub poskytuje chovateľský servis pre chovateľov, prioritne pre členov klubu.
Klub je však povinný zabezpečiť tento servis aj nečlenovi v prípade že splnil všetky dané
chovné podmienky. Za tieto úkony si klub účtuje poplatky podľa platného cenníka týchto
služieb.
V.7. Udelenie výnimky na párenie, resp. vystavenie preukazu pôvodu šteniatkam schvaľuje
výbor Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov. Výnimku je možné udeliť po
dôkladnom posúdení okolností a situácii. Chovateľ je o akúkoľvek výnimku povinný požiadať
v dostatočnom predstihu a byť si vedomí možného zamietavého stanoviska výboru klubu.

VI. PORADCA CHOVU

VI.1. Funkciu poradcu chovu vykonáva člen Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov,
ktorý bol do tejto funkcie zvolený výborom klubu alebo členskou základňou klubu.
VI.2. Poradca chovu vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia, vykonáva kontroly vrhov,
upozorňuje na prednosti aj nedostatky odchovov. Zároveň poskytuje odborné a praktické
rady predovšetkým začínajúcim chovateľom.
VI.3. Zistenie nedostatkov a priestupkov, ktorých sa dopustil chovateľ je poradca chovu povinný
nahlásiť písomne do 5 dní na výbore klubu.
VI.4. Poradca chovu môže vykonávať kontrolu vrhu. Suma za kontrolu vrhu je 30 € a bude
účtovaná iba nečlenovi klubu v zmysle platného cenníka za služby chovateľom, ktorí nie sú
členom klubu. Poplatok je splatný na mieste poradcovi chovu.
VI.5. Poradca chovu musí sledovať čistokrvnú plemenitbu s preukazom pôvodu. Ak zistí predaj
šteniat bez preukazu pôvodu je povinný to nahlásiť výboru do 3 dní.

VI.6. Všetká dokumentácia týkajúca sa chovu slovenského hrubosrstého stavča je majetkom
Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov.

VII. CHOVNÉ JEDINCE
VII.1. Chovní psy a suky sú jedinci, ktorí majú platný preukaz pôvodu vystavený alebo registrovaný
plemennou knihou uznanou FCI a boli zaradení do chovu po splnení podmienok
stanovených chovateľským klubom bez ohľadu na to či je majiteľ alebo chovateľ členom
Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov.
VII.2. Ak je chovný jedinec v spoluvlastníctve jednej alebo viacerých osôb z rôznych krajín, musí
spĺňať podmienky chovnosti určené Klubom chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov
– nejedná sa v tomto prípade o zahraničné krytie.
VII.3. Podmienky chovnosti
Podmienky zaradenia do chovu:
Exteriér
A)

čistokrvnosť potvrdená preukazom pôvodu (PP) alebo registrovaný jedinec (R)
plemennou knihou krajiny pôvodu uznanou FCI,

B)

úspešné absolvovanie klubovej výstavy (KV) organizovanej KCHS SHS alebo
špeciálnej výstavy (ŠV) organizovanej KCHS SHS,
a) hodnotenie so známkou výborný alebo veľmi dobrý (zápisom do PP) minimálne
z triedy mladých od veku 12 mesiacov.

C)

absolvovanie minimálne jednej medzinárodnej výstavy
a) hodnotenie so známkou výborný alebo veľmi dobrý (zápisom do PP) minimálne
z triedy mladých od veku 12 mesiacov,

D)

u jedincov s vystaveným osvedčením o pôvode sa nevyžaduje výstavné ocenenie
(absolvovanie zvodu je povinné).

Výkon
A)

absolvovanie akejkoľvek pracovnej akcie organizovanej Klubom chovateľov
slovenských hrubosrstých stavačov alebo okresnej organizácie SPK a SPZ, na ktorej
sa posudzuje vystavovanie, t.j. skúšky vlôch stavačov (SVS ) alebo jesenné skúšky
stavačov (JSS) alebo suťaže typu Field trial (FT) alebo všestranné skúšky stavačov
(VSS),

a) skúšky vlôch stavačov, jesenné skúšky stavačov a všestranné skúšky stavačov
absolvované v I. alebo II. cene.,
b) súťaže typu Field trial s hodnotením minimálnou známkou dobrý, platí aj pre skupinu
derby.
Bonitácia
A)

Vykonávajú aspoň traja členovia KCHSHS ako výberová komisia (pričom jedným z
nich musí byť poradca chovu alebo ním poverený exterierový rozhodca pre dané
plemeno) na ktorejkoľvek akcii usporiadanej klubom. V odôvodnených prípadoch sa
výber do chovu môže konať u majiteľa vyberaného jedinca, avšak v takom prípade
tento znáša výdavky členov KCHSHS súvisiace s výberom daného jedinca.

B)

Výber pozostáva z komplexného posúdenia exteriéru a pracovných a povahových
vlastnosti daného jedinca. Pozornosť pri posúdení exteriéru je sústredená na celkový
dojem, kvalitu osrstenia, stav chrupu a vyjadrenie pohlavného výrazu a na
vypracovenia bonitačného listu jedinca, v ktorom budú uvedené jeho prednosti a
prípadné nedostatky.

VII.4. Dosiahnutie vekovej hranice pre chovné využitie:
A)
B)

jedince s preukazom pôvodu - dosiahnutie veku 18 mesiacov,
jedince v registri – dosiahnutie veku 18 mesiacov.

VII.5. Chrup
Plnochruposť a nožnicový skus. Tolerancia chýbania dvoch zubou (P1 alebo M3). Jeden
z partnerov pri pripúšťaní musí byť plnochrupý.
VII.6. Kĺby
Vytvorenie RTG snímky bedrových kĺbov nie je podmienkou. Klub chovateľov slovenských
hrubosrstých stavačov len doporučuje chovateľovi tento úkon. RTG bedrových kĺbov by mal
byť vyhotovený od veku 18. mesiacov (podľa chovateľského poriadku FCI). Výsledok je iba
informačný. Je na majiteľovi suky alebo psa, či použije na chov jedinca s vyšším DBK ako
2/2. Pri plemenitbe doporučujeme použiť aspoň jedného jedinca s DBK 0/0.
VII.7. Zaradenie do chovu po splnení podmienok klubu potvrdzuje hlavný poradca chovu zápisom
do preukazu pôvodu slovom „chovný/á“. Na základe tejto informácie dostáva majiteľ
chovného jedinca knihu párení chovného psa a knihu odchovu chovnej suky, ktorá je
neprenosná na iného jedinca.
VII.8. Kontrola vrhu

Kontrolu vrhu môže vykonávať hlavný poradca chovu, prípadne osoba, ktorú na tento úkon
poradca chovu poveril.
VII.9. Vyradenie z chovu
Z chovu sa vyraďujú:
A)

suky po dovŕšení veku 9 rokov. U mimoriadne kvalitnej suky je možné urobiť výnimku
na jeden rok, čo závisí od doporučenia poradcom chovu, schválené výborom klubu
chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov.

B)

psy po dovŕšení veku 9 rokov. U mimoriadne kvalitného psa je možné urobiť výnimku
na jeden rok, čo závisí od doporučenia poradcom chovu, schválené výborom klubu
chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov.

C)

psy a suky, u ktorých bol vykonaný zákrok k odstráneniu alebo zakrytiu anatomickej
a exteriérovej vady vylučujúcej jedinca z chovu (kryptorchizmus, hluchota, slepota
a pod.)

D)

psy a suky v odchovoch, u ktorých sa preukázateľne vyskytujú hrubé exteriérové
a genetické chyby (kryptorchizmus, atypičnosť, hluchota, slepota, neplodnosť a pod.)

VIII. VÝVOZ JEDINCOV

VIII.1.Vývoz jedincov upravujú predpisy nadriadených orgánov.

IX. PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE - KRYCÍ LIST

IX.1. Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje príslušný
poradca chovu na základe písomnej žiadosti chovateľa minimálne 3 týždne pred očakávaním
háraním suky.
IX.2. Pri krytí v zahraničí platia rovnaké zásady ako pre tuzemské krytie s tým, že chovateľ
predloží v prípade vlastného návrhu krycieho psa fotokópiu preukazu pôvodu prípadne aj
doklady o spôsobilosti psa do chovu.
IX.3. V prípade, že v žiadosti nie sú uvedené všetky údaje alebo nie sú čitateľné, poradca chovu
žiadosť vráti späť chovateľovi na doplnenie, alebo ho bude kontaktovať.

IX.4. Podľa počtu vhodných krycích psov určí poradca chovu pre vyžiadané krytie jedného až
troch jedincov v poradí ich vhodnosti, pokiaľ si chovateľ vhodne nevyberie inak.
IX.5. Zdôvodnené použitie príbuzenskej plemenitby je možné na prianie a so súhlasom chovateľa
a poradca chovu. Jedinci, u ktorých už sú v príbuzenstve alebo existujúcom potomstve
známe vážne nedostatky, nesmie byť príbuzenská plemenitba povolená.
IX.6. Pripúšťacie povolenie nie je možné dopĺňať bez vedomia poradcu chovu.
IX.7. Pripúšťacie povolenie musí obsahovať základné údaje o chovných jedincoch, adresy a
podpisy ich majiteľov, dátum krytia, schválenie krycích psov poradcom chovu.
IX.8. V prípade, že sa párenie neuskutočnilo, chovateľ je povinný vrátiť prípúšťacie povolenie
poradcovi chovu najneskôr do 21 dní od skončenia hárania suky.
IX.9. Riadne vyplnené a podpísané pripúšťacie povolenie je dokladom, ktorý je nutný k zápisu
šteniat do plemennej knihy a k vydaniu preukazu pôvodu.

X.KRYTIE

X.1. Krytie v zmysle tohto chovateľského poriadku môže byť uskutočnené len medzi chovnými
jedincami, ktorí spĺňajú podmienky chovnosti tohto chovateľského poriadku a sú uvedení na
pripúšťacom povolení.
X.2. Párenie jednej suky dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné. Šteňatá z tohto
spojenia nebudú zapísané v plemennej knihe, nebudú vydané preukazy pôvodu a bude
zahájené disciplinárne konanie voči chovateľovi suky v prípade preukázania vedomej
spoluúčasti aj voči majiteľovi psa.
X.3. Pokiaľ pes nekryje, môže byť suka pripustená iným psom len so zvolením majiteľa suky a
súhlasom poradcu chovu.
X.4. Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Táto musí byť vykonaná
veterinárnym lekárom, ktorý úkon zaznamená v pripúšťacom povolení.
X.5. Ak požaduje majiteľ suky opakovanie párenia v priebehu jedného hárania, je majiteľ
páriaceho psa jedno opakované párenie umožniť.
X.6. Chovaná suka môže mať v priebehu dvoch rokov najviac tri vrhy.
X.7. V prípade, že suka neostane kotná je to chovateľ povinný písomne oznámiť príslušnému
poradcovi chovu najneskôr 75 dní po krytí.

X.8. Medzi jednotlivými krycím dňami krycieho psa s rôznymi sukami musí uplynúť najmenej 24
hodín.
X.9. Ak suka neostane kotná a bol vyplatený jednorázový poplatok ihneď po nakrytí, má chovateľ
pri budúcom povolenom krytí nárok na bezplatné krytie s tým istým psom.
X.10. V prípade, že je ako odmena za párenie požadované šteňa, prislúcha právo prvého výberu
chovateľovi a potom majiteľovi psa.
X.11. Úhrada za párenie je vecou dohody medzi majiteľom psa a chovnej suky. Prípadné sporné
záležitosti nepatria do kompetencie Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov,
preto sa doporučuje dohoda v písomnej forme.

XI. VRH
XI.1. Vrhom sa v zmysle tohto poriadku rozumie okamih narodenia šteniat.
XI.2. Chovateľ je povinný najneskôr do 7 dní po pôrode ohlásiť vrh šteniat poradcovi chovu.
XI.3. V oznámení o vrhu je chovateľ povinný nahlásiť počet šteniat, živo-narodených, mŕtvonarodených, utratených, ponechaných, ich počet a pohlavie.
XI.4. Chovateľ je povinný do 8 dní po pôrode ohlásiť majiteľovi krycieho psa narodenie šteniat, ich
počet a pohlavie.
XI.5. Klub je oprávnený svojimi zástupcami vrh kontrolovať. Kontrolu urobí hlavný poradca chovu
alebo poverený člen výboru klubu, ktorý je sám skúseným chovateľom. Závady, ktoré sú pri
kontrole zistené, musia byť zaznamenané a odovzdané hlavnému poradcovi chovu. Tieto
závady musia byť chovateľom ihneď odstránené.
XI.6. Označenie šteniat sa prevádza čipovaním, v prípade záujmu chovateľa ešte aj tetovaním.
Oba spôsoby musia byť zaznačené v preukaze pôvodu.
XI.7. Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky v čase gravidity a dojčenia tak, aby bol zaistený
správny vývin vrhu.
XI.8. Šteňatá musia mať pri predaji novým majiteľov min. 49 dní, byť vakcinované kombinovanou
látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervené, čipované a schopné samostatne
prijímať potravu.
XI.9. Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi základné informácie o starostlivosti o
šteňa, kŕmení, starostlivosti o srsť, kondícii, zdravotnom stave. Informovať o možnom
členstve v klube a jeho výhodách. Nesmie zamlčať prípadné skryté vady šteňaťa.

XI.10.Odstúpenie práva chovu: ako chovateľ vrhu vystupuje spravidla majiteľ suky v dobe krytia.
Právo k chovnému využitiu suky alebo psa môže byť zmluvne postúpené tretej osobe.
Postúpené práva chovu musia byť v každom prípade zaznamenané písomne, a to pred
predpokladným krytím. Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas hlásiť príslušnému
správcovi plemennej knihy a klubu. Musí byť priložené aj k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie
práva chovu musí zreteľne popisovať všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Ten,
kto dočasne preberá suku k chovnému využitiu sa v zmysle tohto poriadku považuje po dobu
od krytia do odstavu šteniat za majiteľa suky. V prípade, že sa postupuje nakrytá suka
nečlenovi klubu a rodokmene sa vydávajú na chovnú stanicu nečlena klubu, je tento nečlen
povinný doplatiť všteky poplatky spojené s chovateľským servisom.

XII. PREUKAZ PÔVODU
XII.1. Pre každého jedinca je vystavený jeden neprenosný preukaz pôvodu (PP).
XII.2. Preukaz pôvodu je vystavený na formulári uznanom FCI.
XII.3. Preukaz pôvodu uznaný FCI sa považuje za platný doklad o pôvode, nie však za osvedčenie
o vlastnostiach zapísaného psa.
XII.4. Stratu preukazu pôvodu je nutné ihneď hlásiť plemennej knihe. Za poškodený, zničený alebo
stratený preukaz pôvodu je možné vystaviť duplikát.
XII.5. Zápis do preukazu pôvodu môže urobiť len plemenná kniha. Zápisy z výstav, bonitácií,
skúšok a ďalšie poznámky môžu robiť len oprávnené osoby.
XII.6. Pre každého vyvážaného jedinca sa musí nechať vystaviť exportný preukaz pôvodu.
XII.7. Bez príslušných podpisov je preukaz pôvodu neplatný. Do príslušnej rubriky sa zapisuje aj
každá zmena majiteľa psa (suky) a nový majiteľ sa tiež musí podpísať.

