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Uchovnenie a zaradenie psa/sučky do chovu
Pes – sučka sa stávajú chovnými po splnení podmienok:
a) plemenná príslušnosť osvedčená PP u ktorého sú známe všetky generácie predkov ku 1.6.1999
b) dodržanie vekovej hranice stanovenej klubom: psy min. 24 mesiacov, sučky min. 18 mesiacov
c) absolvovanie bonitácie v SR s výsledným hodnotením chovný: - sučky - P1,P3,P5
- psy - P1, P3, (P5 - chovný v riadenom chove, na základe rozhodnutia CHK)
Jedince bonitované v SR s výsledkom P14, nie je možné použiť v chove v SR!
Pre zaradenie psa – sučky do chovu sa vyžaduje:
1.a/ splnenie podmienok uvedených vyššie,
b/ Klubová alebo Európska výstava ČSV organizovaná KCHČSV SR od triedy mladých s udelením
známky dostatočný - výborný, nie diskvalifikácia. Platné od 15.8.2015,
c/ absolvovanie skúšky SVP1 (40 km),
d/ RTG na dyspláziu bedrových kĺbov: psy aj sučky A/A až B/B - chovný,
e/ pre jedince bonitované od 1.1.2014 vypracovanie DNA profilu a od 12.8.2017 testovanie na
dedičné ochorenia DM a DW,
2. u importovaných jedincov o zaradení do chovu rozhodne chovateľská komisia.
3. udelenie výnimky na chovnosť je možné iba v prípade hornej hranice veku sučky. Výnimku
udeľuje hlavný poradca chovu spolu s chovateľskou komisiou.

Registrácia uchovneného jedinca do plemennej knihy
• Zápis o chovnosti vykonáva a do preukazu o pôvode (PP) zaznamenáva
KCHČSV SR. To isté platí o predĺžení alebo zrušení chovnosti.
• Zápis do registra chovných jedincov a príslušného PP vykoná len SPKP
prostredníctvom SPZ. Do PP dostane pes pečiatku CHOVNÝ PES /
CHOVNÁ SUKA a dátum registrácie.
• Potvrdenie chovnej spôsobilosti sa u psa vykonáva čo najskôr po bonitácii
(majiteľ pošle ORIGINÁL PP psa doporučeným listom na adresu
Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) spolu so žiadosťou o uznanie
chovnej spôsobilosti). Plemenná kniha zašle PP späť majiteľovi na dobierku .
• U sučky stačí žiadať o uznanie chovnej spôsobilosti pri zápise jej prvého
vrhu (ORIGINÁL PP sučky pošle majiteľ/chovateľ na Plemennú knihu SPZ
spolu s Prihláškou na zápis šteniec a odporúčaním na párenie). PP sučky vráti
PK spolu s PP šteniat.

Tlačivo SPZ na uznanie chovnej spôsobilosti

http://spz.polovnictvo.sk/predpisy/kynologia

Uznanie chráneného názvu chovateľskej stanice
• Vlastníctvo chráneného názvu chovateľskej stanice je základným
administratívnym predpokladom odchovu vlastných šteniat .
• Vybavuje sa na Plemennej knihe SPZ tlačivom, ktoré si chovateľ
stiahne z webu SPZ.
• Chránenie názvu podlieha schváleniu priamo FCI, Plemenná kniha
zasiela všetky doručené žiadosti raz štvrťročne na sekretariát FCI.
• Preto je potrebné poslať žiadosť minimálne 12 týždňov pre prvým
plánovaným vrhom! Môže sa stať, že zo 6 uvedených názvov FCI
neschváli pre podobnosť s iným, už registrovaným, ani jeden.
• Poplatok za udelenie chráneného názvu je 40 eur.
• Na tomto odkaze si môžete overiť, či názov vašej budúcej CHS už
nie je registrovaný v FCI: http://www.fci.be/en/affixes/
• Ak nestihnete zaregistrovať CHS pred zápisom šteniat do PK, tak je
môžné sučku prenajať inej CHS s doloženou zmluvou o prenájme.

Tlačivo o uznanie chráneného názvu CHS

http://spz.polovnictvo.sk/predpisy/kynologia

Čo je potrebné pred samotným krytím
• Po dôkladnom zvážení všetkých možností a všetkých pre a proti odchovaniu
vrhu chovateľ požiada hlavného poradcu chovu (HPCH) o vystavenie
Pripúšťacieho povolenia (Krycí list), a to minimálne 35 dní pred očakávanou
rujou sučky. Vystavenie pripúšťacích povolení pre členov klubu je bezplatné.
• Majiteľ chovnej sučky pošle písomne alebo emailom svoju žiadosť HPCH. K
žiadosti môže priložiť aj mená maximálne troch plemenníkov, z ktorých
jedným by rád svoju sučku nakryl. Ak títo plemenníci budú vyhovovať
dlhodobému chovnému plánu, tak môžu byť hlavným poradcom chovu
odporúčaní v riadenom chove. Odporúčame nechať si odborne poradiť!
• Ideálne je, keď chovateľ požiada o vystavenie povolenia začiatkom
kalendárneho roku (je platné 365 dní odo dňa vystavenia) – v takom prípade si
zabezpečí pokoj aj v prípade, že príroda rozhodne inak a sučka sa nečakane
začne hárať skôr.
• Doporučuje sa chovateľom urobiť písomný dohovor o odmene za párenie
v súlade s platnými právnymi predpismi (http://www.csv.sk/chov/docs/1044).
• Po uskutočnenom párení majiteľ sučky a majiteľ psa podpíšu „Pripúšťacie
povolenie“ na piatich výtlačkoch.

Pripúšťacie povolenie / Krycí list
• Krycí list (KL) patrí medzi základné chovateľské dokumenty a bez
riadneho krycieho listu nesmie byť sučka nakrytá.
• Základným dokladom o schválenom a uskutočnenom párení je
„Pripúšťacie povolenie“ a o narodení šteniat je „Prihláška k zápisu
šteniat“ podpísaná poradcom chovu, chovateľom a majiteľom
krycieho psa. Odporúčanie na párenie je platné 365 dní odo dňa
vystavenia.
• Na každé ďalšie krytie sučky musí byť vystavený nový krycí list.
• Ak chovateľ navrhne ako krycieho psa jedinca v zahraničí, o ktorom
nemá príslušný poradca chovu žiadne údaje, je povinný k žiadosti
priložiť obojstrannú kópiu rodokmeňa psa, jeho výsledok RTG
vyšetrenia bedrových kĺbov a výsledky dedičných ochorení. Krytie
HPCH povolí, ak má pes minimálne 15 mesiacov a jeho PP vydala
Plemenná kniha akejkoľvek krajiny, ktorá je riadnym členom FCI.
Pes musí byť chovný v danej krajine podľa ich predpisov.

Tlačivo - Pripúšťacie povolenie / Krycí list

Hlásenie vrhu HPCH
• Každé narodenie šteniat hlási chovateľ čo najskôr, najneskôr do 7 dní,
doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia
s následným potvrdením o prijatí HPCH. Narodenie atypických a
znetvorených šteniat ihneď telefonicky alebo e-mailom hlási poradcovi
chovu, ktorý zabezpečí dokumentáciu.
• Rovnako ako aj počet a pohlavie narodených šteniat a počet a pohlavie
uhynutých, príp. utratených šteniat. Podobne by mal postupovať aj voči
majiteľovi krycieho psa. Nesplnenie tejto povinnosti vedie pre chovateľa k
pokarhaniu hlavným poradcom chovu a následne aj výborom KCHČSV.
• Ak sučka nezostane gravidná, musí chovateľ informovať poradcu chovu a
majiteľa použitého psa najneskôr do 75. dňa po nakrytí a poslať HPCH
nevyužitý krycí list. V rubrike „dátum narodenia šteniat“ uvedie
NEOPLODNENÁ.

Prihláška na zápis šteniat (SPZ)
• Po narodení šteniat doplní chovateľ prihlášku k zápisu šteniat o dátum a
číselné údaje o narodených šteňatách, mená, pohlavie, druh a zafarbenie
srsti šteniat. Jeden výtlačok odošle majiteľovi psa, pre uloženie v registri
párenia, jeden výtlačok založí do registra chovnej sučky, jeden výtlačok
preberie poradca chovu pri kontrole vrhu, dva výtlačky odošle plemennej
knihe k vyhotoveniu PP doporučeným listom.
• Plemenná kniha pridelí vrhu registračné čísla a originály rodokmeňov
šteniat pošle na adresu chovateľa dobierkou.
• Kontrola vrhu a čipovanie je vykonané na náklady chovateľa. Výšku
poplatku stanovuje KCHČSV SR (člen 50 €/nečlen 150 € - kontrola vrhu).
• V prípade, že chovateľ v čase zápisu vrhu vie, že konkrétne šteňa je určené
na vývoz mimo SR, priloží k Prihláške vrhu aj Žiadosť o vystavenie
Exportného PP (http://spz.polovnictvo.sk/predpisy/kynologia).
• Minimálny vek šteniat braných od matky je 7 týždňov.

Tlačivo - Prihláška na zápis šteniat

Chovateľ je povinný ku každej prihláške na zápis narodených šteniec (vrhu) priložiť fotokópiu členského preukazu SPZ
(riadneho alebo kolektívneho člena). Bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ preukazy o pôvode pre narodené
štence. Z členského preukazu musí byť jasne identifikovateľné, či má člen uhradené členské príspevky na príslušný rok!

Čo znamená kontrola vrhu šteniat?
V našom klube sa robia fyzické kontroly vrhu priamo u chovateľa (potrebné vopred
dohodnúť). Poradca chovu skontroluje šteňatá a vpíše do pripúšťacieho povolenia
počet, pomer a farby jednotlivých šteniat, ktoré budú mať uvedené v PP.

Poradca chovu vykonáva kontroly vrhov, upozorňuje na prednosti, ale aj nedostatky
a vady v jednotlivých vrhoch, kontrola zubov s ohľadom na vek šteniat, zistenie
zostúpených semenníkov u samcov, zdravotný stav šteniat a chovnej suky, výživa a
odčervenie šteniat a suky, náznak straty pigmentu, pupočný pruh a iné.
.
Sleduje hygienu a etiku chovu v jednotlivých chovateľských staniciach. V prípade
ich porušovania môže dávať návrh na pozastavenie činnosti CHS.
Kontrola sa odporúča najneskôr do veku 7 týždňov veku šteniat. Pokiaľ nemôže
priradený poradca kontrolu vrhu vykonať, informuje o tom HPCH, ktorý kontrolu
vykoná alebo určí kontrolóra, ktorý má potrebné skúsenosti s plemenom. Všetky
náklady spojené s kontrolou vrhu, čipovanie, očkovanie, vystavenie PP znáša
majiteľ suky. Poplatok za kontrolu vrhu je stanovený členskou schôdzou.

Predaj šteniat a povinnosti chovateľa spojené s odchodom
• Chovateľ je povinný oznámiť hlavnému poradcovi chovu KCHČSV SR
adresy majiteľov šteniat najneskôr do 6 mesiacov od ich narodenia.
Povolenie k ďalším pripusteniam bude viazané na splnenie tejto
požiadavky.
• Vrh sa musí prihlásiť na zápis celý a na jeden raz. Dodatočné hlásenie
šteniat je neprípustné. Mená šteniat z jedného vrhu musia začínať
rovnakým začiatočným písmenom. Meno sa môže skladať z viacerých slov.
• Každý prvý vrh každého plemena v každej chovateľskej stanici nesie
označenie písmenom A, pričom ďalšie vrhy sa riadia abecedným poradím.
• Odporúčaná predajná cena šteniat na Slovensku je cca 600 eur a vyššie.
Samozrejmosťou by mala byť kúpno-predajná zmluva, ktorá obsahuje
dôležité náležitosti spojené s povinnosťami predajcu a kupujúceho.
• Pri odovzdávaní šteniatok by chovateľ mal zároveň odovzdať kupujúcemu
aj preukaz o pôvode psa, očkovací preukaz alebo pas s platným očkovaním.

Dôležité odkazy pre členov aj nečlenov KCHČSV SR
Klub chovateľov československého vlčiaka SR
http://csv.sk/
Dôležité kontakty v rámci KCHČSV SR
http://csv.sk/klub/vybor_kontakty

Slovenský poľovnícky zväz
http://spz.polovnictvo.sk/
Únia kynologických klubov
http://www.unkk.sk/phpmenu.php

Slovenská kynologická jednota
http://skj.sk/
Medzinárodná kynologická federácia
http://www.fci.be/en/

